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Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpunkt.

(Meddelelse fra Dansk Frøkontrol ved E. M øller-Holst).

D er er, som bekjendt, indtraadt en meget væsentlig Forbedring i 
Frøhandelen, idet der nu til Besaaning af vore Græsmarker kan 
faas Varer, der ere opsøgte paa Markedet mere efter deres Godhed 
end efter deres Prisbillighed, og som tilmed have undergaaet betyde
lige Rensninger og ere bievne underkastede omfattende Undersøgelser 
fra Frøkontrollens Side. Sælgeren sættes herved i Stand til med be
stemte Tai at angive Kvaliteten af sine Varer og kan udbyde dem 
u d e n  Udgi f t  f o r  K j ø b e r e n  med Tilbud om fuld Sikkerhed for, 
at Varerne svare til det lovede Indhold. — Ved Siden heraf forhandles 
en Del Frø af Frøhandlere, der kun (umiddelbart eller paa anden 
Haand) staa i Forbindelse med Frøkontrollen paa den Maade, at 
de af et eller andet Parti eller af en og anden Frøsort have Ana
lyser, der kunne give det Udseende af, at deres Frøhandel hviler 
paa et rationelt Grundlag, medens den forøvrigt drives uden andet 
Hensyn end den øjeblikkelige Fordel, og uden at der med nogen 
Kraft arbejdes paa dens Forbedring. Den synes beregnet paa Kjøbere, 
der kunne nøjes med Skin for Virkelighed. —  En tredje Form, 
hvorunder Handelen endnu drives i meget stor Udstrækning, er den 
gamle, hvor Landmanden fuldstændig betror sig til Kjøbmanden 
eller lader sig friste af en Prisbillighed, som meget hyppig mangler 
ethvert sikkert Grundlag. Denne Handel har sin bedste Støtte i 
n e d a r v e t  Sædvane. Den har, som saa meget andet overleveret, sine 
Lyssider og sine Skyggesider. Den ukritiske Tillid er sikkerlig ofte 
bleven misbrugt, men den har uden Tvivl langt oftere været fuldt 
berettiget, for saa vidt som Frøhandleren selv handlede i god Tro; 
men i Reglen manglede al nærmere Undersøgelse af Forholdene, hvor
til der ikke var fornøden Opfordring eller Vejledning.
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Man har indvendt mod de bedre og bedst rensede Varer, at 
de vare for dyre, som om de vare Luxusvarer, der ikke ret passede 
for den p r a k t i sk e  Landmand, da denne maatte betragte Sagen 
fra et rent ø k o n o mi s k  Synspunkt. Denne Indvending kan ikke 
umiddelbart afvises, den kan kun imødegaas ad rent saglig Vej, og 
hertil har Materialet ikke hidtil været lagt til Rette, da vi kjendte 
for lidet til det ukontrollerede, formentlig prisbilligere Frø.

I Betragtning heraf tillod jeg mig i Skrivelse af 14. April d. A. 
at henlede det kgl. Landhusholdningsselskabs Opmærksomhed paa 
Ønskeligheden af, at der indsamles Prøver af Frø, som det bruges 
til Græsmarkernes og Roemarkernes Besaaning, for at der ved en 
Undersøgelse af disse kunde erholdes en Antydning af, hvorledes de 
Varer, der udbydes uden al Garanti, forholde sig i Pris og Kvalitet 
til de Varer, der nu bydes Landmanden med fuld Sikkerhed for 
Indholdet. Herpaa svarede Præsidiet allerede i Skr. af 20. s. M., 
at det samstemmede i Ønskeligheden heraf og var villigt til at støtte 
mine Bestræbelser i denne Henseende. Det opfordrede mig derfor 
til at indsamle og analysere Frøprøver af Foraarets Forbrug og 
stillede i dette Øjemed en Pengesum til Frøkontrollens Raadighed.

Jeg henvendte mig derefter strax til et lille Antal Mænd i 
Landets forskjellige Egne med Anmodning om at ville tilstille Frø
kontrollen Frøprøver i det tilsigtede Øjemed. Paa Grund af det 
sildige Tidspunkt erklærede Enkelte sig ude af Stand til at efter
komme Opfordringen for iaar, og Flere beklagede, at de ikke, ved 
tidligere at have modtaget Opfordringen, vare satte i Stand til paa 
en fyldigere Maade at opfylde mit Ønske.

Fra 14 forskjellige Sider modtoges Prøver i meget forskjelligt 
Antal, fra 1 til 26. Af Indsenderne var 6 bosatte i Jylland, 4 paa 
Fyn, 3 paa Sjælland og 1 paa Lolland; 4 vare større, 3 mindre 
Jordbrugere, og 7 Mænd i andre Livsstillinger (Præster, Lærere, Gart
ner, Skovrider og Kjøbmand). Efter de modtagne Meddelelser vare 
Prøverne ligeledes tagne paa yderst forskjellig Maade, enten af egne 
eller Naboers Beholdninger eller af mindre, i dette Øjemed iud- 
kjøbte Partier eller endog modtagne fra deres Kjøbmænd til Ind
sendelse. Naar hertil føjes, at al le  de indsendte Prøver ere under
søgte, maaske med Undtagelse af 1 eller 2, der manglede Opgivelse 
af Pris, og en enkelt, for sent indsendt Sending, saa kan det næppe 
betvivles, at de undersøgte Prøver tilstrækkelig svare til de Varer, 
der i Almindelighed sælges ude i Landet.

Vi samle paa Tabellen, S. 8 og 9, Hoved-Resultaterne som 
Gjennemsnitstal af alle Analyserne og knytte derefter nogle Be
mærkninger til de enkelte Frøsorter. Til Forstaaelse af Tabellen 
vil det dog maaske være rettest at forudskikke nogle Oplysninger



om dennes enkelte Rubriker. I første Rubrik anføres Antallet af 
undersøgte Prøver, hvorefter den større eller mindre Sandsynlighed 
for Gjennemsnitstallenes Almengyldighed selvfølgelig maa bedømmes. 
Antallet gjælder dog nøjagtig kun Renheds-Rubrikerne og med 
ganske enkelte Undtagelser tillige Spireevnen; derimod er Tønde
vægten sædvanlig bestemt af et færre Antal Prøver, da disse ofte 
indsendes i mindre Kvantiteter end 1/2 Pægel, hvilket er det Maal, 
der behøves for at bestemme Tøndevægten; denne Bestemmelse 
mangler derfor i enkelte Tilfælde ganske. Vi lægge heller ikke 
synderlig Vægt paa denne (3.) Rubrik, der forøvrigt, ret forstaaet 
og i Forbindelse med andre Rubriker, vilde være en ikke uvæsentlig 
Værdibestemmelse. I 2. Rubrik anføres Frøsorten, for hvilken der 
opføres 2 Linjer, idet Landprøverne, som vi kalde de senest i Landet 
i n d s a m l e d e  Prøver, ere opførte i første Linje, medens de øvrige 
i Aaret undersøgte Prøver af samme Frøsort anføres i næste Linje, 
stadig som nøjagtige Gjennemsnitstal af alle de udførte Analyser. 
Den 4. Rubrik angiver i Millimeter Tværmaalet af de runde Huller
i Sigten, der bestemme det rene Frøs Mængde, idet den Del 
af det rene Frø, der passerer Sigten, opføres som Smaafrø. 
De næste 5 Rubriker omfatte Renhedsbestemmelserne; derefter 
kommer Spireevnen, hvorpaa følger Dyrkningsværdien (tidligere 
kaldet Brugsværdien), som er en af Renhed og Spireevne afledet 
Enhed, der angiver Indholdet af fuldstændig rent og spiredygtigt 
(brugbart) Korn. Dersom der i 1 Handelsvare kun findes 50 pCt. 
rent Frø, skulle vi følgelig have 2 fö af Varen, for at faa 1 fö 
virkelig rent  Frø, og dersom atter kun Halvdelen heraf er spire
dygtigt, vil Dyrkningsværdien være 25 pCt.; der vil da i Virkeligheden 
behøves 4 fö af Varen, for at have i fö r ent  og b r u g b a r t  Frø. 
Den 12. Rubrik er Handelsprisen. Denne er en fuldstændig Gjennem- 
snitspris for Landprøvernes Vedkommende, idet kun Prøver, hvortil 
Prisen er opgivet, her ere undersøgte. Dette gjælder derimod ikke 
om Aarets øvrige Prøver, hvoraf mange indsendes uden Opgivelse 
af Prisen. Naar der derfor er undersøgt f. Ex. 3 Gange saa mange 
af Aarets øvrige Prøver som af Landprøverne, saa er Gjennemsnits
prisen ikke derfor bestemt af det 3-dobbelte Antal (som Tilfældet 
er med Renhed og Spireevne), dog altid af et Antal, der er rigelig 
saa stort som Landprøvernes. B e r e g n e t  Pris (13. Rubrik) er en 
af Dyrkningsværdi og Handelspris afledet Værdibestemmelse. En 
Vare til 50 Øre faar en beregnet Pris af 200 Øre, dersom Dyrk
ningsværdien er 25 pCt. Den beregnede Pris vil synke i samme 
Grad, som Dyrkningsværdien stiger, og Handelsprisen falder. —  
Korntal pr. fö (14. Rubrik) beregnes efter Vægten af de til Spiring 
lagte Korn. Tilsidst (15. Rubrik) kommer en hidtil ikke benyttet
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Rubrik: Antal b r u g b a r e  Korn pr. Øre, der fremkommer ved at 
dividere Beregnet Pris pr. fö ind i Korntal pr. fö. Tallene i denne 
Rubrik turde have noget overraskende ved sig, naar det ses, at der 
kan være Tale om at levere 4—5000 b r u g b a r e  Korn af Rødkløver, 
5— 6000 af Hvidkløver og Alsikekløver, 27000 af Timothé og henved 
70000 af Fioringræs pr. Øre. Dersom Dyrkningsværdien er 50 pCt., 
maa der i V i r k e l i g h e d e n  leveres det dobbelte Antal Korn pr. Øre, 
for at tilvejebringe de nævnte Mængder af b r u g b a r e  Korn. Ad en 
anden Vej naas selvfølgelig samme Maal, ved først at multiplicere 
Korntal pr. fö med Dyrkningsværdi-Procenten (x/i0o)> hvorved frem
kommer Antal b r u g b a r e  Korn pr. fö (for hvilket Tai man ofte 
har Brug) og dividere denne Størrelse med Handelsprisen.

Vil man, i Henhold hertil, af Analyserne bedømme 2 Frøprøvers 
indbyrdes Fortrin og Mangler, maa det erindres, at h ø j Dy r k 
n i ng s v æ r d i  (eller Renhed og Spireevne), ligesom ogsaa h ø j Tønde
vægt, ere Fortrin, naar de forbindes med lav Procentmængde 
fremmed Frø og lavt  Korntal pr. fö. Kommer hertil lav Handels
pris, vil Beregnet Pris ogsaa være lav, og i s a a Fa l d  vil et hø j t  
Antal b r u g b a r e  Korn pr. Øre være en ubetinget Anbefaling. Vi 
henvise i denne Henseende til Tallene for Fioringræs og Eng-Ræve
hale i Tabellen, hvor A a r e t s  ø v r i g e  Prøver i al le  de nævnte 
Rubriker have Fortrinet for Landprøverne.

Af K l ø v e r s o r t e r n e  er der undersøgt 36 Prøver, hørende til
2 Slægter og 4 Arter, som de hyppigst benyttes i vore Græsmarker.

1. Rø dk l ø v e r .  Landprøvernes Renhed vexler mellem 49 og 
97 pCt., fremmed Frø: 0,03— 11,7 pCt., Spireevne: 86— 97 pCt., 
Korntal pr. fö: 282000—456600, Handelspris: 25— 65, Beregnet Pris: 
31,6— 76 Øre pr. fö. De ere desuden for største Delen (14 af 18 eller
77 pCt.) a m e r i k a n s k  Frø, af Aarets øvrige Prøver gjælder dette 
kun51pCt.  Heri ligger en væsentlig Forskjel. Det a m e r i k a n s k e  
Frø er mindre, følgelig er Korntallet pr. fö større for dette. Det 
vexler mellem 300000 og 349000 (en enkelt Prøve har endog 456600),
i Gjennemsnit 317500 (eller m ed hin enkelte Prøve: 341700), 
medens de 4 evropæiske Prøvers Korntal ligger mellem 282000 og 
308000, i Gjennemsnit 291800. De amerikanske Prøver ere, som 
sædvanlig, fri for K l ø ver s i l ke ,  hvorimod Timothé og Hvidkløver 
udgjøre næsten Halvdelen af det fremmede Frø,  der findes i Prø
verne. De fleste amerikanske Partier ere solgte til en Pris af 
60—65 Øre pr. fö, (den samme, som for de 3 af 4 evropæiske No.), 
men 3 No. findes opførte med en Handelspris af henholdsvis 25, 29 og
40 Øre pr. fö. En Prøve fra Thy til 25 Øre, med en Renhed af kun 42 
pCt., 11,7 pCt. fremmed Frø og et Korntal af 456000 pr. fö (hvilket 
stærkt tyder paa tilsat afharpet Frø fra andre Partier) havde en
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beregnet Pris af næppe 60 Øre pr. fö , og af denne leveredes 7650 
brugbare Korn pr. Øre.  Men en langt billigere Pris falder paa en
i Lyngby indkjøbt Prøve til 29 Øre pr. fö, der med en Dyrknings
værdi af 92 pCt., havde en beregnet, Pris af 31,6 Øre pr. fö, og af 
denne, med et Korntal af 344000 pr. fö, leveredes der 10800 b r u g 
b a r e  Korn pr. Øre. Af de 14 amerikanske Prøver var kun 1 op
givet som amerikansk, de 13 blot som Rødkløver. Mærkeligere er 
det, at af de 4 e v r o p æ i s k e  ere kun 2 solgte som Schles. Rød
kløver, de 2 andre i alt Fald modtagne blot som Rødkløver; men 
det er sandsynligt, at den ene, fra en fynsk Herregaard, dog har 
været solgt som tysk Frø, da Sælgeren, der senere opgaves mig, 
havde Analyse af Partiet som saadant. Prøven kunde derfor kun 
uegentlig regnes til det ukontrollerede Frø. En anden Prøve, leveret 
af en sjællandsk Forpagter, udmærkede sig ved Prisbillighed, 54 Øre 
pr. fö og til en Beregnet Pris af 61,2 Øre pr. fö, hvilket er 14 
Øre under den gjennemsnitlige baade Handelspris og B e r e g n e t  
Pris for Aarets øvrige Prøver, altsaa en særdeles billig Pris for 
Schlesisk Rødkløver. Dette staar maaske i Forbindelse med et 
stærkt Nedslag i Prisen paa Rødkløver, som indtraadte i Aar mod 
Frøhandelens Slutning. Begge de nævnte Prøver af tysk Frø vare 
fri for Kløversilke; derimod indeholdt de 2 andre Kløversilke, den 
ene (Lolland) 80, den anden (Vendsyssel) 350 Korn pr. fö.

Gjennemsnitlig er Renheden for Landprøverne 4,5 pCt., Spire
evnen 1,5 pCt. lavere, Indblandingen af fremmed Frø netop 4 Gange 
højere, og Korntal pr. fö 10 pCt. højere end for Aarets øvrige 
Prøver. Al le  Landprøverne have desuden paa 1 Millimeter-Sigten 
givet Frasigtning, medens 60 pCt. af Aarets øvrige Prøver have havt
0 Fras i g tning .  Landprøverne staa altsaa tilbage for Aarets øv
rige Prøver paa alle væsentlige Punkter, i Renhed, Tøndevægt, Spire
evne og Storkornethed, med andre Ord: Kvaliteten er gjennemgaaende 
ringere. Hine ere derhos i højere Grad, end disse, af amerikansk 
Oprindelse, og Afgrøderne maa derfor antages at staa tilbage for 
de andre i H a a r d f ø r h e d  vel ogsaa i F i n he d  (den amerikanske 
Rødkløver er sædvanlig stærkt haaret og grovstænglet), Forhold, som 
vi dog ikke formaa at drage med ind i vor Værdibestemmelse. Der
imod er Handelsprisen 21 pCt. lavere, ogsaa Beregnet Pris er lavere 
for Landprøverne. Kjendelig Indflydelse herpaa have de 3 usæd
vanl i g  billige Prøver, ligesom den Omstændighed, at Landprøverne 
ere indsamlede mod Slutningen af Sæsonen, da Kløverpriserne vare 
faldne betydelig, kan have havt afgjørende Indflydelse paa Prisbillig
heden.

2. Hv i dkl øver .  Landprøverne have en Renhed af 85,5— 94,5 
pCt., Fremmed Frø: 1,6— 7,6 pCt., Spireevne: 70— 89 pCt., Korntal
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pr. fö 758000— 833000. Prisen falder mellem 90 og 110, Be
regnet Pris mellem 114 og 151 Øre pr. fö.

Gjennemsnitlig have de 4 pCt. lavere Renhed og Spireevne,
mere end dobbelt saa meget fremmed Frø og 5 pCt. større Korntal,
end Aarets øvrige Prøver. De ere altsaa mindre rene, mindre
spiredygtige og mindre storkornede, men de ere p r i s b i l l i g e r e ,  
baade absolut og relativ taget, og give rigelig saa mange brugbare 
Korn pr. Øre, som Aarets øvrige Prøver.

3. Al s i kek l øver .  Landprøverne have en Renhed af 52,5— 93 
pCt., Fremmed Frø: 1— 4 3 pCt., Spireevne 61— 83 pCt., Korntal 
719000— 796000 pr. fö. Prisen falder mellem 94 og 100, Beregnet Pris 
mellem 126,5 og 235 Øre pr. fö. Prøven med 235 Øre Beregnet 
Pris, der netop er 50 pCt. højere end den gjennemsnitlige, beregnede 
Pris for Landprøverne, har en Handelspris af 96 Øre, 78 pCt. Spire
evne, den nævnte laveste Procentmængde for Renhed (52,5) og højeste 
for fremmed Frø 43 pCt. Af fremmed Frø ere dog 32 pCt. Rød
kløver og 9 pCt. Timothé, hvad der tyder paa, at Partiet er bleven 
til som Frarensning fra maaske svensk Rødkløver. I de 2 pCt 
fremmed Frø, som Prøven indeholdt, foruden Rødkløver og Timothé, 
fandtes pr. fö 500 K l ø v e r s i l k e k o r n ,  ialt forøvrigt 25000 Korn
i 28 Sorter, heraf 6500 Fioringræs, 3G00 Brunei, 3200 Nedbøjet 
Ranunkel, 2400 Rødknæ, o. s. v.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 11 pCt. lavere Renhed, 13 
pCt. lavere Spireevne, 3'/s Gange mere fremmed Frø, 5 pCt. større 
Korntal, de ere altsaa betydelig mindre rene og spiredygtige og af 
en ringere Kva l i t e t ,  end Aarets øvrige Prøver. Hine ere tilsyne
ladende prisbilligere, men i Virkeligheden (efter Indholdet af rent 
og brugbart Frø) k j e n d e l i g  dyr er e ,  saa at der af det efter 
Kv a l i t e t  r i n g e r e  Frø gives f ærr e  b r u g b a r e  Korn pr. Øre end 
af Aarets øvrige Prøver: 4880 mod 5266.

4. H u m l e - Sn e g l e b æ l g .  Landprøverne ere saa afvexlende, 
at vi foretrække at anføre de faa (4) undersøgte Prøver enkeltvis.

1. 2 3. 4.
Renhed, Proc.............. 96,4 95,4 96,4 96,8
Frem. Frø — ............ 0,2 0,5 0,3 0,3
Spireevne — ............ 72 33 67 67
Korntal pr. fö . . . . 363000 297600 354000 356000
Handelspris pr. Øre 42 35 96 95
Beregnet Pris - — 60,6 111,4 148,4 148

De 2 prisbilligste Prøver vare fra Thy, de 2 dyreste fra Kol
ding, disse sidste vare øjensynlig af den samme Vare, men fra 2 for- 
skjellige Kjøbmænd.
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Gjennemsnitlig have Landprøverne kun 1 pCt. lavere Renhed, 
men 18 pCt. lavere Spireevne, halvt saa meget fremmed Frø, 5 pCt. 
højere Korntal pr. fö, end Aarets øvrige Prøver. Handelsprisen er 
for hine 27 pCt., Beregnet Pris endog 154 pCt. højere, end for 
Aarets øvrige Prøver, uanset den ringere Kv a l i t e t  (større Korntal 
pr. fö). Der gives af disse 2800 mod 6730 brugbare Korn pr. Øre 
af Aarets øvrige Prøver.

Af Græsserne ere undersøgte 71 Prøver, hørende til de 14 
hyppigst benyttede Slægter og Arter. Vi anføre disse efter Slæg
ternes Bogstavorden.

5. Dr aph av r e ,  ogsaa kaldet H øj Havre.  Landprøvernes 
Renhed vexler mellem 53 og 60 pCt., Fremmed Frø mellem 12 og 
38 pCt., Spireevne mellem 62 og 93 pCt., Korntal pr. fö mellem 
151500 og 166700, Handelsprisen mellem 55 og 60, og Beregnet 
Pris mellem 117 og 153 Øre pr. fö.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 12 pCt. lavere Renhed,
2 pCt. højere Spireevne, x/2 Gang mere fremmed Frø, end Aarets 
øvrige Prøver; desuden er Handelsprisen rigelig saa høj, Beregnet 
Pris noget højere for Landfrøet, Korntal pr. fö højere for dette, 
og alligevel gives heraf kun 1223 mod 1300 brugbare Korn pr. Øre 
af Aarets øvrige Prøver.

6. F i o r i n g r æs .  Landprøvernes Renhed vexler mellem 18 og 
50 pCt., Fremmed Frø mellem 2,3 og 45 pCt., Spireevnen mellem 
31 og 38 pCt., Korntallet mellem 7100000 og 7900000, Handels
prisen mellem 50 og 75, Beregnet Pris mellem 335 og 572 Øre pr. fö.

Gjennemsnitlig have Landprøverne en betydelig lavere Tøndevægt 
(45 mod 83 fö ) , hvilket navnlig forklares af den store Mængde 
Avner, 37 pCt. lavere Renhed, 40 pCt. lavere Spireevne, rigelig 
dobbelt saa meget fremmed Frø, 19 pCt. højere Korntal, Handels
prisen er 31 pCt. højere, og Beregnet Pris 6 Gange højere, Korntal 
pr. fö kjendelig højere end for Aarets øvrige Prøver. Alligevel 
gives der af hine kun 13900, af disse 69400 brugbare Korn pr. Øre.

7. Fl øj e ls  g ræs. Landprøvernes Renhed vexler mellem 46 
og 53 pCt., fremmed Frø mellem 11 og 28 pCt., Spireevnen mellem 
21 og 71 pCt., Korntal pr. fö mellem 1145000 og 1429000, Handels
prisen mellem 30 og 40, Beregnet Pris mellem 82 og 388 Øre pr. fö. 
Sidstnævnte Pris tilhører en Prøve (Kbhvn.) med 49 pCt. Renhed, 
21 pCt. Spireevne og en Handelspris af 40 Øre pr. fö.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 22pCt. lavere Renhed, dobbelt 
saa meget fremmed Frø, 15 pCt. højere Spireevne, 21,5 pCt. højere Han-

(Fortsættea S. 1 0 .)
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18. Rødkløver, Landprøver . . . . 234 1 0.134 1.594 0.687 6.(
156. —  Aarets øvr. Prøver . . 235 --- 0.020 0.381 0.506 2.6

9. Hvidkløver, Landprøver . . . . 223 0.75 0.156 3.817 1.120 3.5
46. —  Aarets øvr. Prøver . . 238 — 0.049 1.643 0.557 2.3

5. Alsikekløver, Landprøver . . . 207 — 0.117 10.224 1.338 4.i
39. —  Aarets øvr. Prøver . . 236 — 0.O14 2.850 0.512 0.9

4. Humle-Sneglebælg, Landprøver 1 0.589 0.317 0.054 2.8
18. —  Aarets øvr. Prøver . . 236 — 0.196 0.659 0.221 1.3

4. Draphavre, Landprøver . . . . 40 23.897 0.058 19.3
24. — Aarets øvr. Prøver . . 43 14.642 0.140 16.8

3. Fioringræs, Landprøver . . . . 45 17.254 2.598 46.1
7. — Aarets øvr. Prøver . . 83 6.833 3.382 18.6
3. Fl øj elsgræs, Landprøver . . . . 26 17.854 32.2

12. —  Aarets øvr. Prøver . . 24 9.034 18.7
2. Enaarig Gulax, Landprøver . . 35 8.296 10.5
2. — Aarets øvr. Prøver . . . 32 7.500 6.6
3. Vellugtende G u la x ..................... 33 1.679 0.338 6.3
3. Agerhejre, Landprøver.............. 5.463 0.115 4.8
9. —  Aarets øvr. Prøver . . 43 5.336 0.087 5.6
1. Blød H ejret), Landprøve . . . 4.189 3.438 23.7
5. —  Aarets øvr. Prøver . . 64 25.242 1.481 3.6i

10. Hundegræs, Landprøver . . . . 56 29.944 1.061 21.85
23. — Aarets øvr. Prøver . . 59 5.740 0.272 12.2i

1. Kamgræs, Landprøve.................. 55 56.047 5.296 38.6!
5. —  Aarets øvr. Prøver . . 111 5.083 0.786 7.0(

16. Aim. Rajgræs, Landprøver . . 73 19.580 1.290 8.85
43. .—  Aarets øvr. Prøver . . 90 2.737 0.081 1.67

5. Ital. Rajgræs, Landprøver . . . 2.211 0.494 18.44
22. —  Aarets øvr. Prøver . . 73 1.471 0.053 3.94

3. Eng-Rapgræs, Landprøver. . . 39 12.364 0. 33.92
18. —  Aarets øvr. Prøver . . 63 0.342 0.120 15.64
1. Eng-Rævehale, Landprøve . . . 23 36.898 1.067 41.33

15. —  Aarets øvr. Prøver . . 29 12.418 0.381 24.68
5. Eng-Svingel, Landprøver . . . 71 66.195 1.070 8.21

12. —  Aarets øvr. Prøver . . 85 10.894 0.650 3.06
3. Stivbladet Svingel, Landprøver 49 1.686 0. 22.74

12. —  Aarets øvr. Prøver . . 59 1.132 0.144 19.36
11. Timothé, Landprøver . . . . . 0.5 0.143 2.921 1.213 0.61
38. —  Aarets øvr. Prøver . . 166 — 2.815 1.272 0.28
2. Middelhøj Spergel, Landprøver 171 1 O.900 0.267 0.908 2.21i
5. —  Aarets øvr. Prøver . . 181 — 0.082 0.124 0.239 0.i3:
1. Gulerod, lang, rødgul, med grønt

Hoved, Landprøve . . . . 0.200 0 . 20.86(
3. —  Aarets øvr. Prøver . . 29 0.293 2.684 17.704
1. Runkelroe, lang, tyk, rød, Land

prøve ................................... 0. 6.071 1.307
16. — Aarets øvr. Prøver. . . 75

1
0.015 0.360 1.086

*) Modtaget som Ital. Rajgræs.
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91.505 92.6 84.7 56.25 66.42 330650 5000
96.286 94.2 90.6 68.26 75.31 301000 4000
91.363 83. 75.8 97. 128.40 791900 6167
95.408 87.6 83.5 112. 134.13 756200 5643
84.175 73.4 61.7 97. 157.21 766200 4880
95.706 86.7 83. 112.18 135.15 711000 5266
96.229 59.7 57.5 47. 122.34 341900 2800
97.548 78.8 76.9 37. 48.11 323750 6730
56.735 77.7 44.9 58. 130. 159000 1223
68.418 75.5 51.7 57.33 117. 152000 1300
34.040 34.5 11.7 63.50 541. 7518800 13900
71.159 74.6 53. 48.25 9 ]. 6313960 69380
49.904 53.3 26.6 34. 127.82 1244000 9700
72.208 38.2 27.6 28.33 102.72 1389000 11300
81.153 22. 17.8 55. 309. 822420 2661
85.843 42. 36. 55. 152.80 767390 5015
91.604 45.3 41.5 100. 241. 847850 3518
89.607 44. 39.4 36. 91.37 248400 2730
88.941 74.4 65.9 3 3 .5 6 50.85 269000 5274
68.623 89. 60.9 30. 49.26 159000 3220
69.588 54. 37.6 18. 47.87 135300 2760
47.174 54. 25.5 71.22 279.62 536000 2274
81.700 82.2 67. 71.42 106.60 603300 5660
0. 0. 0. 80.

87.122 58.4 50.9 89.50 174. 1032940 6000
70.304 72.i 50.7 21.81 43. 291800 6780
95.512 80.6 77. 27.20 35.32 256000 7247
78.851 68.4 54. 26.40 49. 283000 5440
94.530 66.4 62.8 26.85 42.75 245400 5775
53.712 14.5 7.8 63.30 811. 2195500 2700
83.890 34.7 29.i 49. 168. 2281748 13580
20.704 11. 2.3 90. 3913. 761400 194
62.513 42. 26.2 6 8 . 259. 636300 2450
24.525 6 8 . 166 50.25 301.60 274250 909
85.390 82.2 70.a 60.50 8 6 . 279000 3244
75.571 33.3 25. 31.66 126.66 631800 5014
79.356 74.4 59. 25.75 43.60 667700 15245
95.112 74.4 70.8 36. 50.84 1269400 25000
95.632 85. 81.3 34.80 42. 1166450 27250
95.707 95.5 91.5 14.25 15.57 562775 36145
99.424 87.2 86.7 8 .6 6 10. 573550 57355

78.940 6 6 . 52.i 100. 192. 423730 2207
79.319 45.3 36. 100. 278. 463800 1560

92.622 87. 80.5 60. 74.50 26430 354
98.539 79. 77.8 74.60 96. 24150 250
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delspris og 24 pCt. højere Beregnet Pris, end Aarets øvrige Prøver. Der 
gives af hine 9700, af disse 11300 brugbare Korn pr. Øre. Dog 
maa det bemærkes, at Tøndevægten har været lidt højere, og Korn
tallet pr. fö lidt lavere for Landprøverne, hvilket tyder paa en god 
Kvalitet for disse.

8. Gulax.  Der gives uheldigvis for vort Landbrug en en- 
aarig Art, med en usædvanlig ringe Bladvæxt, der maa anses for 
v ær d i l ø s  for Jordbruget. Den forhandles navnlig fra Hamburg til 
en meget billigere Pris, end den her i Landet hidtil ene kjendte 
Vellugtende Gulax. Denne skjelnes kun vanskelig fra Enaarig Gulax, 
har dog sædvanlig et mørkere og mere buttet Korn, men kjendes 
bedst i en lidt større Prøve paa Frøhylstrenes mørkere Farve. Frø- 
kontrollen har ved Dyrkningsforsøg forvisset sig om Rigtigheden af 
disse Kjendemærker og vil herefter sandsynligvis med Sikkerhed 
kunne adskille disse 2 Arter, naar Prøverne ikke ere for smaa.
2 Landprøver, med en gjennemsnitlig Dyrkningsværdi af 18 pCt., 
Handelspris 55 og Beregnet Pris 309 Øre pr. fö, hørte begge til 
Enaarig Gulax. Til Sammenligning hermed kunne 2 andre, fra et 
kjøbenhavnsk Handelshus indsendte og undersøgte Prøver tjene, der 
ligeledes vare En a a r i g  Gul ax  og, ligesom Landprøverne, vare solgte
1 god Tro som Vellugtende Gulax. Disse havde en Dyrkningsværdi af 
36 pCt., samme Handelspris og en Beregnet Pris af 153 Øre pr. fö. 
Der gaves af disse 5000, af hine 2660 Korn pr. Øre. Af Vel
lugtende Gulax var fra et andet kjøbenhavnsk Hus indleveret 3 ægte 
Prøver til Undersøgelse, de havde en gjennemsnitlig Dyrkningsværdi 
af 41,5 pCt., en Handelspris af 100, og en Beregnet Pris af 241 Øre 
pr. fö. Af denne Frøsort gaves 3500 brugbare Korn pr. Øre. Disse 
ægte Prøver stode saaledes, trods den høje Indkjøbspris, mellem de
2 Sæt andre, uægte ,  i b e r e g n e t  Prisbillighed, men ere forøvrigt 
i virkeligt Værd højt hævede over dem.

9. Ag er -Hej re .  Landprøverne ere følgende:
1. 2. 3.

Renhed, pCt..................... . 87,6. 95. 86,7.
Fremmed Frø — ................... 6. 3,4. 6,8.
Spireevne — .................. 39. 75. 18.
Korntal pr. fö ............ 241,800. 233,400. 269,900.
Handelspris — pr. Øre . . 45. 36. 27.
Beregnet Pris — — . 132,7. 50,5. 187.

Gjennemsnitlig have Landprøverne samme Procentmængde Renhed 
og fremmed Frø, men 30,5 pCt. lavere Spireevne, Handelsprisen er 
9 pCt. højere, Beregnet Pris 73 pCt. højere, end for Aarets øvrige 
Prøver. Der gives af hine 2730, af disse 5270 Korn pr. Øre. Det



11

bemærkes dog, at Landprøverues Korntal pr. fö var 8 pCt. lavere, 
hvilket er paafaldende ved Siden af den svage Svireevne hos Land
prøverne.

De 2 Prøver (1 og 2, fra Kolding) vare indsendte under Navn 
af Kæmpegræs,  et yndet folkeligt Navn for Agerhejre.

10. Hundegræs .  Landprøvernes Renhed vexler mellem 33 
og 57,5 pCt., Fremmed Frø mellem 18 og 53 pCt., Spireevnen mellem
41 og 65 pCt., Korntal pr. fö mellem 461000 og 583000, Handels
prisen mellem 58 og 85, Beregnet Pris mellem 205 og 370 Øre pr. fö.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 34,6 pCt. lavere Renhed, 
28 pCt. lavere Spireevne, 5 Gange saa meget fremmed Frø, samme 
Handelspris, men m e r e  end 2^a Gang saa høj beregnet Pris, som 
Aarets øvrige Prøver. Der gives af hine 2270, af disse 5660 Korn 
pr. Øre.

11. Kamgræs.  En Landprøve (fra Kjøbenhavn) med 0 Ren
hed, indeholdt 55,8 pCt. Blaatop med 0 Spireevne. Prøven afgiver 
altsaa intet Materiale til Sammenligning med Kamgræs, undtagen i 
Haudelspris, der kommer den for Kamgræs meget nær, men med en 
ubestemmelig høj Beregnet Pris.—  Forøvrigt er Leveringen af Blaatop 
og „Avner“ i Steden for Kamgræs en i den ældre Frøhandel yndet 
Praxis. Blaatop, for saa vidt den forekommer under dette Navn i 
Handelen, koster næppe 30 Øre pr. fö.

12. Alm. Ra jgræs .  Landprøvernes Renhed vexler mellem
9 og 90 pCt., Fremmed Frø mellem 4 og 85 pCt., Spireevne mellem 
34 og 90 pCt., Korntal pr. fö mellem 243000 og 405000, Handels
pris mellem 13 og 27, Beregnet Pris mellem 18,3 og 500 Øre pr. fö. 
Prøven med 18,3 Øre Beregnet Pris er indkjøbt (Lyngby) for 13 Øre 
pr. fö, har en Renhed af 87 pCt. og Spireevne af 82 pCt. Den med 
500 Øre pr. fö Beregnet Pris er indkjøbt (Thy) for 15 Øre pr. fö, 
har en Renhed af 9 pCt., Spireevne af 34 pCt., fremmed Frø: 85 pCt., 
heraf 84,3 Blød Hejre (med 37 pCt. Spireevne); de manglende 0,7 pCt. 
fremmed Frø indeholde, beregnet pr. fö, 3600 Korn i 14 Sorter, 
heraf 800 Rødknæ og 700 Spergel. Har man Brug for Blød Hejre 
og vil tage den med i Beregningen, saa vil denne, med 31,2 pCt. 
Dyrkningsværdi og til sædvanlig Handelspris: 18 Øre pr. fö, have 
en beregnet Pris af 58 Øre, hvorved Beregnet Pris for Rajgræsset 
dog endnu bliver 442 Øre pr. fö. En anden Prøve har 84 pCt. 
fremmed Frø, heraf 83,5 pCt. Blød Hejre med 73 pCt. Spireevne. 
Prøvens Renhed er 11,4 pCt., Spireevnen 69 pCt., Handelspris 20, Be
regnet Pris 256 Øre pr. fö. Fradrages ogsaa her Blød Hejre, der med 
en Dyrkningsværdi af 61 pCt. og til en Handelspris af 18 Øre pr. fö 
vil have en beregnet Pris af 29,5 Øre pr. ®, formindskes Beregnet
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Pris for Rajgræsprøven til 226,5 Øre pr. fö, hvilket dog er 6 Gange 
højere end Gjennemsnittet for Aarets øvrige Prøver.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 25 pCt. lavere Renhed, 8,5 
pCt. lavere Spireevne, 7 Gange saa meget fremmed Frø, 14 pCt. højere 
Korntal pr. fö, end Aarets øvrige Prøver. Indkjøbsprisen er for 
Landprøverne billigere, den beregnede Pris derimod kjendelig højere, 
og der gives af disse, uagtet det større Korntal pr. fö som Følge 
af den lettere Vare, kun 6780 mod 7250 Korn pr. Øre af Aarets 
øvrige Prøver.

13. I t a l i e n s k  Rajgræs .  Der skjelnes i Frøkontrollen ikke 
mellem Ital. og Aim. Rajgræs, men alt Rajgræsfrø i en Prøve Ital. 
Rajgræs tages som Italiensk, naar kun den overvejende Del af 
Kornene er stakket. Landprøvernes Renhed vexler mellem 34 og 96 
pCt., Fremmed Frø mellem 1,3 og 3,7 pCt., Spireevne mellem 59 og 
80 pCt., Korntal pr. fö mellem 233000 og 391000, Handelspris mellem 
25 og 28, Beregnet Pris mellem 36 og 124 Øre pr. fö. Prøven med 
124 Øre Beregnet Pris (Vejle-Egnen) koster i Indkjøb 28 Øre pr. fö, 
har en Renhed af 34 pCt. og Spireevne af 67 pCt., den har det oven
nævnte højeste Korntal pr. fö. 1 Prøve (Sjælland) var B l ø d  He j r e  
og som saadan en god, men ingenlunde billig Vare. Den medregnes 
ikke i efterstaaende Gjennemsnitstal, for ikke for meget at trykke 
disse, og opføres særskilt i Tabellen.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 15,5 pCt. lavere Renhed, 
næsten dobbelt saa meget fremmed Frø og 15 pCt. højere Korntal 
pr. fö, derimod 2 pCt. højere Spireevne, end Aarets øvrige Prøver. 
Handelsprisen er omtrent den samme, Beregnet Pris derimod højere 
for Landprøverne, og der gives, trods den ringere Kval i t e t ,  næppe 
flere Korn pr. Øre af disse, nemlig 5775 mod 5740 af hine.

14. E n g - R a p g r æs .  Landprøvernes Renhed vexler mellem
42 og 60 pCt., fremmed Frø: 7— 23 pCt., Spireevnen: 14— 15 pCt., 
Handelsprisen: 60— 70 Øre pr. fö.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 30 pCt. lavere Renhed, 20 pCt. 
lavere Spireevne, 36 Gange saa meget fremmed Frø, Korntal pr. fö 
derimod lidt lavere, Handelsprisen noget højere, og Beregnet Pris 5 
Gange højere end for Aarets øvrige Prøver. Der gives af hine kun 
2700, af disse derimod 13580 brugbare Korn pr. Øre.

Den ene af de undersøgte Landprøver var desuden solgt som 
Aim. Rapg r æs ,  en Fejltagelse, der er undskyldelig paa Grund af 
den store Lighed mellem Frøet af disse 2 Arter. Værre er det, som 
vi i foregaaende Aar have truffet det, naar Mo se - Bunke  sælges 
for Aim.  Rapgræs .  Denne Frøsort bør derfor modtages med megen 
Kritik af Kjøberen.
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15. E ng - Ræv e ha l e .  1 Prøve (Kbhvn.) har 20 pCt. Renhed, 37 
pCt. fremmed Frø, 11 pCt. Spireevne, Handelspris 90, Beregnet Pris 
3900 Øre pr. fö. Det er 42 pCt. lavere Renhed, 31 pCt. lavere 
Spireevne, 3 Gange saa meget fremmed Frø, 33 pCt. højere Han
delspris, og 15 Gange saa høj Beregnet Pris, som for Aarets øvrige 
Prøver. Disse give 2450, hin kun 194 brugbare Korn pr. Øre.

16. Eng - Sv i nge l .  Landprøvernes Renhed vexler mellem 4,4 
og 37,2 pCt., Fremmed Frø: 51,5 — 84,5 pCt., Spireevne: 65— 71 pCt., 
Korntal pr. fö: 241000— 323000, Handelsprisen: 20— 66, Beregnet 
Pris: 160—2166 Øre pr. fö. —  1 Prøve (Kbhvn.) med den lavest 
anførte Procentmængde for Renhed og Spireevne, det højeste Korntal 
og den højeste Procentmængde Fremmed Frø (heraf 74 pCt. Aim. 
Rajgræs med 82 pCt. Spireevne, de øvrige 10,5 fremmed Frø inde
holde 60000 Korn pr. fö i 30 Sorter, hvoraf 16000 Stivbladet Svingel, 
15000 Rapgræs o. s. v.) havde en Handelspris af 65 og Beregnet 
Pris af 2166 Øre pr. fö. Denne Pris kan dog formindskes lidt, naar 
man vil fradrage Værdien af Aim. Rajgræs, der med en Dyrknings
værdi af 60,7 pCt. og efter den sædvanlige Handelspris af 22 Øre 
faar en Beregnet Pris af 36 Øre pr. fö. Eng-Svingelens beregnede 
Pris vil derved indskrænkes til 2130 Øre pr. fö, eller 7 Gange Land
prøvernes og 24,7 Gange de øvrige Prøvers gjennemsnitlig beregnede 
Pris. Et Par andre Prøver (Kolding) havde 62 pCt. fremmed Frø, 
hvoraf 54 pCt. Aim. Rajgræs og 3 pCt. Hundegræs, foruden 18800 
Korn pr. fö i 31 Sorter.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 61 pCt. lavere Renhed, 14 
pCt. lavere Spireevne, 6 Gange saa meget fremmed Frø, lidt lavere 
Handelspris, men 3,5 Gange saa høj Beregnet Pris, som Aarets 
øvrige Prøver. Der gives af disse 3240, af hine 910 brugbare Korn 
pr. Øre.

17. S t i v b l a d e t  Svingel .  3 Landprøver have:
1. 2. 3.

Renhed pCt.................. 78 78 71.
Frem. Frø — ............... 0,5 0,25 4,3.
Spireevne —  ................ 39 41 20.
Korntal pr. fö . . . 623700 618600 653000.
Handelspris —  pr. Øre 32 33 30.
Beregnet Pris —  — . 102 103 211.

Nr. 3 (Kbhvn.) koster i Indkjøb et Par Øre mindre pr. fö, men er 
efter dets Dyrkningsværdi rigelig dobbelt saa dyrt, som de 2 andre 
Prøver, uanset den ringere Kvalitet og den større Mængde fremmed 
Frø; denne udgjør, beregnet pr. fö, 20500 i 10 Sorter, hvoraf 6700 
Rødknæ, 6700 Aim. Rajgræs, 3000 Blød Hejre, 1200 Humle-Snegle
bælg o. s. v.
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Prøverne 1 og 2 indkom fra Kolding under Navn af F a a r e -  
Svingel ,  et af Landmanden yndet Navn, medens han sikkert kun 
mener Stivbladet eller i alt Fald Rød Svingel. F a a r e - S v i n g e l  
faas vanskelig i Handelen og bør næppe dyrkes.

Gjennemsnitlig have Landprøverne 4 pCt. lavere Renhed, 41 pCt. 
lavere Spireevne, noget højere Handelspris og 3 Gange saa høj Be
regnet Pris, som Aarets øvrige Prøver. Der gives af disse 15245, 
af hine kun 5014 brugbare Korn pr. Øre.

18. T i mothé .  Landprøvernes Renhed vexler mellem 90 og
99 pCt., Fremmed Frø: 0,3 — 7,6 pCt., Spireevne: 58— 97 pCt., Korn
tal pr. fö: 1169600— 1481500, Handelspris 19— 53, Beregnet Pris 
20— 72 Øre pr. fö. En Prøve (Lyngby) til 19 Øre havde en Dyrk
ningsværdi af 95 pCt. og følgelig Beregnet Pris 20 Øre pr. fö. Den 
dyreste Prøve (Kolding) til 53 Øre havde en Dyrkningsværdi af 73,5 
pCt. og følgelig Beregnet Pris: 72 Øre pr. fö. Korntal pr. fö var 
desuden for denne Prøve 1439000.

Gjennemsnitlig have Landprøverne omtrent samme Procent
mængde for Renhed og Fremmed Frø, som Aarets øvrige Prøver, 
derimod 10 pCt. lavere Spireevne og 9 pCt. højere Korntal, Handels
prisen lidt højere, Beregnet Pris meget højere, end for Aarets øvrige 
Prøver. Der gives af disse 27250, af hine, trods den lettere Kvalitet, 
kun 25000 brugbare Korn pr. Øre.

Betragte vi Resultaterne af Græsfrø-Analyserne under ét, saa 
se vi, at 7 Prøver vare urigtige, hvoraf navnlig 1 (Kamgræs) var en 
grov Fejl, 4 (Ital. Rajgræs og Faare-Svingel) virkelige, men i den 
folkelige Opfattelse ikke usædvanlige Fejl, medens de 3 (Gulax og 
Rapgræs) vare mere undskyldelige.

Af de 14 Arter Græsfrø have 2 en højere og 9 en lavere gjen
nemsnitlig Tøndevægt, end Aarets øvrige Prøver, 3 mangle Vægt- 
bestemmelse. Alle 14 Arter have en højere Procentmængde fremmed 
Frø, alle en lavere Renhedsprocent, med Undtagelse af Agerhejre, 
der har 0,7 pCt. højere Renhed, end Aarets øvrige Prøver, de 11 
Arter have lavere Procenttal for Spiring, kun 3 (Draphavre, Fløjels
græs og Ital. Rajgræs) have en højere Spiringsprocent, 8 Arter have 
et højere Korntal pr. fö, kun de 6 (Fløjelsgræs, Agerhejre, Hunde
græs, Eng-Rapgræs, Eng-Svingel og Stivbladet Svingel) have et lavere. 
Handelsprisen er højere for de 10 Arter, ens for 2 (Gulax og Hunde
græs) og lavere for 2 (Aim. Rajgræs og Eng-Svingel). Derimod er 
Beregnet Pris h ø j e r e  for alle 14 Arter, og der gives af dem alle 
færre  brugbare Korn pr. Øre end af Aarets øvrige Prøver.



Der staar tilbage at omtale 3 forskjellige Brakf rugter ,  hørende 
til 3 forskjellige Familier og Slægter, desværre kun belyst af 4 Analyser.

19. Spergel .  2 Prøver, modtagne fra Vest-Jylland, den ene 
som H ø j s t a m m e t  Sp. med 93,7 pCt. Dyrkningsværdi, 502500 Korn 
pr. fö, Handelspris 19 og beregnet Pris 20,3 Øre pr. fö, den anden 
som Alm.Sp. med 89 pCt. Dyrkningsværdi, 623000 Korn pr. fö, Handels
pris 9,5 og Beregnet Pris 10,7 Øre pr. fö, —  vare begge Mi dde l 
hø j  Sperge l  (Høj  Sp. har 365500, Alm.  Sp.: c. 1200000 Korn 
pr. fö), begge formodentlig avlede i Egnen.

Gjennemsnitlig have disse Prøver 3,7 pCt. lavere Renhed, 8 pCt. 
højere Spireevne, noget h ø j e r e  Handelspris og Beregnet Pris, end 
Aarets øvrige Prøver. Der gives af disse 57350, af hine kun 36041 
brugbare Korn pr. Øre.

20. Gulerod,  L a n g  r ød g u l  med g r ø n t  Hoved.  En Prøve, 
indsendt fra en Herregaard i Fyn, under Navn af Lang  g r ø n 
h o v e d e t  Kæmpe,  har samme Renhed, 21 pCt. bedre Spireevne 
noget vægtigere Korn, samme Handelspris, kjendelig lavere Beregnet 
Pris, end Aarets øvrige Prøver af samme Sort. Der gives af disse 
1560, af denne 2200 brugbare Korn pr. Øre.

21. Ru n k e l r o e ,  Lang  tyk rød.  En Prøve, indsendt tillige
med Nr. 20, under Navn af Elvetham.  havde 6 pCt. lavere Ren
hed, men 8 pCt. højere Spireevne, kjendelig billigere Handelspris 
og Beregnet Pris end Aarets øvrige Prøver af samme Sort. Der 
gives af disse 250, af denne 354 brugbare Korn (Hoveder) pr. Øre.

15

Disse 4 Prøver afgive ved deres Faatallighed et meget ringe 
Materiale til Sammenligning, de vare urigtig eller unøjagtig benævnte 
(Rodfrugternes Form og Farve er af Frøkontrollen bestemt ved Væxt
forsøg). Paafaldende er Spergelprøvernes Dyrhed i Forhold til kjø- 
benhavnske Priser.
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Dyrkningsforsøg med amerikansk Rødkløver.

Meddelelse fra „Dansk Frøkontrol“ ved Cand. mag. Samsøe Lund.

I Ugeskrift for Landmænd 1879, 2. B. S. 521, har Handels
gartner G. J. Bø gh  i Horsens meddelt Resultaterne af nogle For
søg, han har anstillet med en Del Kløver- og Græsfrø, bl. A. for at 
prøve Haardførheden af amerikansk Rødkløver. Hr. B ø g h  med
deler. at han i tidligere Aar, hvor Vinteren ikke var saa stræng og 
langvarig som i 1879, har gjort flere Forsøg, hvorved de forskjellige 
Varieteter af amerikansk Rødkløver holdt sig godt; kanadisk gav endog 
større Udbytte end schlesisk. Ved Forsøget i 1878— 79, hvorved 
der udsaaedes 9 forskjellige Prøver af amerikansk Frø, gave disse 
gjennemsnitlig i 1ste Aar et lige saa godt Udbytte som de schlesiske 
Prøver, men i den paafølgende strænge Vinter led den kanadiske en 
Del, og af de andre frøs de fleste aldeles bort, medens derimod 34 
evropæiske Prøver, med hvilke der samtidig anstilledes Forsøg, stod 
sig godt. Hr. Bøg hs  Meddelelse liar vakt Opmærksomhed og er 
bleven refereret i Tyskland og Sverige. Efter Anmodning af Hr. Bøgh  
blev imidlertid — samtidig med hans Forsøg i Horsens —  det samme 
Forsøg anstillet her i Kjøbenhavn, hvor Meddeleren af disse Linier 
udførte det i Botanisk Have 1878— 79; endvidere blev samme Steds 
Forsøget gjentaget 1879—80.

I det følgende meddeles en Oversigt over de kjøbenhavnske 
Forsøg.

Is t e  F o r s ø g s r æ k k e  (1878— 79):
Til Forsøget anvendtes et Stykke letmuldet Havejord, muldet 

i flere Alens Dybde. Saa vidt vides, har denne Jord, der oprindelig 
er paafyldt, aldrig faaet Gødning; i mange Aar har den, før den 
blev indlemmet i Botanisk Have, hørt til Kjøbenhavns Glacis og er 
i de 2 sidste Aar før Forsøget bleven anvendt til Træskole. Det
c. 2000 □  Alen store Areal, hvortil Forsøgsstykket hører, er om
hegnet af en Mur, derfor lunt og varmt. Det er hele Dagen udsat 
for Solen, men lider dog kun af Tørre i meget tørre Aar. Som det 
vil erindres, have de 2 næstsidste Aar været ualmindelig fugtige.

Til Udsæd anvendtes en Del af de samme amerikanske og 
evropæiske Rødkløverprøver, som Hr. B ø g h  samtidig anvendte ved 
sine Forsøg i Horsens. Der gjordes Forsøg med 9 f o r s k j e l l i g e  
amerikanske og 24 f o r s k j e l l i g e  evropæiske Prøver. Det er i 
Reglen let at kontrollere, om en given Rødkløverprøve er ameri-
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kansk eller evropæisk; derimod frembyder det langt større Vanske
lighed, — ja det er vel i de fleste Tilfælde næsten umuligt med 
f u l d  Sikkerhed at afgjøre, fra  h v i l ke n  Egn af Evropa eller 
Amerika Prøven hidrører; de Angivelser, der herom forekomme ved 
Handelsfrøet, kunne i Reglen ikke kontrolleres og ere vistnok ofte 
upaalidelige. Af Hensyn hertil sondres der i det Følgende alene 
mellem a m e r i k a n s k  Frø og evr opæi sk  Frø; dog skal det her 
nævnes, at Hovedmassen af de anvendte evropæiske Prøver var mod
taget som schlesiskFrø; Resten angaves at stamme fra Steyermark, 
Rhinlandene, Belgien, Normandiet og Bretagne, 1 endelig fra Syd
frankrig; paa lignende Maade angaves de amerikanske Prøver at 
hidrøre fra forskjellige Egne af Nordamerika, deriblandt 3 fra Kanada. 
Før Forsøget blev samtlige Prøvers Spireevne undersøgt i Frø
kontrollen. For de 9 amerikanske Prøvers Vedkommende laa Spire
evnen mellem 95 og 98 pCt., for de 24 evropæiske Prøver mellem 
87 og 99 pCt., dog saaledes, at af disse sidste kun 3 Prøver havde 
en Spireevne under 93 pCt.

Frøet blev saaet d. 28de Maj 1878, uden Dækfrugt, i 9 +  24 
smaa Bede, hver paa 6 Udsæden afpassedes efter Spireevnen
saaledes, at der i hvert Bed blev saaet 864 spiredygtige Frø eller 
gjennemsnitlig 1 spiredygtigt Frø pr. □  hvilket svarer til 34 fö pr. 
Td. Ld. Bedene vare ordnede i 2 tætsluttende Rækker paa en 
saadan Maade, at de tilsammen dannede 2 større, aflange Bede, 
hvorved opnaaedes, at kun Ende-Smaabedene fik mere end 1 Side 
fri ud imod den omgivende Gang.

I Løbet af Sommeren 1878 bleve Bedene 2 Gange afslaaede, 
og Afgrøden vejet. I de 9 Bede med amerikansk Frø var Grøn
vægten ved de 2 Vejninger tilsammen gjennemsnitlig 383 Kvint pr. 
Bed; i de 24 Bede med evropæisk Frø gjennemsnitlig 386 Kvint pr. 
Bed; med andre Ord: de amerikanske og evropæiske Bede stode 
den første Sommer tilnærmelsesvis med samme Frodighed. Gjennem- 
gaaende vare Bedene sunde i Efteraaret 1878. Vinteren 1878— 79 
var, som bekjendt, stræng og langvarig.

Midt i Maj 1879 opgravedes samtlige Bede, og Antallet af 
levende Planter optaltes med følgende Resultat:

I de 24 Bede med evropæisk Frø fandtes 2462 Planter; 
gjennemsnitlig 102,5 Planter pr. Bed eller 17, i  P l an t e r  pr.
I de 9 Bede med amerikansk Frø fandtes 289 Planter; gjennemsnitlig 
32,i Planter pr. Bed eller 5,4 Pl anter  pr. □  B e d e n e  med 
ev r o pæi s k  F r ø  i n d e h o l d t  a l t saa  g j e n n e m s n i t l i g  mere 
end 3 Gange saa m a n g e  Pl anter ,  som Be d e n e  med amer i 
k ansk  Frø.

2
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2den F o r s ø g s r æ k k e  (1878- 79):
Denne anstilledes s a mt i d i g  med 1ste Forsøgsrække og med 

de samme Frøprøver. Ogsaa Fremgangsmaaden var i Enkelt
hederne den samme, kun med følgende 2 Afvigelser: 1) I hvert Bed 
blev saaet gjennemsnitlig 1 Frø for hver 2 □ "  Jord, hvilket svarer 
til 17 S  pr. Td. Ld.; altsaa var Udsæden kun halv saa stor som i 
Iste Forsøgsrække; 2) til Forsøget anvendtes et Stykke Jord af 
lignende Beskaffenhed som i 1ste Forsøgsrække, men gødet før For
søget med fjorgammel Gødning. Som ved de tidligere Forsøg blev 
Afgrøden i Løbet af Sommeren 1878 afhugget 2 Gange og vejet. 
Af de 9 Bede med amerikansk Frø var Grønvægten ved de 2 Vej
ninger tilsammen gjennemsnitlig 471 Kvint pr. Bed, af de 24 evro- 
pæiske Bede 475 Kvint pr. Bed, altsaa paa det nærmeste overens
stemmende. Ogsaa her vare Bedene gjennemgaaende sunde i Efter- 
aaret 1878. Midt i Maj 1879 opgravedes samtlige Bede, og de 
levende Planter optaltes med følgende Resultat:

I de 24 Bede med evrop. Frø fandtes 2849 Planter; gjennem
snitlig 119 Planter pr. Bed eller 19,8 P l a n t e r  pr. □  I de 9 Bede 
med amerik. Frø fandtes 370 Planter; gjennemsnitlig 41 Planter pr. 
Bed eller 6,9  P l ant e r  pr. □

Det fremgaar heraf, at saavel Planterne efter amerikansk som 
efter evropæisk Frø havde vist større Modstandskraft end i 1ste 
Forsøgsrække, idet nemlig Antallet af levende Planter var omtrent 
det samme i begge Forsøgsrækker, skjønt der i den sidste kun var 
anvendt den lialve Udsæd. Det viste sig imidlertid tillige, at For
holdet mellem Plante-Antallet efter amerikansk og evropæisk Frø 
var forblevet uforandret, idet der nemlig o g s a a  i 2den F o r s ø g s 
r æk k e  f a n d t e s  o mt r e n t  3 Gange  saa mang e  l evende  P l a n 
ter  e f t e r  e v r o p æi sk ,  som ef ter  a m e r i ka n s k  Frø.

Forholdet mellem Planterne efter amerikansk og evropæisk Frø 
i flenseende til Haardførhed, saaledes som det fremgik af 1ste og 
2den Forsøgsrække, belyses nærmere ved følgende Enkeltheder:

I 1ste og 2den Forsøgsrække tilsammen fandtes efter evropæisk 
Frø, med den før nævnte Udsæd, 5311 Planter i 48 Bede (= 2 8 8  □ ') ,  
gjennemsnitlig 18,4 P l ant e r  pr. □  i de 24 beds te  Bede fandtes 
gjennemsnitlig 25,5 Planter pr. i de 24 daar l i gs t e  11,3 Planter
pr. Efter amerikansk Frø fandtes med samme Udsæd 659 Planter i 
18 Bede ( =  108□  '), gjennemsnitlig 6,6  Planter  p r . i  de 9 b e d s t e  
Bede gjennemsnitlig 9,7 Planter pr. i de 9 daar l i gste  gjennem
snitlig 2,6 Planter Altsaa indeholdt endog den beds te  Halvdel af 
de amerikanske Bede gjennemsnitlig et kjendelig ringere Antal Planter 
end den d a a r l i g s t e  Halvdel af de evropæiske Bede. Ved enkeltvis 
at gjennemgaa Bedene viste det sig, at enkelte amerikanske Bede
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havde givet et bedre Resultat end enkelte evropæiske, dog havde af 
samtlige 18 amerikanske Bede kun 3 naaet over Middeltallet for 
den da a r l i g s t e  Halvdel af de evropæiske Bede, medens intet 
havde naaet Middeltallet for samt l i ge  evropæiske Bede. Omvendt 
havde af de 48 evropæiske Bede kun 8 vist et simplere Resultat 
end Middeltallet for den b e d s t e  Halvdel af de amerikanske Bede, 
medens kun 1 var ringere end Middeltallet for sa mt l i g e  ameri
kanske Bede.

Som ovenfor bemærket, fandtes mellem de amerikanske Prøver 3, 
modtagne som „kanadisk“ Frø. Opgjøres de kanadiske Bede for 
sig, bliver Forholdet følgende: I 6 Bede ( =  36 □ ')  med „kanadisk“ 
Frø fandtes 224 Planter; gjennemsnitlig 6,2  P l a n t e r  pr. altsaa 
var Resultatet overensstemmende med det ovenfor fundne Middel
tal for amerikansk Frø.

Hovedresultatet af 1ste og 2den Forsøgsrække bliver da i alt 
Væsentligt overensstemmende med Hr. Bøghs samtidige Forsøg ved 
Horsens: Ame r i kan s k  R ø d k l ø v e r  er mi ndre  h a a r d f ø r  end 
e v r o p æ i s k  R ø d k l ø v e r ,  b e g g e  t agne  som F æ l l e s b e g r e b e r .

3die  F o r s ø g s r æ k k e  (1879— 80):

Nye Forsøg anstilledes det følgende Aar. Til Forsøgene anvendtes 
13 forskjellige evropæiske Prøver, modtagne i Dansk Frøkontrol som 
schlesiske, rhinske, svenske og danske samt 8 forskjellige ameri
kanske Prøver, deraf 2 modtagne som kanadiske. Kun saadanne 
Prøver anvendtes, om hvilke det med Vished kunde vides, om de 
vare amerikanske eller evropæiske. Ved Spiringsforsøg i Dansk Frø
kontrol fandtes Spireevnen for de amerikanske Prøver at ligge mellem 
92 og 96 pCt., for de 11 evropæiske Prøver mellem 93 og 97 pCt., for 
de 2 andre evropæiske Prøver mellem 83 og 89 pCt. Frøet blev 
saaet d. 14de Maj 1879, uden Dækfrugt, i Bede paa 12 □ '  med 
gjennemsnitlig 1 spiredygtigt Korn pr. Jordbunden havde
en lignende Beskaffenhed som i de foregaaende Forsøg; den var 
ugødet; men Aaret forud var der paa samme Sted dyrket Kaal, 
hvortil der var let gødet med fjorgammel Gødning. Som ved de 
tidligere Forsøg blev Toppen afhugget i Løbet af Sommeren 1879, 
uden dog at blive vejet. Gjennemgaaende vare Bedene sunde og 
frodige; den eneste Fjende, der iagttoges, var Bladlus, der imidlertid 
ikke syntes at foraarsage synderlig Skade.

Vinteren 1879— 80 var mere vedholdende end stræng.
Efter overstaaet Vinter opgravedes Bedene d. 16de Maj 1880; 

de levende Planter optaltes i de enkelte Bede med følgende Re
sultat :

2*
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I de IB Bede med e v r o pæi s k  Frø (tilsammen 156 □ ')  fandtes 
2827 Planter; gjennemsnitlig 217,5 Planter pr. Bed eller 18 , i  P l an 
ter  pr. Gjennemsnitlig fandtes i de 6 bedste Bede 24 Planter
pr. i de 6 daarligste 12,8 Planter pr.

I de 8 Bede med a me r i ka n s k  Frø (tilsammen 96 O ')  fandtes 
1783 Planter; gjennemsnitlig 223 Planter pr. Bed eller 18,6 P l a n 
ter  pr. □  de 4 bedste Bede indeholdt gjennemsnitlig 23 Planter
pr. de 4 daarligste 14,2 Planter pr.

Ved at opgjøre Bedene med „kanadisk“ Frø for sig fandtes 
437 Planter paa 24 eller 18,2 Planter pr. □  overensstemmende 
med Middeltallet for almindelig amerikansk Rødkløver.

I V i n t e r e n  1879 —  80 har a l t saa  amer i ka ns k  R ø d 
k l ø v e r  i B o t a n i s k  Have  h o l d t  sig l i g e s a a  godt  s o m e v r o 
pæi s k  Rø dk l ø v e r .

Det fremgaar af de 3 Forsøg, at Forskj ellen mellem amerikansk 
og evropæisk Rødkløver i Henseende til Haardførhed paa samme 
Lokalitet kan vise sig forskjellig de forskjellige Aar. Det er tillige 
at antage, at Forholdet den samme Vinter vil kunne være meget 
forskjelligt paa forskjellige Lokaliteter. Det er vistnok saa, at 
amerikansk Rødkløver og s a a  i den s i ds te  V i n t e r  paa mange 
Steder her i Landet har lidt betydelig mere end evropæisk Rød
kløver, hvorvel det ikke var Tilfældet ved Forsøgene i Botanisk 
Have. Med Hensyn hertil maa det fremhæves, at alle de i det fore
gaaende omhandlede Forsøg i Botanisk Have bleve anstillede paa 
et meget beskyttet Sted, omgivet af Mure og Træer.

Da nu dog altsaa Forskj ellen mellem amerikansk og evropæisk 
Rødkløver i Henseende til Haardførhed er meget følelig i særl ig  
u g u n s t i g e  Aar ,  selv paa  me g e t  b e s k y t t e d e  S t e d e r ,  er 
Risikoen ved at saa amerikansk Frø vistnok ingenlunde ringe. L a n d 
manden  b ø r  d e r f o r  f o r e t r æk k e  e v r o pæi s k  Frø  f o r  a m e r i 
kansk,  se lv  om de t t e  kan faas i smuk Vare  ti l  b i l l i g e r e  
Pris.

Det maa nærmere undersøges, hvorvidt Rødkløverfrø, der m ed 
S i k k e r h e d  vides at være avlet i de nordligere Egne af Nord
amerika, giver mere haardføre Planter end det almindelige ameri
kanske Frø. Skulde noget saadant kunne paavises, vilde det dog 
ikke kunne faa synderlig praktisk Betydning, med mindre det sam
tidig eftervises, hvorledes Frø, avlet i de nordligere Egne af Nord
amerika kan kjendes fra Frø, avlet i sydligere Egne. Saameget kan 
siges, at haardført, amerikansk Frø ikke vil kunne sælges til samme 
billige Pris som det almindelige amerikanske Frø, hvorfor det heller
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næppe nogensinde vil kunne blive en alvorlig Konkurrent for det 
tyske eller svenske Frø.

Der er i de senere Aar talt meget om „Kløvertræthed“ og 
om Aarsagerne dertil; sandsynligvis ere Aarsagerne mangfoldige. 
At den formentlige Kløvertræthed i mange Tilfælde skyldes Kløver- 
aal, Kløverens Bægersvamp eller andre Aarsager, kan næppe be- 
tvivles; men det er sandsynligt, at den i adskillige Tilfælde skyldes 
Anvendelsen af amerikansk Kløverfrø, især naar den formentlige 
Kløvertræthed har vist sig over store Arealer.

Handelen med amerikansk Frø har i de senere Aar faaet en 
overordentlig Udbredelse hos os. Som det paa et andet Sted i 
denne Beretning meddeles, har c. 51 pCt. af det Rødkløverfrø, Dansk 
Frøkontrol iaar har undersøgt, været amerikansk. Men gaar det 
saaledes med det kontrollerede Frø, hvorledes mon det da staar til 
med det ukontrollerede? Af 18 Prøver „ukontrolleret“ Frø, som 
Kontrollen i Aar har undersøgt, og som mest vare indkjøbte hos 
Provinskjøbmænd, vare 14, altsaa 77 pCt., amerikanske. Det kan 
med Sandsynlighed antages, at omtrent 2/s af det Rødkløverfrø, der 
i Aar herhjemme er blevet solgt af Frøhandlere, har været ameri
kansk. For 3 Aar siden var Forholdet ganske anderledes, idet 
nemlig da kun c. 14 pCt. af det kontrollerede Frø var amerikansk. 
Faren ved at saa amerikansk Rødkløverfrø i det store skal nok ogsaa 
gjøre sig kjendelig i det store, om den kommende Vinter bliver 
stræng.

Hr. B ø g h  har Ret i ,  at det vilde være heldigt, om der her
hjemme i en længere Aarrække blev anstillet yderligere Forsøg med 
amerikansk Frø. Lærer P. Ni e l sen  i Ørslev vil forhaabentlig i de 
nærmeste Aar tage sig af Sagen, og den vil der være i gode Hænder. 
Det vilde imidlertid være ønskeligt, om der ogsaa i andre Dele af 
Landet blev anstillet lignende Forsøg. For at saadanne skulle gjøre 
fuld Nytte, maa følgende Regler iagttages: Vedkommende maa have 
Sikkerhed for, at det Frø, der ved Væxtforsøg sammenlignes, v i r k e l i g  
er amerikansk og evropæisk; hvad dette angaar, henvises til denne 
Beretnings følgende Artikel, som nærmest omhandler Kjendetegnene 
for amerikansk og evropæisk Rødkløverfrø. Endvidere maa de anvendte
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Frøprøvers Spireevne være kjendt før Forsøget. Det maa nøje paases, 
at de Forsøgsmarker, man anvender, ere ensartede, baade hvad naturlig 
Beskaffenhed og Behandling angaar; hvis der anvendes mindre For
søgsbede, bør Frøet være saaet uden Dækf r ugt ,  da denne paa 
smaa Arealer frembringer store Uregelmæssigheder i Forsøgene. 
Særlig Opmærksomhed kræver det, om Planterne ere sunde og fro
dige, uden at være befængte med Kløversilke, Kløveraal, Kløverens 
Bægersvamp eller andre Sygdomsaarsager. Helst maa Resultatet 
opgjøres saaledes, at Antallet af Planter optælles, enten dette nu 
sker i mindre Forsøgsbede eller saaledes, at man paa fri Mark tager 
Middeltallet af en større Mængde Optællinger paa forskjellige Dele 
af Marken. En slet Fremgangsmaade vilde det være at lade sig 
nøje med at bedømme en Forskjel som den, der her er Tale om, 
efter Øjemaal; især da hvis Kløveren er saaet i Blanding med Græsser. 
Ved eventuel Offentliggjørelse af Forsøgsresultatet maa Biomstændig
hederne ved Forsøget ikke forbigaas, da det for en Del beror paa 
disse, hvilken Værdi der bør tillægges Forsøgsresultatet.

Kjøbenhavn, d. 30te Maj 1880.

Sammenligning mellem amerikansk, tysk, svensk og dansk 

Rødkløverfrø.
Meddelelse fra Dansk Frøkontrol ved Cand. mag. Sam søe  Lund.

I.
Dansk Frøkontrol har i de 10 Aar, den har bestaaet, undersøgt 

over 5000 Frøprøver. Ved Slutningen af hvert Arbejdsaar har den 
for hver enkelt Frøsort opgjort Middeltallene for samtlige hidtil 
undersøgte Prøver; disse Gjennemsnitstal have i Reglen aarlig været 
offentliggjorte1). Efterhaanden som Kontrollen faar sit store Materiale 
yderligere bearbejdet, vil den meddele de Slutninger, som en Grup
pering af Materialet under visse Hovedsynspunkter naturlig fører til, 
Slutninger, der ville have Interesse for Landmanden som for Frø
handleren. I det følgende meddeles en Sammenligning mellem Prøver 
af Rødkløverfrø fra forskjelligt Avlssted.

Rødkløver har af alle Frøsorter spillet den største Rolle i 
Kontrollens Undersøgelser, idet den har udgjort omtrent 1/i  af samt
lige undersøgte Prøver.

l) De findes fra 1879 i P. Holts „Lommebog for Landmænd“ .
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Fortrinsvis har Kontrollen undersøgt det Frø, der udbydes i 
den store Frøhandel. Det meste Rødkløverfrø, der herhjemme ud
bydes i den store Handel, er tysk eller ame r i ka ns k  Frø: svensk 
og dansk Frø udbydes sparsomt, og Frø af anden Oprindelse, saasom 
engelsk,  f ransk ,  i t a l i ensk  eller russ i sk ,  ere Sjældenheder. 
Hovedmassen af tysk Frø er det saa kaldte s c h l e s i s k e  Frø; dette 
har sit Navn deraf, at det forhandles fra Schlesien, hovedsagelig fra 
Breslau; det avles imidlertid ikke alene i Schlesien, men ogsaa i Bøh
men, Mähren, Posen, Polen, Galicien, Donaulandene o. s. v. Af anden 
Oprindelse er det s t eyerske ,  det r h i nske  Frø o. a. Det alminde
lige amer i kanske  Frø avles i de tempererede Egne af de nord
amerikanske Fristater; det k anadi ske  Frø angives at være avlet i 
Kanada*). Mere end %  af de undersøgte Prøver have været indsendte 
til Kontrollen under Benævnelsen „ R ø d k l ø v e r “ , uden Opgivelse 
af Avlssted.

I Tab. I meddeles Kontrollens Gjennemsnitstal for et større 
Antal Prøver af tysk, amerikansk, svensk og dansk Frø; i Tab. II 
meddeles de tilhørende Oversigter over det indblandede f r e m
mede  Frø, saaledes at a i Tab. II giver en Oversigt over det 
fremmede Frø i A Tab. I, b i Tab. II en Oversigt over det fremmede 
Frø i B Tab. I, o. s. v. Hvad angaar Opgivelsen af det fremmede 
Frø pr. fö i Tab. II, er dette beregnet for s a mt l i g e  Prøver; saaledes 
er der f. Ex. i de 100 tyske Prøver A Tab. I fundet Kløversilke i 
7S, tilsammen 50100 Korn (pr. 78 fö), hvilket, beregnet paa samtlige
100 Prøver, giver 501 Korn pr. fö. Gjennemsnitstallet, der udtrykker 
den Betydning, vedkommende fremmede Frøsort gjennemsnitlig har 
havt for de Prøver, hvori den v i r k e l i g  er fundet, vil ifølge Tab. II 
være let at finde ved Beregning. Er der f. Ex. fundet 501 Kløver- 
silkekorn pr. fö for hver af de 100 Prøver i A Tab. I, saa vil der 
være fundet gjennemsnitlig 642 Kløversilkekorn pr. fö i hver af de
78 Prøver, hvori Kløversilke ifølge Tab. II virkelig er fundet. For 
de svenske og danske Prøver er det fremmede Frøs Mængde pr. fö 
ikke opgivet i Tabellen af Hensyn til, at Prøvernes Antal er saa 
ringe; derimod meddeles nogle Enkeltheder herom i det følgende.

I Oversigten over det fremmede Frø er der kun medtaget 
saadanne Sorter, som optræde nogenlunde hyppig i det mindste i 1 
af Hovedgrupperne, eller som i anden Henseende maatte have In
teresse i den givne Sammenhæng. Foruden de i Tab. II nævnte

*) Nærmere Oplysninger om Avlsstederne for det amerikanske og evropæiske 
Rødkløverfrø ville findes i „Landmandsblade“ , 1878, samt i Markfrøkontorets 
Aarsb eretninger.
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Sorter er der i de originale Analyser endnu gjort Optegnelser om 
henved 100 andre Sorter (deraf en Del ubekjendte), fundne i Rød
kløverfrø; det vilde ikke have nogen Interesse her at nævne dem 
specielt, kun skal det i al Almindelighed siges, at enhver Sort, der 
ikke er nævnt i Tabellen, i alt Fald kun optræder sporadisk, ligesom 
tilfældig i Rødkløver.

Naar det gjælder om at fastslaa visse konstante Karakter
mærker for Frø, hidrørende fra forskjellige Avlssteder, er det selv
følgelig nødvendigt saa vidt muligt at sikre sig, at de Prøver, af 
hvis Studium Slutningerne udledes, virkelig hidrøre fra de opgivne 
Avlssteder; dette vigtige Punkt kræver nogle oplysende Bemærkninger.

Samtlige a me r i k a ns k e  og tyske  Prøver, der ere medtagne 
i Beregningerne, hidrøre fra F r ø h a n d l e r e .  Under  Navn af  
a m e r i k a n s k  Frø  har Kontrollen kun modtaget c. 40 Prøver. At 
nu disse virkelig ere amerikanske, kan ikke betvivles; en Vare, der 
ikke var avlet i Amerika, vilde synke i Omdømme og Pris ved at 
blive falbudt som amerikansk; Kjøbmanden fortjener derfor fuld
stændig Tiltro, naar ban falbyder sin Vare som amerikansk. Det 
viser sig nu tillige, at disse 40 Prøver have fælles Ejendommelig
heder, hvorved de ere forskjellige fra saa at sige enhver evropæisk 
Rødkløverprøve.

Noget vanskeligere er Forholdet ved de unde r  Navn af  tysk 
F r ø  indsendte Varer. Under denne Betegnelse (d. v. s. schlesisk, 
rhinsk etc.) har Kontrollen i de sidste 4 Aar modtaget c. 125 Prøver. 
Ved at gjennemgaa disse enkeltvis, har det vist sig, at 5 Prøver besidde 
ganske de samme Ejendommeligheder, som de amerikanske Prøver, 
hvorfor det maa antages, at de ere amerikanske eller blandede med 
amerikansk Frø; disse afgjort uægte tyske Prøver ere udeladte af 
Beregningerne og omtales nedenfor særskilt; af de resterende 120 
Prøver, indsendte som tyske, ere de a l l e r f l e s t e  afgjort forskjellige 
fra de amerikanske Prøver og maa antages for ægte; dog ere nogle 
tvivlsomme; ogsaa disse sidste ere medtagne i Beregningerne; deres 
Tai er saa ringe, at de ikke ville faa nogen væsentlig Indflydelse 
paa Gjennemsnitstallene.

En Sammenligning mellem disse 120 tyske og hine 40 ameri
kanske Prøver har imidlertid visse Ulemper; dels er Antallet af 
Prøver temmelig ringe, og dels vil en Forskjel i R e n s n i n g s g r a de n  
mellem de amerikanske og tyske Prøver faa en betydelig Indflydelse 
paa Gjennemsnitstallene; af de nævnte 120 t yske  Prøver vise nemlig 
kun 20 pCt. Frasigtning ved 1 m. m. Sigte, medens 70 pCt. af de 
amerikanske Prøver vise Frasigtning ved 1 m. m. Sigte. For at
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hæve disse Ulemper; er der gjort en Sondring mellem Prøver med 
og Prøver uden  Frasigtning ved 1 m. m. Sigte; desuden er i de 
enkelte Grupper Antallet af Prøver forøget, for de tyske til 200, for 
de amerikanske til 100, idet der i Beregningerne er medtaget en 
Del Prøver, saadanne nemlig, hvis Oprindelse kunde antages for 
sikker efter de Erfaringer, der vare indvundne ved Sammenligning 
mellem hine 120 tyske og 40 amerikanske Prøver. Paa denne Maade 
ere de under A, B, C og D i Tab. I samt a, b og c +  d i Tab. II 
meddelte Gjennemsnitstal for amerikansk og tysk Frø fremkomne.

Tab. I.
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A . 100 tyske Prøver m ed Fra
sigtning ved 1 m. m. Sigte. .. 230 278886 1,039 6,269 92,692 94,27 78

B. 100 tyske Prøver u d en  F ra
sigtning ved 1 m. m. Sigte . 231,8 268000 0,313 3,482 96,205 94,62 15

C. 70 amerikanske Prøver med 
Frasigtning ved 1 m. m. Sigte 229,e 324000 0,877 5,591 93,532 94,58 8,5

D. 30 amerik. Prøver u d e n  F ra
sigtning ved 1 m. m. Sigte. .. _ 310370 0,493 3,516 95,992 94,78 0

E. 10 „kanadiske“ Prøver, 8 med 
Frasigtning ved 1 m. m. Sigte 228,9 318750 0,833 7,184 92,083 96 0

F. 30 „svenske“ Prøver med 
Frasigtning ved 1 m. m. Sigte 230,s 276740 4,609 6,191 89,2 93,19 43

G 25 danske Prøver med Fra
sigtning ved 1 m. m. Sigte . — 281254 3,332 11,255 85,413 85,5 20

Tab. I E og Tab. II e meddele særskilt Gjennemsnitstallene for
10 under Navn af k a n a d i sk  Frø indsendte amerikanske Prøver; 
angaaende disse Prøvers Ægthed henvises til senere Bemærkninger.

Samtlige 30 sv e ns k e  Prøver, Tab. I F og Tab. II f, ind
sendte dels af svenske, dels af danske F r ø h a nd l e r e ,  ere modtagne 
under Navn af svensk Frø. Ogsaa angaaende dette Frøs Ægthed 
henvises til senere Bemærkninger.

Af de 25 d a n s k e  Prøver, hvis Gjennemsnitstal meddeles i Tab.
I G og Tab. II g, ere kun 3 indsendte fra Frøhandlere, Resten er 
modtaget direkte fra A v is stedet .

Der er ikke for de svenske og danske Prøvers Vedkommende 
foretaget nogen Sondring mellem dem med og dem uden Frasigt
ning; de have nemlig alle havt Frasigtning ved 1 m. m. Sigte.
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Tab. II.

Den fremmede

a.

100 tyske 
Prøver med 
Frasigtning.

b.

100 tyske 
Prøver uden 
Frasigtning.

c. +  d.

100 amerik.
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70 pCt. med 
Frasigtning.
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A m brosia ........................ 0 0 0 0 42 79 44 0 0
Arve ........................................ 10 10 0 0 0 0 0 — —

Blaastjærne ................. i i 16 13 14 0 0 0 — —
Brunei ................................. 58 121 9 15 11 4 0 17 22
C ikorie ............................... 8 18 7 12 0 0 0 — —

Fingerax................ 4 — 1 — 36 32 33 0 0
Fladstjærne, Græs

bladet .............. 10 4 0 0 2 — (1 Prø
ve.) _

Gaasefod................ 22 49 17 17 43 28 56 23 17
Gaaseurt, Ager- .. 25 25 3 3 5 3 (1 Pv.) — 17
Gulerod ............................... 57 239 40 99 3 3 0 23 17
H irse ..................................... 2 — 1 — 16 10 (1 Pv.) 0 0
Kløver, Alsike- . . . 59 200 16 35 25 25 56 87 38
Kløver, Hvid- . . . . 82 325 24 63 82 177 89 53 60
Kløver, Udstrakt.. 22 10 0 0 5 — (1 Pv.) — —
Kløversilke............ 78 501 15 3 6 3 0 43 20
K rop........................ 8 9 3 3 1 — 0 0 0
Lucerne.................. 17 100 14 73 2 6 0 0 0
Pragtstj ærne, Aften- 26 30 13 11 4 2 (2 Pv.) — —
Rødknæ.................. 59 202 23 31 53 98 33 53 22
Skedeknæ.............. 12 14 15 15 23 48 0 — 17
Skjærmax.............. 32 185 24 70 95 1000 100 — —
Skræppe................ 19 24 11 13 21 32 (1 Pv.) — —
Sneglebælg,Humle- 54 170 33 87 3 4 (1 Pv.) 27 50
Spergel .................. 11 10 2 1 1 — 0 — —
Stifmodersblomst.. 10 2 0 0 1 — 0 — —
Storkenæb.............. 8 6 5 6 1 — 0 — 22
Tim othé.................. 58 95 5 15 86 864 89 77 60
Vejbred, Glat, ame

rikansk ............ 0 0 0 0 73 361 67 0 0
Vejbred, Glat, ev

ropæisk ............ 6 — 0 0 0 0 0 — —
Vejbred, Lancetbi. 97 1286 76 475 27 33 (1 Pv.) 60 100
Verbena.................. 4 3 0 0 11 4 0 0 0
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Selv om der i Opgjørelsen har indsneget sig Unøjagtigheder, 
hvilket næppe har kunnet undgaas, er det dog at antage, at disse 
ikke have faaet nogen væsentlig Indflydelse paa selve de alminde
lige Resultater.

II.
Til de 2, S. 25 og 26 meddelte Oversigtstabeller skulle vi knytte 

nogle almindelige Betragtninger. Først henledes Opmærksomheden 
paa For ho l de t  m e l l e m det  amer i kans ke  og tyske Frø.

Det vil skjønnes, at disse to Slags Frø i det hele taget ligne hin
anden meget i Væg t ,  Sp i r e e v n e  og Renhed.  Saavel det ameri
kanske som det tyske Frø gjør Indtrykket af at være avlet med det be
vidste Maal for Øje at skulle afgive en fortrinlig Handelsvare. En 
Jævnførelse mellem A og C i Tab. I viser, at det amerikanske Frøs 
n a t u r l i g e  Renhed gjennemsnitlig er større end det tyskes; navnlig 
er det amerikanske Frø oprindelig langt sjældnere befængt med 
Kløversilke; men ogsaa i andre Henseender staar den naturlige Ren
hed højere. Det er tidligere bemærket, at af de amerikanske Prøver 
have omtrent 70 pCt. vist Frasigtning ved 1 m. m. Sigte, medens 
dette kun har været Tilfældet med omtrent 20 pCt. af de tyske 
Prøver; sammenlignes med dette Forhold for Øje B og D i Tab. I, 
bliver det øjensynligt, at der anvendes betydelig mere Omhu paa 
Rensningen af det tyske end paa Rensningen af det amerikanske Frø. 
Trods det amerikanske Frøs større naturlige Renhed, ville —  hoved
sagelig paa Grund af den skarpere Rensning —  de bedste tyske Prøver 
gjennemsnitlig staa over de bedste amerikanske *).

En Forskjel mellem amerikansk og tysk Frø i Henseende til 
beskadigede Korn, en Forskjel, der ikke kommer frem ved Gjennem
snitstallene, er vistnok den, at det amerikanske Frø i det hele taget 
indeholder flere „ k n u s t e “ Korn (et Forhold, der skyldes Rensnin
gen), medens til Gjengjæld det tyske Frø indeholder et noget større 
Antal „brune“ Korn (et Forhold, der skyldes Avlen). Dog kunne 
enkelte amerikanske Prøver indeholde talrige brune Korn.

Den mest i Øjne faldende Forskjel, som Gjennemsnitstallene i 
Tab. I udviser mellem amerikansk og tysk Frø, er den re l at ive

*) En Del af den betydelige Forskjel, der i Henseende til Renhed findes mellem 
Prøver m ed og u d en  Frasigtning, skyldes vistnok den Omstændighed, at 
Prøverne uden  Frasigtning ogsaa oprindelig gjennemsnitlig have havt en 
større naturlig Renhed end Prøverne m ed  Frasigtning. Det maa paaagtes 
at ved Opgjørelsen af Renheden ere de ty s k e  Prøver u den  Frasigtning 
lidt begunstigede, idet der af disse er medtaget et noget større Antal Prøver 
fra de senere Aar, end Tilfældet har været i de andre Grupper.
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S t or k o r ne t hed .  Gjennemsnitlig indeholder 1 fö amerikansk Frø
c. 40000 Korn mere end 1 fö tysk Frø. Denne Forskjel afgiver et 
brugbart Moment ved Bedømmelsen af, om en Prøve er amerikansk 
eller tysk, men det bliver først brugeligt ved at bestemmes nøjere. 
Tabel III giver en Oversigt over Forholdet i Henseende til Korntal 
pr. fö mellem de 200 tyske Prøver i A og B og de 100 amerikanske 
Prøver i C og D Tab. I. Denne Opgjørelse bliver lidt unøjagtig 
derved, at 70 pCt. af de amerikanske Prøver have Frasigtning ved 
1 m. m. Sigte, medens dette kun er Tilfældet med 50 pCt. af de 
tyske; ved Bensningen aftager nemlig Korntallet noget, hvilket en 
Sammenligning mellem A og B eller mellem C og D Tab. I viser; 
denne Unøjagtighed bliver dog uden Betydning for den almindelige 
Oversigts Skyld, saa meget mindre som Korntal pr. fö kun kan be
stemmes med tilnærmelsesvis Nøjagtighed.

Tab. UI.

Korntal pr. f ö , 
beliggende mellem:

T y  sk F rø,
Procentantal, 
beregnet af 
200 Prøver.

A m erik a n sk  
Frø, 

Procentantal, 
beregnet af 
100 Prøver.

200000—220000 1 0
220000—240000 4 0
240000—260000 23 1
260000—280000 39 2
280000—300000 25 16
300000—320000 5 29
320000—340000 2 33
340000—360000 1 16
360000—380000 0 3

Af tysk Frø har altsaa kun omtr. 8 pCt. et Korntal pr. fö over  
300,000, medens dette er Tilfældet med omtr. 81 pCt. af de amerikanske 
Prøver. En Vare, der indeholder f. Ex. 320000 Korn pr. fö, vil i 
94 af 100 Tilfælde være amerikansk, medens en Vare, der indeholder 
f. E. 278000 Korn pr. fö, i 95 af 100 Tilfælde vil være tysk; der
imod vil en Prøve, hvis Korntal er f. Ex. 296000, omtrent ligesaa 
godt kunne være amerikansk som tysk.

Forholdet mellem amerikansk og tysk Frø i Henseende til re
lativ Storkornethed træder besterntere frem ved en Sortering. Hvor- 
vel de fleste Prøver af tysk og amerikansk Frø i F o r h o l d  ti l  
Fr ø ,  av l e t  i S ve r i ge  og Da n ma r k ,  ere fuldkornede og egale i 
Form og Størrelse, er Forskjellen mellem de enkelte Korn i samme 
Prøve ingenlunde ringe. Exempelvis anføres:
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No. 4664. Tysk Rødkløver m ed Frasigtning, Korntal 274000 pr. fö
— 4965. —  —  uden — —  264000 —
— 4888. Amerik. — m ed —  — 323000 —
—  4545. — —  uden —  —  325000 —

Disse 4 Prøver findes sorterede i Tab. IV.

Tab. IV.

Nr.
1,5 m. m. Sgt. 1,25 m. m. Sgt. 1 m. m. Sgt.

pCt. Korntal 
pr. Pd. pCt. Korntal 

pr. Pd. pCt. Kom tal 
pr. Pd.

4664 23,4 226200 61,3 276200 15,3 384600
4965 25,5 233500 64,3 273000 10,2 342500
4888 11,6 257700 60,8 301200 27,6 393700
4575 8,5 250000 70,a 312500 21,3 373000

Ved at benytte Sorteringsprøven som Grundlag for Bestemmelsen af 
Komtal pr. fö vil dette kunne bestemmes med forholdsvis stor 
Nøjagtighed, og derved faar dette Moment endnu større Betydning 
ved Bedømmelsen af Frøets Avlssted.

Enhver normal Rødkløverprøve viser en lignende Forskjel i 
Kornenes Størrelse som den, ovennævnte Exempler fremstille; det 
vil imidlertid fremgaa af disse Exempler, at det meget vel lader sig 
gjøre ved Sortering af en normal amer i kansk  Rødkløver at frem
stille en Vare mere s t o r k o r n e t  end normal t y s k  Rødkløver, lige
som ogsaa, at det vel er muligt ved Sortering af en normal tysk 
Rødkløver at fremstille en Vare mere s ma a k o r n e t  end normal 
ame r i k a ns k  Rødkløver. Saadanne abnorme — især smaakornede 
tyske — Varer gaa virkelig i Handelen. Ved en Sorteringsprøve og ved 
Undersøgelse af det fremmede Frø, der altid er rigelig tilstede i 
saadanne „Afrensninger“ , vil deres sande Natur let kunne erkjendes.

Tydeligst viser Forskjellen mellem amerikansk og tysk Frø sig 
ved Betragtning af d e t f r e mme d e  Fr ø ;  dette afgiver uomtvistelig 
Hoved-Kjendemærkerne ved Bedømmelse af, om en given Prøve er 
amerikansk eller tysk.

Der har været en saa livlig Vexelvirkning mellem det ameri
kanske og evropæiske Landbrug, at man ikke kan undre sig over, 
at en Del amerikanske Ukrudtssorter ere tilførte Evropa og have ud
bredt sig der, for saa vidt de fandt gunstige Livs-Vilkaar; omvendt 
er en stor Mængde evropæiske Ukrudtssorter tilført Amerika. Ved 
at gjennemse de nyere-Floraer over Nordamerikas tempererede Egne, 
vil man der finde nævnt omtrent alle vore i Landbruget almindelig 
bekjendte Ukrudtsplanter; ja de allerfleste Arter, der optræde i det
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tempererede Nordamerikas Kløvermarker, ere af evropæisk Oprindelse; 
flere Arter, f. Ex. Skjærmax, brede sig i Amerika endog mere end i deres 
Hjemstavn, Evropa. Da Ukrudtsplanterne fra de forskjellige Verdens
dele i den Grad ere blandede, som Tilfældet er, kunde det ikke 
forsvares uden videre at betragte en Rødkløverprøve for amerikansk, 
fordi man deri havde fundet en eller anden amerikansk Frøsort, 
eller for evropæisk, fordi man deri fandt evropæiske Frøsorter. Naar 
det da her gjælder om at give Regler for, hvorledes man bestemmer 
Avlsstedet ved Hjælp af det fremmede Frø, er det naturligt at gaa 
den rent stat i s t i skeVej .  Kun saadanne Frøsorter, der forekomme 
nogenlunde hyppig, have synderlig Værdi for Bestemmelsen. Tab. II 
S. 26 giver en Oversigt over de hyppigst forekommende Sorter af 
fremmed Frø, fundet i tysk og amerikansk Rødkløverfrø, samt en 
Oversigt over, hvilken Rolle hver enkelt Sort har spillet. (Jvfr. 
Bemærkningerne S. 23, nederst.)

Af denne Oversigt fremgaar:
a. Følgende Frøsorter ere mere eller mindre hyppige i 

a me r i ka ns k  Frø, men mangle eller optræde sjældent i tysk Frø: 
A m b r o s i a ,  Ame r i ka n s k  Ve j b r e d ,  Hi r se  og Fi ngerax .

b. Følgende Frøsorter optræde mere eller mindre almindelig,
saavel i amerikansk som i tysk Frø, men ere hyppigst og i størst 
Mængde tilstede i ame r i ka ns k  Frø: Sk j ærmax ,  T i mo t h é ,
G a a s e f o d ,  Skedeknæ,  S t i nke nde  Ga a s e u r t ,  V e r b e n a ,  P o 
tent i l  og Vor t emæl k .

c. Følgende Frøsorter ere mere eller mindre hyppige i tysk
Frø, men mangle eller optræde sjældent i amerikansk Frø: V i l d
Gul er od ,  B l a a s t j ær n e ,  Arve,  Ci kor i e ,  S t o r k e n æb ,  Sn e g l e 
bæl g ,  Lu c e r n e ,  Spe rge l  og S l ange ho ved .

d. Følgende Frøsorter ere mere eller mindre almindelige saa
vel i tysk som amerikansk Frø, men optræde hyppigst og i størst
Mængde i tysk Frø: L a n c e t b l a d e t  V e j b r e d ,  K l ø v e r s i l k e ,
Br un e i ,  A g e r - G a a s e u r t ,  P r a g t s t j æ r n e ,  Uds t r ak t  K l ø v e r ,  
S t i f m o d e r s b l o m s t ,  T i dse l ,  K r o p ,  G r æ s b l a d e t  F l a d s t j æ r n e  
og Vi nterkarse .

e. Følgende Frøsorter ere omtrent lige almindelig tilstede i 
amerikansk og i tysk Frø: H v i d k l ø v e r ,  Rødknæ,  S k r æp pe ,  
Syre  og Fo r g l e mmi ge j .

Det ses, at næsten alle mere almindelig forekommende fremmede 
Frøsorter give et større eller mindre Bidrag til Bedømmelse af 
Avlsstedet; hvor  megen Vægt der bør lægges paa den enkelte Frø
sorts Optræden, vil iøvrigt skjønnes af Tabel II; fremfor alt gjælder 
det om at se paa Helheden.
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Ved denne Bedømmelse er det ikke uvigtigt at være opmærk
som paa, om Prøven viser Frasigtning ved 1 mm.-Sigte eller ikke; 
thi ved skarp Rensning vil en Del Ukrudtsorter ganske forsvinde, 
andre indskrænkes betydelig.

1) Følgende af de nævnte Frøsorter ville ved meget skarp Rens
ning forsvinde eller næsten forsvinde: K l ø v e r s i l k e ,  Brune i ,  
U d s t r a k t  K l ø v e r ,  A g e r - G a a s e u r  t, S t i n k e n d e  Ga a s e ur t ,  
Ar ve ,  Sp e r g e l ,  V e r b e n a ,  Græsb ladet  F l a d s t j ær n e ,  Sti f -  
m o d e r s b l o m s t ,  A m e r i k a n s k  og Du ne t  V e j b r e d ,  V i n t e r 
k a r s e ,  Høns e t ar m,  P o t e n t i l ,  F i n g e r ax ,  Hi rse ,  H v i d k l ø v e r ,  
A l s i k e k l ø v e r ,  R ø d k n æ  og Pragt s t j ærne .

2) Af følgende Frøsorter ville ved skarp Rensning de fleste vel 
aftage betydelig i Masse, men det er meget vanskeligt eller for de 
flestes Vedkommende umuligt helt at fordrive dem: S k j ærma x ,  
A m b r o s i a ,  L a n c e t b l a d e t  V e j b r e d ,  G u l e r o d ,  Ga a s e f o d ,  
S k r æp p e ,  B l a a s t j æ r n e ,  Skedeknæ,  Ci kor i e ,  S t o r k e n æb ,  
S n e r r e ,  S n e g l e b æ l g  og Lucerne .

I de meget skarpt rensede Varer hører da sædvanlig det meste 
fremmede Frø til denne sidste Gruppe og optræder kun i ringe 
Mængde. Bestemmelsen af Avlsstedet ved Hjælp af det fremmede 
Frø vanskeliggjøres meget ved den skarpe Rensning; dog vil i 
Reglen en nøjere Undersøgelse af et større Parti Frø, f. Ex. 50 Gram, 
føre til et tydeligt Resultat, selv om Varen er nok saa vel renset, 
især da, naar man sammenholder Undersøgelsen af det fremmede 
Frø med Bedømmelsen af den relative Storkornethed og andre 
Forhold.

Om enkelte af de nævnte fremmede Frøsorter er der Anled
ning til at vedføje nogle Bemærkninger.

Skjærmax, Setaria. Under dette Navn sammenfattes her 3 Arter: 
S. viridis, S. verticillata og S. glauca. Alle have oprindelig deres 
Hjem i Evropa. Navnlig de 2 først nævnte høre til de almindeligste 
Ukrudtsarter i amerikansk Frø, skjønt de ogsaa i tysk Frø ere ret 
almindelige.

Hirse, Panicum. Ogsaa under denne Benævnelse er samlet 3 
Arter, nemlig den amerikanske Art P. capillare, der er hyppig i 
amerikansk Frø, men som i den nyere Tid ogsaa optræder som 
Ukrudtsplante i Syd- og Mellemevropa; endvidere de oprindelig 
evropæiske Arter P. crus galli og P. miliaceum, der dog begge ere 
sjældne i Rødkløverfrø.

Fingerax, Digitaria. Af denne Slægt optræde 2 Arter ret hyppig 
i amerikansk Frø, nemlig D. glabra og D. sangvinalis, der begge 
ere sjældne i tysk Rødkløverfrø, skjønt de begge oprindelig høre 
hjemme i Evropa og der ellers ere ret almindelige.
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Bynkebladet Ambrosia, A. ar temisiæfolia. Denne Art, Amerikaner 
af Herkomst, er en af de for amerikansk Frø mest karakteristiske 
Ukrudtssorter (jfr. Rostrups Bemærkninger om denne Plante i Land
brugs-Ordbogen B. I S. 64). Den optræder hyppig, dog næsten 
altid i enkelte Korn. Den sædvanlige Form, hvorunder den fore
findes, er som fuld modent Frø. Dette er omtrent af Størrelse som 
et Rødkløverfrø, afrundet, noget tilspidset mod den ene Ende, bleg
grønt af Farve, hvis den hindeagtige, netribbede Frøskal er ube
skadiget, ellers hvidligt som et nøgent Skjærmaxkorn, med hvilket 
det oftere forvexles; bedst kjendes Ambrosia-Frøet paa, at det er 
blødt som Vox og sætter en Fedtplet paa Papiret, naar man 
trykker det i Stykker mellem Papir. Denne Plante kan sandsynlig
vis modne sit Frø i sydligere evropæiske Lande, og for saa vidt er 
det muligt, at den ogsaa vil kunne forekomme i evropæisk Frø. 
Kontrollen har dog hidtil ikke med Sikkerhed kunnet eftervise Am
brosia i evropæisk Rødkløverfrø, undtagen i saadanne Varer, der 
ogsaa af andre Grunde kunde antages at være blandede med 
amerikansk Frø.

Amerikansk Vejbred, Plantago major americana. I amerikansk 
Frø forekommer meget almindelig og i stor Mængde Frøet af en 
amerikansk Vejbred. Denne Plantes Frø har hidtil ved de tyske 
Kontrolstationer gaaet under Navn af Plantago sp., ved vor Station 
under Navn af „Dunet Vejbred“ . Det amerikanske Frø ligner Frøet 
af Glat Vejbred i F o r me n ,  derimod er det dobbelt saa stort og 
næsten sort af Farve; i S t ø r r e l s e  og Farve  minder det i det 
hele mere om Dunet Vejbred. Ved Udsædsforsøg i Botanisk Have 
er det lykkedes at faa udviklet den amerikanske Vejbred til Blom
string og at paavise, at den virkelig blot er den amerikanske Form 
af Glat Vejbred; denne Form er hidtil ikke funden i evropæisk Frø, 
hvorimod dette — om end sparsomt —  kan indeholde det lille brune 
Frø af den almindelige evropæiske Plantago major.

Af andre Forhold, der kunde være Tale om at tage Hensyn 
til ved Bedømmelsen af, om en Prøve er amerikansk eller tysk, er 
F a r v e n  og K o r n e n e s  Form.  En af vore kyndigste Frøhandlere, 
Grosserer Jacobsen, Medredaktør af Landmandsblade, har ved Forsøg 
overbevist os om, at det ved lang Øvelse virkelig lader sig gjøre at 
skjelne de fleste amerikanske Prøver fra de fleste evropæiske alene 
ved det umiddelbare I nd t r yk  af Farven, Kornenes Form og Størrelse. 
Det er forstaaeligt, at Forskjellen i dette umiddelbare Indtryk 
vanskelig lader sig gjengive i Ord. Denne Øvelse i umiddelbart 
at kjende det amerikanske Frø turde maaske mangen dygtig Frø
handler besidde. Kontrollen kan dog ikke tillægge det umiddelbare
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Indtryk Betydning, med mindre det stemmer med de i det fore- 
gaaende fremstillede, mere tydelige og ligesom mere rationelle Ka
rakterer.

Det er gjentagne Gange paavist, at amerikansk Frø giver 
mi ndre  h a a r d f ø r e  Planter, end tysk Frø.

Som bekjendt, kan det amerikanske Frø sælges en Del b i l 
l i ger e  end det tyske Frø.

Hermed er udtømt, hvad Kontrollen sikkert véd om Forholdet 
mellem tysk P’rø og det almindelige amerikanske Frø. Til nærmere 
Belysning meddeles nogle Exempler:

a. Exempler paa amerikansk Frø med Frasigtning:
Nr. 3 734:  Korntal 341000, Renhed 94,9 pCt., Fremmed Frø 

0,4 pCt., nemlig 80 Ambrosia, 40 Hirse, 40 Fingerax, 340 Skjærmax, 
1030 Amerikansk Vejbred, 840 Timothé, 160 Rødknæ, 140 Hvid
kløver, 100 Skræppe og 50 Gaasefod pr. fö.

Nr. 3 7 08 (indsendt som amerikansk): Korntal 325000, Ren
hed 96,i pCt., Fremmed Frø 0,8 pCt., nemlig 3000 Skjærmax, 420 
Alsikekløver og 100 Skedeknæ pr. fö.

b. Exempler paa meget skarpt renset amerikansk Frø:
Nr. 4646:  Korntal 330000, Renhed 97,7 pCt., Fremmed Frø 0,i 

pCt., nemlig i 6 Gram: 1 Ambrosia, 4 Skjærmax og 1 Skræppe.
Nr. 4545:  Korntal 325200, Renhed 97,8 pCt., Fremmed Frø i 

6 Gram 1 Ambrosia og 1 Skjærmax.
c. Exempler paa tysk Frø med Frasigtning:
Nr. 2835:  Korntal 228600, Renhed 92,2 pCt., Fremmed Frø

0,6 pCt., nemlig 30 Kløversilke, 1160 Lancetbladet Vejbred, 330 
Hvidkløver, 250 Blaastjærne, 170 Sneglebælg, Alsikekløver, 100 
Gulerod, Krop, Rødknæ, Ager-Gaaseurt, Storkenæb pr. fö.

Nr. 2871:  Korntal 287300, Renhed 95 pCt., Fremmed Frø
0,6 pCt., nemlig 4550 Kløversilke, 450 Gulerod, 300 Lancetbladet 
Vejbred, 150 Cikorie, Skjærmax, Gaasefod, 100 Skedeknæ, Hvidkløver, 
Rødknæ etc. pr. fö.

d. Exempler paa meget skarpt renset tysk Frø:
Nr. 475 9: Korntal 257000, Renhed 97,2 pCt., Fremmed Frø i 

6 Gram: 2 Lancetbladet Vejbred, 2 Lucerne og 2 Skedeknæ.
Nr. 2 806:  Korntal 267000, Renhed 96,7 pCt., Fremmed Frø i 

6 Gram: 1 Lucerne og 1 Sneglebælg.
Nr. 2 9 33: Korntal 238000, Renhed 97,2 pCt., Fremmed Frø i 

6 Gram: 1 Lancetbladet Vejbred.
3
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e. Exempler paa Blanding af tysk og amerikansk Frø:
Nr. 35 45: Korntal 290000, Renhed 93 pCt., Fremmed Frø

1,7 pCt., nemlig 80 Ambrosia, 200 Amerikansk Vejbred, 20 Hirse, 
500 Skjærmax, 860 Timothé, 20 Kløversilke, 4450 Lancetbladet Vej
bred, 520 Hvidkløver, 150 Gulerod og Spergel, 100 Slangehoved, 
Rødknæ, Gaasefod, Pragtstjærne og Tidsel, Alsikekløver, Vortemælk, 
Ager-Gaaseurt pr. fö.

Nr. 3 7 81: Korntal 287350, Renhed 91 pCt., Fremmed Frø
1,4 pCt., nemlig 80 Ambrosia, 30 Fingerax, 160 Skjærmax, 700 Ti
mothé, 40 Kløversilke, 2600 Lancetbladet Vejbred, 900 Hvidkløver, 
700 Alsikekløver, 250 Lucerne, Skræppe, 100 Rødknæ, Brunei, 
Galtetand, Sneglebælg, Udstrakt Kløver, Verbena, Valmue etc. 
pr. fö.

Hidtil have vi ikke nærmere taget Hensyn til den Gruppe af 
amerikanske Prøver, der ere indsendte under Navn af k a n a d i s k  
Frø. Af dette har Kontrollen til Dato kun modtaget 10 Prøver. 
De i Tab. I E og Tab. II e opførte Gjennemsnits-Analyser vise, at 
dette saakaldte kanadiskeFrø ikke i noget væsentligt er forskjelligt 
fra det almindelige amerikanske Frø. De mindre Forskjelligheder, 
der findes, skyldes vistnok den Omstændighed, at Gjennemsnits- 
Analysen af det kanadiske Frø er taget af et saa ringe Antal 
Prøver. Særlig maa det fremhæves, at det kanadiske Frø er l i ge  
saa  s m a a k o r n e t  og v i ser  de samme  po s i t i v e  og n e g a t i v e  
K a r ak t e r e r ,  hv ad  det  f r e mm e d e  F r ø  angaar ,  som det  al 
mi n d e l i g e  a me r i k a ns k e  Frø.  Især dette sidste Forhold er paa
faldende; det vækker Mistanke om, hvorvidt Frøet virkelig er avlet 
i et saa nordligt Klima som Kanadas. Det synes ogsaa, at de af 
„kanadisk“ Frø udviklede Planter ikke ere mere haardføre end 
Planter af almindeligt amerikansk Frø. Umiddelbart betragtet, vilde 
vore Prøver af „kanadisk“ Frø blive antaget for simpelt ameri
kansk Frø.

Det maa iøvrigt antages for muligt eller vel endog rimeligt, 
at der vilde kunne paavises ret konstante Forskjelligheder mellem 
Frø, avlet i de forskjellige Egne af Nordamerika ligesom og mellem 
Frø, avlet i de forskjellige Egne af Tyskland. Kontrollen har ikke 
for Tiden brugbart Materiale til at klare disse Spørgsmaal, til hvis 
Løsning der kræves dels en nogenlunde sikker Garanti for, at en 
større Række Frøprøver virkelig ere avlede i den og den Egn, dels 
et indgaaende Kjendskab til vedkommende Egns Produktion og 
Produktionsvilkaar.
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I de senere Aar er Forbruget af amerikansk Rødkløverfrø her 
i Landet steget overordentlig. Ved at gjennemgaa Analyserne for 
samtlige Rødkløverprøver, der have været undersøgte i Kontrollen 
de 3 sidste Aar, har Forholdet vist sig saaledes: I Saisonen
1877— 78 vare c. 14 pCt. af de undersøgte Prøver amerikanske;
1878— 79 steg Antallet af amerikanske Prøver til c. 27 pCt., endelig 
i 1879— 80 til c. 51 pCt. Er Forholdet saaledes med det k o n t r o l 
l e r e d e  Frø, tør det sikkert antages, at en langt større Procent
mængde af det u k o n t r o l l e r e d e  Frø, har været amerikansk (jfr.
S. 21). Med andre Ord: den større Del  af  v o r e  L a n d m æn d ,  
der  i kke  har havt  h j e m me a v l e t  F r ø  t i l  R a a d i g h e d ,  har  
i aar  saaet  a m e r i k a n s k  Frø.  Tages i Betragtning, at Planter 
af amerikansk Frø ere mindre haardføre end Planter af evropæisk 
(navnlig da svensk, dansk og tysk) Frø, samt at det meste ameri
kanske Frø forhandles uden  A n g i v e l se  a f  A v l s s t e d ,  bliver 
Forholdet temmelig foruroligende.

III.

Vi gaa dernæst over til Betragtning af det svenske  og dans ke  
Rødkløverfrø.

Det er ikke let at danne sig en korrekt Opfattelse af Karak
tererne for det svenske  Frø, fordi dette saa vanskelig kan faas 
ægte. Det er at haabe, at de svenske Kontrolstationer, der ere i 
Stand til at modtage Frøet direkte fra Avlsstederne, grundig ville 
oplyse os andre om det svenske Frøs Kjendemærker og Egenskaber. 
Saavidt Dansk Frøkontrol kjender det, slutter det sig ved sin Stor- 
kornethed og ved Karakteren af det fremmede Frø nær til det tyske 
F rø ; imidlertid er det i det hele taget mattere i Farven, indeholder 
flere brune Korn og viser større Uensartethed end det almindelige 
tyske Frø. I alle Henseender staar det i bestemt Modsætning til 
det amerikanske Frø.

Under Navn af svensk Frø har Dansk Frøkontrol kun mod
taget 34 Prøver, hvoraf 4, altsaa omtrent 12 pCt., vare blandede 
med amer i kansk  Frø; disse Prøver ere udeladte af Beregningerne. 
Af de resterende 30 Prøver, der alle viste Frasigtning ved 1 m. m. 
Sigte, ere en Del blandede med tysk Frø. Dette synes blandt andet 
at fremgaa deraf, at 13 af Prøverne, altsaa over 40 pCt., indeholdt 
Kløversilke. Det er ikke sandsynligt, at Kløversilke er mere ud
bredt i Sverige end i Danmark. Tør vi anvende Kløversilkens Op
træden i det ægte danske Frø som Maalestok for det svenske Frøs 
Ægthed, har i det mindste Halvdelen af hine 30 svenske Prøver 
været blandet med tysk Frø. Hvordan dette nu end forholder sig,

3*
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ere hine 30 svenske Prøver, der alle ere indsendte af Frøhandlere, 
og som repræsentere flere hundrede tusinde Pund, et godt Udtryk 
for det be ds t e  Frø ,  som under  Navn  af  svensk Fr ø  expor -  
t eres  a f  svenske  Fr øhandl ere ,  og for saa vidt har Middel
analysen Tab. I F Interesse. Som Tabellen viser, stemmer dette 
svenske Frø i de fleste Forhold med det tyske Frø; kun er Ren
heden betydelig ringere; dette skyldes fornemmelig den langt større 
Mængde af fremmed Frø. Navnlig ere 2 Frøsorter hyppigere og op
træde i langt større Mængder end i det tyske Frø, nemlig Alsike-  
k l ø v e r  og Timothé ,  af hvilke Sorter ofte flere Procent ere ind
blandede. Følgende Sorter synes derimod at optræde sparsommere 
i svensk end i tysk Frø: Kløversilke, Gulerod, Lancetbladet Vejbred, 
Arve, Blaastjærne, Cikorie, Gaaseurt, Skjærmax, Skræppe, Spergel, 
Lucerne, Sneglebælg, Hvidkløver, Krop, Pragtstjærne o. fl.

Det svenske Frø anses for at give meget haardføre Planter. 
Dersom det var mere rent, end det almindelig er, og dersom man 
kunde være sikker paa at faa det ægte og ublandet i større Partier, 
vilde det vistnok være at foretrække for Frø fra de fleste andre 
Avlssteder.

Exempler paa svensk Frø:
Nr. 4108:  Korntal 253000, Renhed 90 pCt., Fremmed Frø

3,2 pCt., nemlig 1,8 pCt. Alsikekløver, 0,9 pCt. Timothé, 380 Brunei, 
250 Rødknæ, 200 Hvidkløver, 150 Skræppe, 100 Spergel, Salomons 
Lysestage, Tidsel, Rug etc. pr.

Nr. 5035. Korntal 275500, Renhed 91,2 pCt., Fremmed Frø
4,8 pCt., nemlig 2,3 pCt. Timothé, 2 pCt. Alsikekløver, 400 Agerkaal 
og Pengeurt, 200 Haremad, Gaasefod og Snerre5, 100 Rødknæ, 
Skræppe, Kommen, Tidsel, Hanekro, Fuglegræs-Fladstjærne, Frytle, 
Brunei etc. pr. 8\

Exempel paa svensk Frø, blandet med amerikansk Frø:
Nr. 4249 (indsendt som svensk): Korntal 283700, Renhed 92,3 

pCt., Fremmed Frø 2,9 pCt., nemlig 1,8 pCt. Alsikekløver, 5500 
Timothé, 600 Hvidkløver, 500 Lancetbladet Vejbred, 100 Gulerod, 
Agerkaal, Skedeknæ, 200 Rødknæ, 200 Amerikansk Vejbred, 20 
Hirse, Fingerax pr. S .

Gjennemsnitstallene (G Tab. I og g Tab. H) for de 25 danske  
Prøver give en Forestilling om det Frø, der avles og tillige for
bruges herhjemme uden at gaa  o v e r  i den  store  Ha n d e l ;  det 
er nemlig kun 3 af disse Prøver, der ere indsendte af Frøhandlere, 
Resten er modtaget direkte fra Fr øav l e r ne .  De fleste af disse ere
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Medlemmer af Frøavlerforeningen og maa som saadanne antages at 
have særlig Interesse for Avlen.

Det er et sørgeligt Billede, Tabellerne give af det hjemme- 
avlede Frøs Kvalitet. Det vilde dog være uretfærdigt at bedømme 
vort Lands Produktion af Rødkløverfrø i Forhold, til de andre Landes 
efter de i Tab. I fremsatte Opgjørelser; det maa ne ml i g  antages ,  
at de Varer ,  der  i a n d r e  Lande n æ r me s t  svar e  t i l  v o r t  
h j e m me a v l e d e  Frø,  kun u n d t a g e l s e s v i s  g a a r  o v e r  i den 
s t o r e  Handel .

Af samtlige 25 danske Prøver have kun 4 naaet op i Højde 
med Kontrollens Middeltal for Renhed og Spireevne. Brugsværdien 
trykkes i Reglen dels af en slet Spireevne, dels af et uhyre Antal af 
svage  og brune  Korn,  der give Varen en m at og b r u n l i g F a r v e ,  
dels af en overordentlig Masse af fremmed Frø, hvoraf det meste 
er egentligt Ukrudt. Det hjemmeavlede Frø er altsaa som Regel 
baade dyrket slet og høstet slet. Det er at haabe, at „Forening til 
Kulturplanternes Forbedring“ vil have sin Opmærksomhed henvendt 
paa denne Sag og bidrage, hvad den kan, til at hæve Landets Pro
duktion af Rødkløverfrø. Frøets Renhed vil kunne forbedres dels 
ved Benyttelse af rent Sædefrø dels ved fornuftigt Valg og grundig 
Behandling af det Stykke Jord, der benyttes til Avlen; men ogsaa 
Spireevnen vil kunne hæves betydelig, selv om Klimaet her som i 
andre Lande i visse Aar maatte virke hemmende. Det indenlandske 
Frø vilde, om det var rent og havde en antagelig Spireevne, i det 
mindste til indenlandsk Brug vistnok være at foretrække for alt!andet 
Frø og maatte som saadant paa Markedet kunne opnaa højeste Pris. 
Tages Hensyn til det hjemmeavlede Frøs slette Kvalitet, vil i Reglen 
tysk Frø være at foretrække.

I Henseende til den gjennemsnitlige Storkornethed, stemmer 
det hjemmeavlede Frø omtrent med det svenske og tyske Frø: den 
ringe Forskjel, Tab. I udviser, hidrører vistnok fra, at Antallet af 
danske Prøver er saa ringe; forøvrigt bar det hjemmeavlede Frø i 
dette som i andre Forhold vist stor Uregelmæssighed; det mest 
storkornede Rødkløverfrø, Kontrollen nogensinde har undersøgt, var 
en dansk Prøve, medens til Gjengjæld andre danske Prøver have 
stemt overens med smaakornet amerikansk Frø.

Hvad angaar Karakteren af det fremmede Frø, ligner det 
danske Frø meget det svenske og tyske Frø, som Tab. II viser. 
Der kan — af Hensyn til Prøvernes ringe Antal — næppe lægges 
synderlig Vægt paa Tabellens smaa Forskjelligheder undtagen for 
enkelte Punkters Vedkommende, navnlig da Kløversilkemængden. Af 
de 25 danske Prøver er der fundet Kløversilke i 5, altsaa 20 pCt.; 
i denne Henseende staar det danske Frø over det svenske og især
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over det tyske Frø. Det kan dog bemærkes, at i en enkelt af de 
danske Prøver, avlet paa en Gaard i Saxkjøbing-Egnen 1875, fandtes 
9600 Kløversilkekorn pr. fö, hvilket beviser, at Kløversilkefrø i det 
mindste i visse Aar meget vel kan avles i det store ogsaa her i 
Landet.

Exempel paa dansk Frø:
Nr. 446 2 (en af de bedre Prøver): Tøndevægt 229 fö, Korntal 

279700, Spireevne 87 pCt., Renhed 91 pCt., Fordærvede Korn etc.
3 pCt., Fremmed Frø 3 pCt., nemlig 0,6 pCt. Thimothé, 6000 Lancet
bladet Vejbred, 1800 Alsikekløver, 950 Sneglebælg, 250 Stribet Kløver, 
100 Ager-Gaaseurt, Hvidkløver, Pragtstjærne, Tidsel, Storkenæb etc. 
pr. fö.

Kjøbenhavn, d. 1ste Avgust 1880.

Ef terskr i f t .
Ved Frøkongressen i Borås den 5te Avgust 1880 meddelte 

P r o f e s s o r  N o b b e  f ra  Thar an d  følgende Liste over Frøsorter, 
karakteristiske for amerikansk Kløverfrø: Amarantus retroflexus, Am
brosia artemisiaefolia, Coronilla scorpioides, Digitaria sangvinalis, 
Echinospermum Lappida, Euphorbia sp., Helmintliia echioides, Leer sia 
oryzoides, Panicum capillare, Picris hieracioides, Plantag o sp.. Setaria 
vertidllata, Verbena urticaefolia. Naar undtages de i Meddelelsen 
fra Dansk Frøkontrol nævnte Sorter samt maaske Euphorbia sp. og 
Verbena urticaefolia, turde de øvrige af Professor Nobbe nævnte 
Sorter optræde saa sjældent, at de kun i faa Tilfælde ville kunne 
give Bidrag til Bestemmelsen af, om en Vare er amerikansk eller 
evropæisk. De i Evropa hjemmehørende Arter Coronilla scorpioides 
og Helminthia echioides har Dansk Frøkontrol hidtil kun fundet i 
evropæisk Frø, o: i Frø, der ikke i noget andet Forhold viste Spor 
af amerikansk Oprindelse; begge ere forøvrigt sjældne i Rødkløverfrø, 
især den sidste.

Saa sæ d.

Ved E. M øller-Holst.

Det maa være Frøavlerforeningens stadige Opgave at bidrage 
til, at der i det danske Jordbrug udvikler sig en større Selvstændig
hed, end hidtil, i Frembringelsen af god Saasæd, saa at vi paa
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dette Oinraade for største Delen kunne  f r i g j ø r e  os f ra Ud
l a n d e t  og om muligt frembringe en hel Del Saasæd ti l  Ud
førse l .

Som bekjendt, er den største og bedste Del af den Saasæd, 
der bruges i vore Græs- og Fodermarker, endnu stadig Gjenstand 
for Indførsel, og for vor Kornavls Vedkommende indføres endnu ofte 
nye, forbedrede Sorter; de mest søgte og yndede Kornsorter ere 
a l l e  af fremmed og temmelig ny Oprindelse, og „gammel dansk“ 
Rug, „gammel dansk“ Hvede o. s. v. ere Betegnelser for forældede, 
forsømte Kornsorter, hvis eneste Fortjeneste er deres Nøjsomhed, 
som maaske ogsaa berettiger til deres Anvendelse i magre og for
sømte Jordbrug. Indførelsen af fremmede Kornsorter er en gammel 
Skik og har vistnok været et nyttigt Middel til at forbedre vor 
Kornavl; men den evige Trang til nye, forbedrede Sorter tyder nok
som paa, at vi ved den sædvanlige Behandling ikke følge med Ud
landet i Forædlingen af de gode  Sorter. Erfaring viser ogsaa, at 
de nye Sorters gode Egenskaber meget vanskelig vedligeholdes, 
medens dog Haardførheden gjærne forbedres med Aarene. Dersom 
der fra det danske Jordbrugs Side i denne Henseende var gjort 
a l t ,  hvad der kunde gjøres, for at vedligeholde og forbedre de ind
førte gode Korn- og Frøsorter, maatte vi tilstaa, at Klima og Jord
bund lagde afgjørende Hindringer i Vejen for Hjemmeavlen af god  
S a a s æd ,  og vi maatte da være glade ved at kunne blive forsynet 
hermed fra Udlandet. Men dette er ikke Tilfældet. E n k e l t v i s  
kan ethvert rimeligt Middel til Frembringelsen af god  Saasæd være 
benyttet, men p l a n m æ s s i g  er Forsøget paa at frembringe god 
Saasæd hidtil ikke gjennemført.

Man kjender, til Held for vor Husdyravl, mange gode Navne 
paa Landmænd, som have en eller flere Husdyrstammer, der kunne 
tjene til Mønster og Grundlag for andre, lignende Stammer; men vi 
savne i høj Grad lignende Mænd for vore Kulturplanters Vedkom
mende. Det var meget at ønske, at de Mænd, som hertil føle Kald, 
ville slutte sig om Frøavlerforeningen og ville arbejde sammen med 
denne til det fælles Maal, F r e m b r i n g e l s e n  af  god ,  dansk  Saa
sæd. Frøavlerforeningen har fra tidlig Tid søgt at sætte sig i For
bindelse med saadanne Mænd, den har selv bestræbt sig for at op
søge disse, og den har tilbudt at underkaste Afgrøder til Frøavl, 
naar det ønskes, et sagkyndigt Tilsyn, at medvirke til Udbredelsen 
af god og paalidelig Saasæd og til Afsætningen af de gode Afgrøder. 
Den har ved sin forrige Beretning og Omtalen af dens Udstilling i 
Kjøbenhavns Tivoli i 1878 søgt at henlede Opmærksomheden paa 
de forskjellige Kulturformer og at skjelne mellem det væsentlige og det 
uvæsentlige, og den har ikke undladt at gjøre opmærksom paa de
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Farer og Vanskeligheder, der maa undgaas og overvindes. Vi skulle 
i denne Heseende navnlig henvise til Siderne 76 og 86 og følg. i 
den nævnte Beretning, ligesom Tabellen, S. 72, — sammenholdt med 
den, S. 23, i Tillæget, giver god Oplysning om de smaa Fordringer, 
der hidtil ere gjorte ved Kornavlen, som dog er baade den ældste 
og mest udviklede Del af vor Frøavl.

For at bevare eller forædle den gode Saasæd, maa For
dringerne til dennes Renhed, Ensartethed og Ægthed ubetinget ske 
Fyldest, og dette maa siges hidtil temmelig ufuldkomment at være 
Tilfældet. Baade nærværende og forrige Beretning indeholde mange 
Vidnesbyrd om, at ikke alene alt mindre Frø leveres af en lidet 
tilfredsstillende Beskaffenhed, men at selv Kornavlen lader en Del 
tilbage at ønske. Vort Korn leveres i Reglen ingenlunde rent, saa 
at det er aldeles frit for Ukrudtsfrø (Klinte i Hveden), for skadelige 
Bestanddele (Meldrøje i Rugen) eller for andre Kornsorter; men 
Opmærksomheden er vaagnet for Nutidens bedre Rensemaskiner, 
som forhaabentlig ville bidrage til at lette dette Arbejde for Land
manden. Frembringelsen af ensartede Varer, hvilket naas ved So r 
ter i ng ,  er en forholdsvis let Opgave at løse, ogsaa her bydes gode 
Maskiner til Landmandens Hjælp, dog foreløbig mere tjenlige til at 
tilfredsstille Fordringerne til gode Handelsvarer end til god Saa
sæd, hvorfor det i mange Tilfælde og navnlig ved mindre Partier 
vil være tilraadeligt at foretage Sorteringen helt eller delvis ved 
Haandkraft og ved Hjælp af hertil passende Saald, hvortil forrige 
Beretning ogsaa giver fornøden Anvisning. Det er selvfølgelig de 
bedste Kvaliteter, der bør bruges til Saasæd, og forrige Beretning 
har, S. 72, gode Exempler at opvise paa, hvad der i Praxis kan 
naas, saaledes Nr. 16 og 20 for Havre, Nr. 9 og 13 for Byg og 
Nr. 16 for Rug og Hvede.

Men der er endnu en Renhedsfordring, som ikke maa over
springes, naar Talen er om Saasæd,  hvorimod den vanskeligere gjør 
sig gjældende ved Handelsvarer, det er Ar t s - ,  A f a r t s -  eller 
S t a m m e r e n h e d e n ,  saa at ikke nærstaaende Former ere sammen
blandede. Derfor er den fuldstændige, udviklede Plante i de fleste 
Tilfælde nødvendig ved Siden af Frøet, naar Talen er om Bedøm
melsen af Saasæd, og naar denne Fordring skal overholdes, have vi 
des vær re  endnu m e g e t  faa J o r d b r u g e r e ,  der kunne mø de  
med mø n s t e r v ær d i g e  Varer.  Altfor ofte ses beslægtede, nær
staaende Former dyrkede i umiddelbar Nærhed af hverandre eller 
endog fuldstændig sammenblandede; dette kan ikke forenes med god 
Frøavl. Til dette Æmne vil Frøavlerforeningen sandsynligvis atter 
og atter komme tilbage.
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Forsøg med Rodfrugter.

I December 1879 modtog Foreningen et udfyldt Skema, ved
kommende Rodfrugtdyrkning, fra Foreningens Medlem, Havedyrker 
Ludvig Mo sbek ,  Støvring Jærnbanestation mellem Hobro og Aal
borg. Skemaet var ledsaget af Beretning om Forsøgene, samt tal
rige Figurer, forestillende Omrids af alle de dyrkede Rodfrugter, 
nemlig 12 Sorter Gulerødder, 8 Foderbeder eller Runkelroer, 5 Ru
tabaga og 13 Turnips. Baade Beretningen og det udfyldte Skema 
ere optagne i Ugeskrift for Landmænd, 1880, 1ste Bd., S. 155, hvor
til vi henvise, hvad Enkeltheder angaar, men nogle Hovedresultater 
skulle vi dog her gjengive. Jorden, hvori G u l e r ø d d e r n e  dyrkedes, 
var let sandmuldet, med Rødsand og Klæg til Underlag og blev ikke 
gødet. Den Sort, som gav bedst Udbytte og særlig anbefales til 
Forbrug, er Stensballe-Gulerod (Halvlang rødgul afstumpet); af andre 
Sorter, som lykkedes godt og ere anbefalelige, mærkes: Lang gul 
grønhovedet, Saalfelder (Halvlang gul), Randers Karotte (Halvlang 
rød) (idetmindste til Husholdningsbrug og maaske til Foderbrug); 
Lang hvid grønhovedet gav vel et jævnt godt Udbytte, men er 
ikke meget holdbar, medens Lang gul grønhovedet, Lang rød 
grønhovedet og Altringham (Lang rød) kun viste sig lidet lønnende. 
Det med de andre Rodfrugter dyrkede Stykke Jord var temmelig 
godt, dyb sandmuldet og om Foraaret paakjørt Staldgødning og 
Kalkmergel, men egnede sig ikke for R u n k e l r o e r ,  der gave daar- 
ligt Udbytte; bedst Resultat gav den lange, tykke røde Foderbede 
(.Long red ell.Elvetham). Af R u t a b a g a  var*Bangholms (Gulkj. m. 
violet Hoved) tilbøjelig til at blive grenet, Gul grønhovedet Kæmpe 
gav størst Udbytte. Af T u r n i p s  gav Tankard white red top (Hvidkj. 
aflang m. violet Hoved) størst Udbytte og antages at være en af 
dem, der egne sig bedst for mindre god Jord, Grey Stone (Hvidkj. 
rund m. violet Hoved) gav ogsaa stort Udbytte, men mange vare 
hule, og nogle raadne ved Optagelsen; Globe white red top (Hvidkj. 
rund m. violet Hoved) er en smuk Roe, som giver et stort Udbytte, 
men vejer lidt og bør fodres op strax; Bullock yellow green top 
(Gulkj. rund m. grønt Hoved) og den meget lignende Bales hybrid 
ere derimod meget holdbare og anbefales til almindelig Dyrkning; 
Tankard yelloiv green top (Gulkj. aflang m. grønt Hoved) angives 
som en af de Sorter, der bedst egne sig til sildig Saaning.

— Gartner G. J. Bø g h  i Horsens har fortsat sine Forsøg med 
Rodfrugter (se Beretning I S. 9) og meddelt Resultaterne i Ugeskr.
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f. Lmd. 1880, lste Bd. S. 223. Forsøgene bleve anstillede med 5 
Sorter af hver af de fire vigtigste Mark-Rodfrugter: Runkelroer, 
Gulerødder, Rutabaga og Turnips, og de gik navnlig ud paa at vise 
forskjellige Gødningsarters Indflydelse paa Udbyttet, idet hele For
søgsstykket blev gødet med Stalclgødning, men enkelte Afdelinger 
desuden med forskjellige Slags Guano samt med Chili-Salpeter. For 
R u n k e l  r o e r n e s  Vedkommende viste det dog, at de med kunstig 
Gødning forsynede Afdelinger gave o. 100 Tdr. større Afgrøde pr. 
Td. Ld., end den Afdeling, der alene havde faaet Staldgødning, og 
at Udbyttet var størst paa den Afdeling, der havde faaet Chili- 
Salpeter. For G u l e r ø d d e r n e s  Vedkommende var der derimod 
kun ringe Forskjel paa Afgrødens Størrelse paa de forskjellige Af
delinger, enten de alene havde faaet Staldgødning eller tillige en 
eller anden kunstig Gødning, saa at denne næppe med Fordel kan 
anvendes til Gulerødder. Udbyttet af R u t a b a g a r n e  var o. 50 
Tdr. større pr. Td. Ld. i de Afdelinger, som havde faaet kunstig 
Gødning, end i dem, som kun havde faaet Staldgødning. Hvad 
T u r n i ps  angaar var Forholdet omtrent det samme som hos Ruta
baga, og for begge disse Rodfrugters Vedkommende viste det sig, 
at af de anvendte kunstige Gødningssorter var Mejllones Guano den 
ringeste, og Peru Guano den bedste.

— Foreningen forsøgte, i Følge et af Hr. E. Mø l l e r  H o l s t  
oprindelig fremsat Forslag, i Foraaret 1880 at erhverve Prøver af 
de paa det engelske Marked mest benyttede Kar t o f l e r ,  for at for
søge deres Dyrkning her, faa dem beskrevne og deres Værdi under
søgt, især med Hensyn til deres Ydeevne, Modenhedstid og Hold
barhed, for at kunne anbefale saadanne Sorter, der bedst egnede 
sig til en fremtidig Export til England. Der findes jo nemlig store 
Strækninger her i Landet, især i Jylland, som egne sig langt bedre 
til Kartoffelavl end til Kornavl, og da England faar Kartofler til
ført fra næsten alle Jordens Egne, hvor Kartoffelavlen drives, vilde 
det formentlig ogsaa kunne betale sig at udføre dem den korte Vej 
fra Jylland til England, hvor man alene i London skal forbruge o. 
10 Millioner Pd. om Ugen. I Henseende til de engelske Fordringer 
til Kartofler, da foretrækkes store, hvidkjødede og melede Kartofler, 
med en fast og jævn Hud, uden store Fordybninger, rimeligvis fordi 
man der altid skræller dem og ikke nøjes med at trække Huden af; 
Størrelsen af alle Knolde i samme Parti maa være saa ens som 
muligt, saa at en Sortering eller Sigtning er nødvendig, for at opnaa 
størst mulig Handelsværdi. Markfrøkontoret har i de senere Aar 
udbredt et stort Antal Kartoffel-Sorter blandt Landmændene og 
samtidig paataget sig det fortjenstfulde Arbejde at samle og ordne 
Landmændenes Erfaringer om disse Sorter, for derpaa at bygge en



43

fornuftig Dom om den enkelte Sorts Værdi (se navnlig Landmands- 
Blade 1878, S. 663 og 1879, S. 745). I Marts 1880 erhvervedes 
gjennem Markfrøkontoret 11 Sorter fra Glasgow, efter Udvalg af en 
der boende Landmand, med saadanne Sorter for Øje, som frembøde 
de bedste Egenskaber for det engelske Marked, nemlig: Dalmahoy, 
Suttons Magnum Bonum, Beauty o f Hebron, Victoria, Myatts ash- 
leaved Kidney, Bed Boy, Snowflake, Walkers Early, Alpha, Cham
pion, Grampian, tilsammen 30 Pd. Senere erhvervedes, ved vel
villig Hjælp af Attaché, Hr. Charles Go s c h ,  endvidere 8 Sorter 
fra London (Sutton), nemlig af a f l ange  So r t e r  eller K i dne y s :  
Myatts improved Ashleaf (tidlig), Snowflake (middeltidlig), Suttons 
Magnum Bonum (sildig), og af runde  So r t e r  eller Re g e n t s :  
Early Shaw (tidlig), Suttons Redskin Flourball, Scotch Champion, 
Grampian, Walkers Regent (sildige). Benævnelserne tidlig og sildig 
ere efter Angivelser fra London.

Disse Sorter ere foreløbig bievne prøvede af Cand. mag. S am 
sø e Lund ved Dyrkning i Botanisk Have. De ere dyrkede i 
almindelig Havejord, med det Maal for Øje i Almindelighed at ud
finde Sortens Egenskaber. Det er dog navnlig en god Karakteristik 
med Hensyn til Sorternes ydre Kj endetegn, som herved er opnaaet, 
medens flere meget vigtige Spørgsmaal ikke kunne klares ved saa
danne smaa Forsøg, f. Ex. saadanne, som angaa Udbytte-Forhold og 
Indflydelsen af forskjellig Jordbund. Den tørre Eftersommer har 
gjort en nøjagtig Bestemmelse af den relative Tidlighed noget 
vanskelig. Foreningen har fra Cand. mag. Samsøe Lund modtaget 
nedenstaaende Beskrivelse af og Bemærkninger om de nævnte 8 
engelske Sorter, hvoraf fremgaar, at de 4 Sorter (Suttons Magnum 
Bonum, Snoivflake, Victoria og Redskin Flourball) nu ere saa vel 
kjendte og saa omfattende prøvede (se ovennævnte Meddelelser fra 
Markfrøkontoret i Landmands-Blade), at man for deres Vedkommende 
maa sige, at Dommen noget nær er færdig. For 4 andre Sorters Ved
kommende {Alpha, Red Boy, Walkers Regent og Early Shaw) er Resul
tatet det, at der næppe er Grund til videre Ulejlighed for deres Skyld. Der 
bliver af de 13 Sorter altsaa kun 5 {Grampian, Champion, Myatts 
ashleaved Kidney, Dalmahoy og Beauty o f Hebron) tilbage, som det 
synes værd at anstille Forsøg med i det større. De fra Sutton hid
rørende Kartofler ankom iøvrigt saa silde (den 27. Maj), at der ikke 
iaar kunde komme synderligt ud af Forsøgene med dem; men de 
fleste af disse Sorter vare allerede tidligere erhvervede andensteds 
fra (nogle fra Gartner "Wendt i Roskilde) og lagte i Jorden den 
20. April.

1. R e d s k i n  F l o u r b a l l  (Rødhudet Melkugle). Knolden er 
meget stor, uregelmæssig rund; Øjnene ere dels dybe, dels flade;
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Navlen er sædvanlig indtrykt, Huden er rød, Kjødet gulagtig hvidt, 
i kogt Tilstand melet og velsmagende; Stængelen er kraftig og holder 
sig længe opret, den er grøn med brunligt Anstrøg; Bladene ere 
rue og noget krusede; Blomsten er hvid. K. bleve lagte den 20. 
April, Toppen var vissen den 6. September; den er middeltidlig eller 
sildig. Denne vel bekjendte Sort, som er blevet dyrket i 3 Aar 
i Botanisk Have har som Spisekartoffel betragtet ikke for os Danske 
noget tiltalende Ydre; den giver vel store, men forholdsvis faa 
Knolde. I Følge Markfrøkontorets Beretning om Kartoffeldyrkning 
1879, støttet til Udtalelser fra 19 Landmænd, hører denne Sort til 
de mest sygdomsfrie, medens den ellers ikke synes at udmærke sig 
særlig i andre Henseender. Det siges, at den maaske fortjener sær
lig Plads paa stive og vaade Jorder, der ellers ere tilbøjelige 
til at give mange syge Kartofler. Dette trænger dog vistnok til 
nærmere Prøvelse.

2. Grampi an.  K. er middelstor, regelmæssig rund eller kort 
oval; Øjnene ere smaa og flade, Huden rød, Kjødet gulagtig hvidt, 
i kogt Tilstand nogenlunde melet, meget velsmagende. Stænglen er 
middelkraftig, grøn med brunligt Anstrøg; Bladene ere flade og 
mørke; Blomsten violet med fem hvide Spidser; den blomstrer 
ualmindelig rigelig. K. bleve lagte den 20. April, Toppen var 
vissen den 28. Avgust; den er middeltidlig. Denne Sort synes at 
være ret frugtbar; dens Ydre er meget tiltalende, og da Smagen 
tillige er god, er der Anledning til at prøve den ved mere om
fattende Forsøg.

3. S c o t c h  Champion.  K. er middelstor eller noget der
over, rund, usædvanlig stærkt kantet, i Almindelighed indtrykt i begge 
Ender; forøvrigt ere Øjnene middeldybe, Huden er gulagtig, Kjødet gult, i 
kogt Tilstand stærkt melet og velsmagende; Stænglen er kraftig, 
holder sig længe opret og er grøn med stærkt fremtrædende røde 
Pletter; Bladene ere mørke, flade og noget rue; Blomsten violet med
5 hvide Spidser. K. bleve lagte den 20. April, Toppen var vissen 
den 6. Septbr. Exemplarerne modtagne fra Sutton og lagte i Jorden 
den 29. Maj, havde endnu grønne Blade midt i Oktober; hos Gart
ner Wendt i Roeskilde var Toppen i Aar frisk til over Midten af Oktbr., 
skjønt Knolden var lagt først i Maj; den er altsaa sildig. Denne 
Sort synes at være meget frugtbar. Dens Ydre er noget grovt. Det 
synes, som om den i Forhold til de fleste andre sildige Sorter let 
faar for stærkt Kog. Der er især af Hensyn til dens formentlige 
Frugtbarhed Anledning til at prøve den i det større.

4. S u t t o n s  Magnum Bo num (S.s store gode K). K. er 
stor, aflang, ellipsoidisk eller nyreformet, med temmelig rundt 
Tværsnit; Øjnene talrige, men smaa og flade, Huden hvidlig gul,
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Kjødet hvidt, i kogt Tilstand melet og velsmagende; Stænglen er 
kraftig, holder sig længe opret og er fuldstændig grøn; Bladene ere 
flade, glatte og lyse; den naaede ikke til fuld Blomstring, men Blom
sten synes efter Knoppen at dømme at være lysviolet. K. bleve 
lagte den 20. April, Toppen var vissen den 28. Avgust; den er middel
tidlig. Denne Sort har ved Forsøg baade ifjor og iaar givet et rige
ligt Udbytte af sunde, store og smukke Knolde; meget faa Sorter 
ere saa egale som denne i Form og Størrelse. I Følge Markfrø
kontorets Beretning for 1879, støttet for denne Sorts Vedkommende 
til Dyrkningsforsøg af 17 Landmænd, maa den anses for en af de 
fortrinligste nyere Sorter, baade hvad angaar Ydeevne, Kvalitet og 
ringe Tilbøjelighed til Sygdom.

5. S n o w f l a k e  (Sneflage). K. er middelstor, regelmæssig oval,
fladtrykt; Øjnene ere faa og flade, Huden hvidlig gul, Kjødet hvidt, i 
kogt Tilstand stærkt melet og meget velsmagende. Stænglen er middel
kraftig, bugtet og tidlig nedliggende, fuldstændig grøn; Bladene ere 
flade, glatte og lyse; den naaede ikke til fuld Blomstring, men 
Blomsten er, efter Knoppen at dømme, hvid. K. bleve lagte den 
20. April, Toppen var vissen den 18. Avgust; den staar paa 
Grænsen mellem tidlige og middeltidlige Sorter. Denne vel be-
kjendte Kartoffel, der navnlig er berømt for sin Velsmag, er blevet 
dyrket i 3 Aar i Botanisk Have, hvor den dog ikke er ret lykkedes; 
den blev navnlig i 1879 stærkt medtaget af Sygdom. I Følge Mark
frøkontorets Beretning, der for denne Sorts Vedkommende støtter 
sig til Dyrkningsforsøg af et meget stort Antal Landmænd, maa den 
dog anses for at være meget frugtbar, om den end ikke hører til 
de mest sygdomsfrie Sorter. Den kræver vistnok mer end alminde
lig Omhu ved Opbevaringen om Vinteren.

6. My a t t s  A s h l e a v e d  Ki dney  (M.' s Improved Ashleaf M.’s
askebladede Nyrekartoffel). K. er noget over Middelstørrelse, nyre
formet, tilspidset i den bageste Ende, fladtrykt; Øjnene ere faa og flade, 
Huden bleggul, Kjødet gult, i kogt Tilstand melet, velsmagende, men 
noget løst; Stænglen er forholdsvis lav, tidlig nedliggende, grøn 
med svagt brunligt Anstrøg; Bladene ere noget krusede og rue,
Blomsten hvid med svagt violet Anstrøg. K. bleve lagte den l.M aj, 
Toppen var vissen den 18. Avgust; den er tidlig. Denne Sort kan 
vistnok ikke skjelnes fra Sexugers askebladede Nyre-Kartoffel, som 
samtidig blev dyrket (efter Læggekartofler fra Busch); og for saa 
vidt maa dens gode og svage Egenskaber anses for vel bekjendte. 
Der vil dog være Grund til at prøve, om den maaske overgaar hin 
Sort i Udbytte og Holdbarhed.

7. W a l k e r s  Regent .  K. er lille, rund; Øjnene smaa, 
middeldybe eller flade, Huden gulagtig hvid, Kjødet hvidt, i kogt
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Tilstand melet og velsmagende, men løst. Stænglen er middelkraftig, 
tidlig nedliggende, fuldstændig grøn; Bladene ere mørke og noget 
krusede; Blomsten hvid. K. ble ve lagte den 29. Maj, Toppen var 
vissen den 6. Septbr.; paa Exemplarer af den samme Sort, mod
tagne fra Skotland under Navn af Walkers Intermediate Early og 
lagte i Jorden d. 20. April, var Toppen vissen d. 20. Aug.; den er 
tidlig eller middeltidlig. Denne lille fine Sort, der har en usædvan
lig løs Bygning, er en Luxuskartoflel af samme Slags som Mühl- 
haiiser, Maltheser o. fl. a.; den er vistnok som disse lidet frugt
bar. Der er næppe Grund til at prøve den yderligere.

8. Ear l y  Shaw.  K. er middelstor, rund eller kort oval, med 
rundt Tværsnit; Øjnene ere forholdsvis talrige, smalle, temmelige 
dybe, Huden er gulagtig, Kjødet gult, i kogt Tilstand nogenlunde 
melet, velsmagende; Stængel og Blade som hos foregaaende; den 
blomstrede ikke. K. bleve lagte den 29. Maj, Toppen var paa Grund 
af den sildige Lægning først vissen den 6. Septbr.; den er tidlig. 
Ogsaa denne Sort ser temmelig ubetydelig ud, om den end som 
Spisekartoffel maaske vil kunne faa større praktisk Betydning end 
den foregaaende; en Fejl ved den, som Spisekartoffel betragtet, er 
dens talrige, dybe Øjne. At den iaar ikke var synderlig frugt
bar, skyldes maaske den sildige Lægning. Den fortjener næppe Op
mærksomhed.

9. V i c t o r i a .  K. er middelstor eller noget derover, rund 
eller kort oval, fladtrykt; Øjnene ere smaa, middeldybe eller flade; 
Huden er gulagtig, Kjødet hvidt, i kogt Tilstand melet og ret vel
smagende. Stænglen er middelkraftig; den er temmelig længe op
ret og er fuldstændig grøn; Bladene ere mørke, krusede og ru; den 
blomstrer rigelig; Blomsten er violet med 5 hvide Spidser. K. bleve 
lagte den 20. April; Toppen var vissen den 6. September; den maa 
betragtes som sildig. Denne Sort, der har et regelmæssigt og smukt 
Ydre, er den samme som i de senere Aar er bleven udbredt her i 
Landet af Markfrøkontoret under Navn af Patersons Victoria. Denne 
Sort er dyrket i Bot. Have i 3 Aar med ret godt Udbytte. Markfrø- 
kontoret udtaler imidlertid i sin Beretning for 1878, efter om For
aaret at have fordelt c. 5000 ‘E til Forsøg, at den kun har vist sig 
middelgod af Ydeevne og Smag; af det følgende Aars Beretning ses 
det, at den Sommeren 1879 hørte til de Sorter, der bleve stærkest 
angrebne af Kartoffelsyge. Efter disse Erfaringer har Markfrøkon
toret udskudt den af sit Sortiment, og der vil næppe være Grund 
til at anstille yderligere Forsøg med den.

10. B e a u t y  of  H e b r o n  (Hebrons Skjønhed). K. er over 
Middelstørrelse, regelmæssig ellipsoidisk eller forlænget oval, fladtrykt; 
Øjnene ere brede og bestemt afsatte, men meget flade; Huden er
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noget broget, gulagtig med blegrødt Anstrøg; Kjødet er hvidt, i kogt 
Tilstand stærkt melet, derfor noget løst, meget velsmagende. Stænglen 
er middelkraftig, tidlig nedliggende, grøn; Bladene ere flade og glatte; 
den naaede iaar ikke til Blomstring, men Blomsten formodes at være 
hvid. K. bleve lagte den 20. April, Toppen var vissen den 18. August; 
den er tidlig. Denne meget smukke Sort synes ikke i noget Forhold 
forskjellig fra Eye Carpenter, som blev dyrket samtidig, og som 
iøvrigt er vel bekjendt fra vore Udstillinger. De ere nær i Slægt 
med vore almindelige Rosenkartofler, som de ligne i Form og 
Størrelse, maaske ogsaa i Ydeevne; derimod adskille de sig fra dem 
ved den blege, rødgule, noget brogede Hud samt ved større Vel
smag. Der er særdeles Grund til at prøve denne Sort i det store.

11. Alpha.  K. er middelstor eller derover, rund eller kort oval, 
almindelig noget firkantet, fladtrykt; Øjnene ere faa i Antal, brede, 
bestemt afsatte, meget flade; Huden er hvidgul, Kjødet hvidt, i 
kogt Tilstand melet; den synes at være noget flov i Smagen. 
Stængelen er middelkraftig, tidlig nedliggende; Bladene ere flade og 
glatte; den blomstrede ikke, men Blomsten formodes at være hvid. 
K. bleve lagte den 20. April, Toppen var vissen den 9. Avgust; den 
er tidlig. Denne Sort, som i Bot. Have er blevet dyrket i flere Aar, 
er tillige ret vel bekjendt fra vore Udstillinger. Den bestikker ved 
sit smukke Ydre, men synes hverken at være synderlig velsmagende, 
holdbar eller frugtbar, hvorfor der vist ikke er Grund til at prøve 
den yderligere. Den skal kunne anvendes til Drivning.

12. D aim  ahoy.  K. er middelstor, rund, noget fladtrykt; 
Øjnene ere smaa, middeldybe; Huden er gulagtig; i Udseende ligner 
den Victoria. Kjødet er hvidt, i kogt Tilstand melet og velsmagende. 
Stængelen er middelkraftig, tidlig nedliggende, grøn; Bladene ere 
mørke, krusede og ru. Den blomstrede ikke. K. bleve lagte den 
20. April; Toppen var vissen den 28. Avgust; den er tidlig eller 
middeltidlig. Denne Sort, der forøvrigt ikke i nogen Henseende er 
videre ejendommelig, er der dog maaske Grund til at prøve i det store.

13. R ed  Boy.  K. ligner foregaaende meget i det ydre; den 
synes dog gjennemsnitlig at være noget mindre, ligesom ogsaa 
Øjnene ere noget dybere. Kjødet er hvidt, i kogt Tilstand melet og 
velsmagende. I Stængel og Blade ligner den ganske den fore
gaaende. Den blomstrede ikke. Den blev lagt den 20. April; 
Toppen var vissen den 18. Avgust; den er tidlig. Den har iaar 
ikke givet synderligt Udbytte og synes i flere Retninger at staa 
tilbage for den foregaaende Sort, hvorfor der næppe er Grund til 
at skjænke den videre Opmærksomhed.
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Forsøg med Frøavl.

Som Fortsættelse af de i forrige Beretning Side 11 o. s. v. 
omtalte Meddelelser fra Frøavlere og Forsøg med Frøavl skal her 
kortelig gjøres Rede for, hvilke Resultater der senere ere ind
vundne, for saa vidt de formenes at kunne have nogen Interesse.

For S j æ l l a n d s  Vedkommende er Foreningen traadt i For
bindelse med Proprietær R a g e r  i Holbæk, som i Juli 1879 stillede 
sin Frøavl under Foreningens Kontrol og krævede Foreningens Raad 
og Anvisning, idet han ønskede efterhaanden at lægge Vind paa 
Frøavl efter større Maalestok. Han havde for Øjeblikket staaende 
til Frøavl et Parti Lang rød Foderbede (Elvetham), foruden 37sTd. 
Land nye Beder af samme Slags efter egen Avl af Frø det fore- 
gaaende Aar; endvidere til Frøavl en Del Gulerødder (Lang gulkj. 
m. grønt Hoved), y2 Td. Ld. tidlig Rødkløver, 1/i Td. Ld. Aim. Raj
græs, */g Td. Ld. Hundegræs og Vs Td. Ld. Humle-Sneglebælg, alt 
efter Frø fra Markfrøkontoret. Professor Joh.  Lang e ,  som der
efter i Slutningen af Juli besøgte Stedet, meddelte, at Foderbederne, 
der havde begyndt at sætte Frugt, vare kraftige og tegnede til rig 
Frøavl, og at Ejeren mulig kunde tilbyde Foreningen et Parti heraf, 
for ved dennes Mellemkomst at faa det solgt, hvorimod der af de 
andre Frøafgrøder dels næppe vilde blive større Udbytte, end Ejeren 
selv kunde forbruge, dels paa Grund af Ukrudt næppe kunde faas 
præsentabelt Frø. Til Dyrkning for Frøavl i et følgende Aar an
befaledes Alsike-Kløver, Hundegræs og Kamgræs, hvilket sidste 
synes at blive søgt til Græsplæner i Haver (se Bot. Rejser Side 00). 
Propr. Rager klagede over Hundegræssets Utilbøjelighed til at „løbe 
i Frø“ ; denne Mangel kan rimeligvis særlig tilskrives Aarets store 
Fugtighed og ringere Varme. Af Rajgræs avledes 150 fö, af Humle- 
Sneglebælg 60— 70 fö Frugter (d. v. s. Frø med de sorte Frøgj em mer). 
Der blev senere fra Foreningens Side meddelt Propr. Rager det og
saa andre Frøavlere givne Vink, at det kommer mindre an paa at 
lægge Vind paa en mangesidig Frøavl end paa at producere en saa 
fortrinlig Vare, at de kunne kræve en højere Pris end almindelige 
Handelsvare, saa at der kunde blive Anledning til at skjelne mellem 
Stam- eller Avlsfrø og Brugs- eller Handelsfrø; det vilde være hel
digt, om man kunde frembringe Stamfrø af en usædvanlig Kvalitet, 
som kunde blive Gjenstand for Udførsel, selv om vi fremdeles maatte 
kjøbe en Del af vort Handelsfrø fra Udlandet.
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Fra Forstander H. Iv e r sen ,  Dragebjærggaard ved Faarevejle, 
har Foreningen fremdeles modtaget Oplysninger vedkommende hans 
Frøavl. I 1879 bestod Frøavlen af 17 X 21 =  357 Stykker røde 
flaskeformede Foderbeder med 3 og 2 Fods Afstand eller 6 □ '  pr. 
Plante, hvilket dog viser sig at være temmelig tæt, hvor Jorden er 
kraftig. Til Udplantning erklæres de korte gule Foderbeder (Kvæg
klumper) at være de ubetinget bedste, medens de lange røde (Elvet
ham) særlig egne sig til Dyrkning paa de bedste Dele af Marken. 
Frøavlen i Egnen menes nok at kunne arbejdes o p , naar det blot 
var muligt at skaffe en regelmæssig og sikker Afsætning. Iversen 
stod iøvrigt i Begreb med at tiltrække Frøplanter efter skotsk 
Mønster.

Parcellist J e n s  L a r s e n ,  Jyderup, havde anmodet Foreningen 
om at tage hans Frøavl i Øjesyn. Dette udførtes den 17. Juli 1879 
af ovennævnte Forstander Iversen, der velvillig havde paataget sjg 
dette Hverv og udfyldt det til slige Undersøgelser bestemte, af For
eningen affattede, men hidtil saa lidet benyttede Skema (se Be
retn.. I S. 3), hvis Udfyldning her exempelvis optages. Ageren havde 
en høj, aaben Beliggenhed, Jordbunden mager, let, med vexlende 
Underlag af Sand, Grus og Ler, pløjet Efteraar og Foraar, gødet 
let med Kompost, efter Plantningen gravet mellem Rækkerne. Area
lets Størrelse var 1050 □  Alen, paa hvilket der dyrkedes: 100 Stkr. 
Hollandsk Hvidkaal, som havde grønne Skulper, 200 Stkr. Gule
rødder (hvide, grønhovede), som nu begyndte at blomstre, og 200 
Stkr. Foderbeder (Elvetham), som ogsaa begyndte at blomstre. Af
standen mellem Planterne 21/*' og mellem Rækkerne 3 Fod;  de ind
tage lige stort Areal og fandtes ublandede med andre Former. 
Samtlige Planter havde et sundt Udseende, men Væxten var ikke 
kraftig, hvilket heller ikke kunde ventes efter Jordbundens Be
skaffenhed; Hvidkaalen saa ud til at skulle give forholdsvis bedst 
Udbytte. Frøet var erhvervet hos Gartner Wendt, og Planterne af 
egen Avl. — Det senere (Januar 1880) fra Jens Larsen meddelte 
Resultat angaaende Udbyttet var følgende: 13 fö Hvidkaalsfrø, 20 fö 
Gulerodsfrø og 40 fö Runkelroefrø, hvoraf dog Prøver ikke bleve ind
sendte, da Frøet solgtes uden Foreningens Mellemkomst. Han var 
vel tilfreds med sit lille Forsøg og ansaa Frøavl af de nævnte Mark
planter for mere lønnende end de almindelige Sædarter. Han vil 
ikke oftere have Frøplanter i Brakjorden, da det ved en sildig Mod
ning hindrer Rugsaaningen, og han vil herefter nøjes med at dyrke 
en enkelt Slags Frø, hvorved Arbejdet bliver mindre omstændeligt; 
han vilde derfor iaar (1880) dyrke en Skp. Ld. med Stensballe- 
Gulerødder til Frøavl, ligesom han ogsaa vilde prøve at saa Gule
rodsfrø i Sommer og lade Planterne staa ude i Bedet Vinteren over

4
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under Dækning, hvilket Forsøg anbefaledes ham, men dog kun af 
Gulerødder til Foderavl.

Lærer Lund,  Bromme ved Sorø, har fortsat sin Frøavl i 1879, 
men været uheldig med Gulerodsfrøet, der ikke var tilstrækkelig 
modent, da det høstedes, og i sidste Vinter ødelagdes næsten alle 
de overgjemte Gulerødder og Runkelroer af Frosten. Til fortsatte 
Frøavlsforsøg modtog han efter Ønske i Foraaret 1880 fra Foreningen 
Va S" Frø af Stensballe-Gulerod af udmærket Kvalitet, avlet afKock, 
Lemvig (se nedenfor).

Paa L o l l a n d - F a l s t e r  er Frøavlen fortsat af de fleste af de 
i foregaaende Beretning omtalte Frøavlere. Med Smed L. P e d e r 
sen,  Heiringe, har Foreningen jævnlig staaet i Forbindelse, givet 
ham de ønskede Oplysninger og modtaget Meddelelser om hans Avl. 
Som Fortsættelse af de i forrige Beretning (S. 23 og 50) givne Med
delelser om hans Avl kan tilføjes, at den der omtalte Ager med 
Timothé gav et Frøudbytte af 70 S . I 1879 høstede han Kommen 
for 210 Kr., 472 Td. Rug, 81/* Td. Byg, 20 Tdr. Gulerødder og 20 
Tdr. Foderbeder, hvoraf han nedkulede 15 Tdr., som indeholdt 1500 
Roer (Elvetham) til Udplantning i Foraaret til Frøavl. Af Runkel- 
roefrø (Elvetham) avlede han 46 ?£. Kløverfrøet vilde ikke blive 
modent i det fugtige Aar, men han avlede 3 Læs Kløverhø, og 
Kartofler gave ogsaa kun et ringe Udbytte, 10 Tdr. efter 3 Tdr. 
I Følge senere Meddelelse har det vist sig vanskeligere at sælge 
Elvethams-Frø, hvorfor han ønskede Frø af Barres-Roen, i hvilken 
Anledning der blev ham tilsendt 1 S  Frø heraf fra Foreningen. 
Af de ovennævnte 1500 Roer bleve de 500 fordærvede i Kulen, saa 
at der i Foraaret 1880 kun blev udplantet 1000 Stykker. An
gaaende de øvrige Frøavlere paa Lolland-Falster og paa Ta a s i n g e  
se nedenfor under „Botaniske Rejser“ .

Af jyske Frøavlere har Foreningen faaet Meddelelser fra Gaard
ejer A. Ko c h ,  Nørmark, Lemvig, som paa sin Ejendom, 43 Td. Ld. 
Ager, dyrker med Rodfrugt aarlig 5— 6 Td. Ld. Da han ofte tid
ligere var bleven forsynet med daarligt Frø, som undertiden efter 
foretagne Spiringsforsøg viste sig saa slet, at det maatte bortkastes, 
saa har han i de sidste 4— 5 Aar lagt sig efter Avl af Rodfrugtfrø 
og derved altid været forsynet med udmærket Frø, hvoraf han har 
kunnet sælge til Egnens Rodfrugtdyrkere. Han ønskede imidlertid 
nu at drive Frøavl efter en større Maalestok, og vilde træde i For
bindelse med Frøavlerforeningen, for at lette sig Afsætningen af 
Frøet. Han plejer at udsøge de bedste Roer af Rutabaga, Turnips 
og Gulerødder, nedslaa dem i Jord og ved indtrædende Frost at 
dække dem med Tang. Af Stensballe-Guleroden havde han et Parti 
Frø, som blev tilbudt Foreningen i to Sorter, af bedste Sort 75 S ,
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af anden Sort, mere smaat Frø, 35 fö ; de bleve velvillig under
søgte i Dansk Frøkontrol og havde henholdsvis en Renhed af 93 og
92,4 pCt. og efter 9 Dages Forløb en Spireevne af henholdsvis 80 
og 63 pCt. Frøet blev averteret til Salgs, og kort efter var det 
næsten alt bleven solgt til l x/s å 2 Kr. pr. fö. I Følge et, Foreningen 
meddelt, udfyldt Skema angaaende Hr. Kochs Forsøg med Avl af 
Stensballe-Gulerodsfrøet, dyrkedes hermed et Areal af 1500 □  Al. 
god Sandmuld med Lerunderlag, efter Grønjords-Blandkorn, hvortil 
gødet med 40 Læs Staldgødning pr. Td. Land; Udplantningen af 
Rødderne fandt Sted i Tiden fra 15. Marts til 15. April, og der 
avledes 200 fö Frø. Frøet var hjemmeavlet, og der blev oprindelig 
udsaaet 4 fö pr. Td. Ld. I Følge Beskrivelsen af Farve og Form 
(rødgul, halvlang med afstumpet Rodende) samt de sendte Omrids, 
var det den ægte Stensballe-Gulerod, og dens Middelvægt angaves 
til 65 Kvint, medens enkelte naaede en Vægt af indtil 2 fö.

Af andre jyske Frøavlere, hvem Foreningen i det sidste Aars 
Tid har meddelt attraaede Oplysninger vedkommende Frøavl, kan 
endvidere nævnes: Gaardejer Kr e u t z f e l d t ,  Kjærsgaard ved Horsens, 
Havedyrker M o s b e k ,  Støvring Station, Hr. Th. N i e l se n ,  Veirum, 
Struer, Hr. B r o de r s e n ,  Thygesminde ved Kolding.

Foreningen er endvidere kommen i Forbindelse med Have
bruger F e r n a n d o  L i n d e r b  erg,  Lærer ved Østermarie Folkehøj
skole paa Bornholm, som har ønsket Foreningens Raad og Vejled
ning, idet han arbejder for Havedyrkningens Fremme blandt mindre 
Jordbrugere og herved ogsaa er kommen ind paa at bringe Frøavl 
i Gang blandt disse. Som et Hjælpemiddel til Bedømmelse af, hvad 
det kom an paa at opfordre Jordbrugerne til at avle, ønskede han 
Oplysning om , hvor store Kvantiteter af de forskjellige Sorter 
Markfrø, samt for hvor mange Penge der i de senere Aartier er ind
ført af saadant her i Landet. Til Bedømmelse heraf mangler dog 
Foreningen det fornødne Materiale, og foreløbig har den maattet 
nøjes med at sende ham Foreningens Beretning og forskjellige 
mindre Skrifter, hvoraf adskillige Oplysninger med Hensyn til hans 
Formaal vil kunne hentes.

Der kan paa dette Sted være Anledning til at omtale en stor 
Række A n a l ys e r  af  h j e mm e a v l e t  F r ø  fra Landets forskjellige 
Egne, som velvillig ere udførte for Foreningen af Dans k  F r ø 
k o n t r o l ,  og som frembyde mange interessante Forhold. Det vilde 
dog tage for stor Plads at optrykke alle disse udførlige Analyser, 
men vi tillade os her at gjøre nogle Uddrag af dem og belyse Re
sultaterne, set fra forskjellige Synspunkter. De 135 Analyser ere 
udførte i Aarene 1876— 80, og hvad Materialets Hjemsted angaar, 
da stamme de 100 Frøprøver fra Øerne, nemlig 60 fra Sjælland, 17
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fra Lolland-Falster og 23 fra Fyn (af hvilke sidste de 16 Sorter 
dog ere Træfrø); endvidere hidrøre 28 Frøsorter fra Jylland, medens 
de 7 have et dansk, men ikke nærmere bekjendt Avlssted. Med 
Hensyn til Plantearterne, hvoraf Frøet hidrører, da ere af de 135 
Analyser 15 af Kløverfrø (nemlig 9 Rødkløver, 5 Hvidkløver, 1 Humle- 
Sneglebælg); 56 af Græsfrø (nemlig 12 Almindelig Rajgræs, 9 Hunde
græs, 6 Eng-Rævehale, 4 Timothé, Draphavre og Mannagræs, 3 Eng- 
Svingel og Udspærret Sødgræs, 2 Italiensk Rajgræs og 1 af hver af 
følgende Arter: Almindelig Rapgræs, Stortoppet Rapgræs, Strand- 
Svingel, Blød Hejre, Ager-Hejre, Kamgræs, Fløjelsgræs, Italiensk 
Hirse og Blaatop); 25 Korn (forskjellige Soiter Hvede, Rug, Byg og 
Havre); 9 Rodfrugtfrø (nemlig 5 Gulerod, 4 Runkelroe); 7 for
skjellige andre Kulturplanter (Hestebønner, Sennep, Kommen, Ærter, 
Kaal); 23 Træfrø (nemlig 5 Bjærgfyr, 4 Hvidgran, 2 Ælm, Ask og 
Ahorn og 1 af følgende: Eg, Bøg, Birk, Rød EI, Hvid EI, Rødgran, 
Guldregn og Hvidtjørn). Med Hensyn til Frøavlere, da hidrøre 44 
Prøver af det hjemmeavlede, analyserede Frø fra 23 større og mindre 
egentlige Jordbrugere, 16 Prøver fra 3 Havebrugere (deriblandt 10 
Prøver fra Fr. Wendt og 5 fra G. J. Bøgh), 17 Prøver fra 3 Frø
handlere (deraf 7 Prøver fra Markfrøkontoret), 24 Prøver fra 3 
Lærere (deriblandt 20 Prøver fra P. Nielsen), samt 34 Prøver fra 
Folk i forskjellige Livsstillinger (deriblandt 16 Prøver fra Forstraad 
Schrøder, Wedellsborg) eller uden Angivelse af fra hvem Fx-øet 
hidrører.

I omstaaende Tabe l  findes Sammenstilling af Renhed, Spire
evne og Dyrkningsværdi for de forskjellige Arter af det hjemme
avlede Frø, med Minimums- og Maximums-Angivelse for de Frø
sorter, af hvilke flere Prøver ere analyserede, indenfor hvilket ofte 
store Spillerum de enkelte Analyser variere. Ved Sammenligning 
med Gjennemsnitstallene for øvrige Undersøgelser af samme Frø
sorter ved Dansk Frøkontrol kan særlig fremhæves følgende. Den 
t i d l i ge  R ø d k l ø v e r  (hvoraf der dog kun findes 2 Prøver) har en 
paafaldende ringe Spireevne; man skulde fristes til at tro, at det 
Kløverfrø, som er opgivet under dette Navn, kun er kaldet saa
ledes, fordi det er høstet tidlig, d. v. s. tidligere end det burde. 
H u n d e g r æ s  fra danske Frøavlere har i Spireevne og derfor ogsaa 
i Dyrkningsværdi vist sig betydelig over det normale. Ligeledes har 
Spireevnen været betydelig over det sædvanlige hos den indenlandske 
Avl af Eng-Svingel, Draphavre, Almindelig Rapgræs, Blød Hejre, Kam
græs og Eng-Rævehale. For Stensballe-Gulerodens Vedkommende 
bemærkes, at de nævnte Minima hidrøre fra en sjællandsk Prøve, 
medens de fire jyske Prøver have en Renhed 78—93, Spireevne 73— 
90, Dyrkningsværdi 60—82. For Træfrøets Vedkommende er Ren-
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heden i det hele høj, hvilket er let at forstaa for de store Frøs Ved
kommende (Agern, Olden) ligesom der heller ikke let her kan blive 
Tale om Ukrudtsfrø eller overhovedet Fremmed Frø. Hvor Ren
heden er ringe, som hos Birk og EI, hidrører Indblandingen fra 
Rakleskæl og Sand. Spireevnen synes vel i det hele ringe hos Træ
frøet, men ved Sammenligning med Gjennemsnitstallene af tidligere 
Undersøgelser er den, i det mindste for Løvtræernes Vedkommende, 
snarere over end under det sædvanlige. For følgende Arter blev 
kun Spireevnen undersøgt, nemlig Udspærret Sødgræs 2— 49, Strand- 
Svingel 75, Almindelig Rapgræs 49, Blaatop 6, Guldregn 54, Hvid
tjørn 61.
T abe l  med Maximums- og Minimums-Angivelser for Renhed, Spire

evne og Dyrkningsværdi af hjemmeavlet Frø.

Artens Navn. Renhed,
pCt.

Spireevne,
pCt.

Dyrkningsværdi,
pCt.

Sildig Rødkløver........ 62—97 89—99 56—87
Tidlig Rødkløver........ 68 22—32 15
H vidkløver.................. 86—98 80—96 69—92
Humle-Sneglebælg.. . . 88 98 86
Draphavre.................... 26—88 76— 97 19—78
Fløjelsgræs.................. 75 50 37
Blød H ejre.................. 86 89 76
Ager-H ejre.................. 83 86 72
Hundegræs.............. 50—96 78—96 42—92
Kamgræs...................... 94 94 88
Mannagræs.................. 60—88 17— 34 10—30
Aim. Rajgræs.............. 71—98 80—98 57—96
Ital. Rajgræ s.............. 95—99 S 1 oo <? 73—83
Stortoppet Rapgræs .. 89 21 19
Eng-Rævehale............ 26—82 33—79 16—53
Eng-Svingel................ 47—77 90—94 46—70
Timothé........................ 91—99 80—99 78—98
Runkelroe (Foderbede) 91—99 62—96 57—96
Stensballe-Gulerod.. . . 32—93 24—90 8—82
K okaal.......................... 98 81— 95 79—93
Bjæ rg-Fyr.................... 97— 100 47— 68 47—68
Hvid Gran.................... 97—99 22— 83 22—81
Rød Gran...................... 95 59 56
Hvid E I ........................ 50 15 8
Rød E I.......................... 45 21 10
Birk................................ 31 29 9
B ø g ................................ 99 61 61
E g .................................. 100 46 46
Æ lm ...................... 23—43 0 0
Æ re t r æ ........................ 91—96 51—81 47—78
A s k ................................ 96— 99 28—84 27—83

Fra Etatsraad H o f ma n  (Bang)  har Foreningen modtaget 
nogle Meddelelser angaaende Forsøg med Frø af Runkelroer eller
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Foderbeder, hvilke vi her kortelig skulle gjengive. Runkelroen har 
ofte Tilbøjelighed til, saaledes som det navnlig iaar (1880) viser sig 
mange Steder, at blive enaarig eller som det kaldes at „gaa i Stok“ , 
altsaa en Bestræbelse efter allerede i første Aar at sætte Frø, 
hvilket sker paa Roens Bekostning. Erfaring viser, at naar Roens 
Hjærteskud først begynder at skyde i Vejret, saa er det ikke muligt 
at hindre denne Bestræbelse; thi om ogsaa Toppen gjentagne Gange 
skæres af, voxe nye Sideskud stadig frem, Rodens Udvikling standses 
og Følgen er et ikke ubetydeligt Tab. Vel kan Planten strax bruges 
til Foder, men det koster for meget Arbejde at samle de spredte og 
ikke meget værdifulde Roer over hele Arealet, og Nyttevirkningen 
kommer paa en Tid, da den mindre behøves. Det vilde derfor være 
et virkeligt Fremskridt, hvis der fandtes Midler til at formindske 
Runkelroens Tilbøjelighed til at løbe i Stok. —  Det ligger nær at 
antage, at Aarsagen skyldes Frøet. Meddeleren har Erfaring for, 
at Frø, høstet af Planter, der i en varm Sommer udviklede sig en
aarig, frembragte en usædvanlig stor Mængde Planter, som gik i 
Stok. Vi maa derfor have Sikkerhed for, at Frøet tages af toaarige 
Planter, og da der ingen Forskjel er at opdage paa Frøet, hvad 
enten Moderplanten har udviklet sig i en eller to Somre, saa maa 
vi selv avle Frøet, idet vi ingen Garanti have for, at det fra Ud
landet kjøbte Frø alene hidrører fra toaarige Moderplanter. Men 
Planten kan udvikles toaarig paa to Maader, enten,  som hidtil hos 
os og i Tyskland, ved at saa Frøet i April eller Maj, overvintre de mest 
normale, de fasteste og bedste Roer frostfrit til næste Foraar og da 
plante disse ud i Maj Maaned for at bære Frø, el ler,  som i Eng
land, at saa Frøet i Avgust, og overvintre de smaa Planter, som 
næste Sommer give meget kraftige Planter, der sætte vægtigt Frø, 
af hvilket der ventelig vil udvikle sig Roer med mindre Tilbøjelig
hed til at løbe i Stok. For at prøve denne Methode, saaede Med
deleren i Avgust 1879 et Bed i sin Have med det bedste og væg
tigste Frø af Runkelroer, efter at have fraskilt alle smaa Frø
hoveder. Den eiie Halvdel af Planterne blev staaende i Bedet Vin
teren over, dækket med Ris og Tang. Den anden Halvdel toges 
forsigtig op og overvintredes ligesom Køkkenurterne i en Hule i 
Jorden, dækket med Stænger, Ris og Tang. De Planter, som bleve 
henstaaende i Bedet, viste sig om Foraaret at være aldeles øde
lagte af Mus, men de i Hulen overvintrede Planter vare friske, bleve 
i Slutningen af April udplantede og fik en let Dækning af Halm, 
for ikke at lide af Nattefrost. Disse Planter have i Sommerens Løb 
udviklet sig overmaade kraftigt og med mere ensartet Top end de 
store, overvintrede Roer, ligesom de ogsaa have større Frøhoveder 
og fuldere Kjærner, men Frøet bliver lidt senere modent. Mærke
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ligt er det at se den Forskjel, der er paa Rodsystemet af Planterne 
fra Maj og dem fra Avgust 1879; hos hine ere Trævlerødderne ube
tydelige og vise, at Toppen væsentlig har levet af den i foregaaende 
Sommer ophobede Næring, medens de sidste have dybtgaaende Pæle
rødder og en kraftig Rodforgrening, der har været skikket til at 
drage fuld Næring af den frugtbare Jord, hvori de i sidste Foraar 
udplantedes. Forsøgene ville til næste Aar blive fortsatte ved at 
udsaa det paa denne Maade avlede Frø, og Resultaterne i sin Tid 
meddelte. —  Endnu en Grund for os til selv at avle det Frø, vi 
skulle bruge her i Landet ser Meddeleren i den Underretning, han 
har faaet af større Godsejere i Egnen om Magdeburg, nemlig at de 
saa den første Del af de store Roemarker med hjemmeavlet tysk 
Frø, men senere benytte de Frø fra Skandinavien, fordi det er i 
Stand til at udvikle sig hurtigere i Følge sin nedarvede Vane at 
maatte bruge en kortere Væxtperiode.

Til disse Meddelelser fra Etøtsraad Hofman (Bang), som bleve 
refererede ved Generalforsamlingen den 27. Sept. 1880, knyttede sig en 
Diskussion mellem en Del af de tilstedeværende Medlemmer. Me
ningerne vare meget delte om, hvorvidt den foreslaaede Methode 
vilde være hensigtsmæssig, eller om den, som nogle mente, netop 
vilde bevirke, at Planterne løbe i Stok. Det var den almindelige 
Mening, at de bedste Roer avledes efter Frø af middelstore, vel ud
viklede Roer, men at det iøvrigt endnu manglede paa tilstrækkelig 
grundige og omfattende Forsøg til at afgjøre dette, ligesom andre, 
lignende Spørgsmaal, hvilke derfor ville høre til Foreningens Hoved- 
Opgaver.

Spørgsmaalet om Aarsagen til Stokroer er jo iøvrigt gammelt, 
og Sagen er ofte bleven debatteret. Af nyere Undersøgelser i denne 
Retning kan der være Anledning til at gjøre opmærksom paa nogle, 
i Tyskland gjorte. Forsøg, som ere meddelte i Ugeskr. f. Lmd. 1880 
Iste Bd. S. 447. De vigtigste Resultater af disse Forsøg vare, at 
jo tidligere Udsæden fandt Sted, desto flere Stokroer; at der maa 
være en nedarvet Disposition til Stede, naar ydre Omstændigheder 
skulle kunne bevirke Stokløbningen, og at det er sandsynligt, at 
denne Tilbøjelighed lader sig formindske ved rationel Frøavl, blandt 
andet ved udelukkende at benytte Frø af t,oaarige Planter. Den An
skuelse, at flere Aar gammelt Roefrø skulde være mindre tilbøjeligt 
til at give Stokroer, blev ikke bekræftet, hvorimod andre af Prak
tikere udtalte Meninger, saasom at gjentagen Nattefrost befordrer 
Dannelsen af Stokroer, at mindre Frøhoveder med 1— 2 Frø give 
flere Stokroer end større Frøhoveder med 3— 4 Frø, samt at dybt 
saaet Frø giver flere Stokroer end let dækket Frø, bleve alle be
kræftede ved Forsøgene. Det fortjener ogsaa at opfriskes, at For
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søgene pege hen paa, at man kan frembringe konstante toaarige 
Roer ved paa Roefrøbede at opsøge de enkelte Roer, som heller ikke 
andet Aar have skudt Stok, de saakaldte „Trodsere“ og overvintre 
dem til Frøavl næste Aar, idet de heraf avlede Frø vare meget util
bøjelige til at skyde Stok første Aar, hvorimod de til Frøavl be
stemte og overvintrede Roer i det følgende Aar have Frø, uden at 
vise særlig Tilbøjelighed til paa ny at blive „Trodsere“ . Men alle 
disse Forsøg ere altfor faa til at drage sikre Slutninger, og der er 
altsaa her anvist en Vej til at gaa med nye Forsøg. — Der kan 
endvidere her være Anledning til at henvise til Gartner M. P. An
dersens Rejseberetning til det kgl. Landhusholdningsselskab, som er 
optaget i „Tidsskr. f. Landøk.“ 1879, hvor den af Hofman (Bang) 
ovenfor omtalte sildige Saaning af den til Frøavl bestemte Sæd om
tales som den Maade, paa hvilken alt Handelsfrøet af Mark-Rodfrugt 
i England produceres. (Se forøvrigt forr. Beretning, S. 87 for neden). 
Man benytter dog aldrig dette Frø til ny Frøavl, da dette vilde for- 
aarsage Udartning, men de store Forhandlere sørge for at forsyne 
deres Frøavlere med „Stamfrø“, som under særligt Tilsyn produceres 
uafhængigt af Salgsfrøet, ved Udvalg af ægte og velformede, store 
Roer. Da disse give betydelig mindre Afgrøde, end de smaa, og 
desuden fordre mere Arbejde og Omhu i alle Maader, saa er der 
aldrig Tale om paa denne Maade at avle Frø til Salg, men kun til 
eget Brug til Opelskning af Frøplanter, der skulle yde Handels- eller 
Salgsfrø. Hvis man i flere Generationer avlede Frø af sildig Udsæd 
efter den engelske Methode, uden at bruge de nævnte Forsigtigheds
regler, vilde det vistnok fremkalde en Tilbøjelighed til kortere Leve
tid, altsaa til at levere Stokroer.

Foreningen har endvidere fra Etatsraad N. E. Hofman (Bang) 
faaet Meddelelser om hans Avl af J o r d b æ r k l ø v e r  (jfr. Beretning 
I S. 10). Frøet blev under de ugunstige Forhold ifjor (1879) 
ikke modent, hvorimod der iaar ved Hofmansgave indsamledes omtr. 
8 8", hvoraf en Prøve udstilledes ved Haveselskabets Udstilling i 
Septbr. d. A. Den bekjendte franske Frøhandler, V i l mo r i n ,  i Paris 
ønskede at erholde alt hvad der tilbydes af denne Frøsort. Med
deleren antager, at Jordbærkløver vil kunne faa Betydning til grønne 
Plæner i Haver. En heraf dannet Haveplæne ved Hofmansgave, til- 
saaet i April 1879, holdt sig kraftig grøn i den sidste Sommers 
Tørke (1880), medens Græsset gulnede og visnede. Den kan maa
ske ogsaa gjøre Nytte paa Marken som en mindre Indblanding; den 
udvikler sig sildig, mest i Avgust og September, hjælper da til en 
tæt Bundbeklædning og ædes med ualmindelig Begjærlighed af alle 
Kreaturer.
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Botaniske Rejser.

Ligesom i de to foregaaende Aar (se Beretning I S .  16) har 
det ogsaa senere været overdraget Bestyrelsens botaniske Medlemmer 
at anstille Forsøg med Kulturplanter og at foretage Rejser i for
skjellige Egne, for at sætte sig i Forbindelse med Frøavlere og 
gjøre sig bekjendt med deres Produktion.

Fra Professor Joh.  Lange  har Foreningen modtaget neden- 
staaende Beretning om hans Rejser i Aaret 1879, hvorimod han i 
sidste Sommer, paa Grund at en Baderejse til Norge, ikke saa sig 
i Stand til paa nævnte Vis at virke i Foreningens Øjemed. Beret
ningen lyder saaledes: Den Rejse, som jeg med Understøttelse af 
Forening for indenlandsk Frøavl har foretaget i indeværende Som
mer, blev til Dels paa Grund af det regnfulde og urolige Vejr ind
skrænket indenfor snævrere Grænser end først var paatænkt. Jeg 
har besøgt den sydøstlige Del af Møen, enkelte Egne af det nord
vestlige Sjælland og den sydvestlige Del af Fyn. Overalt, hvor 
Lejlighed gaves, har jeg sat mig i Forbindelse med Mænd, der 
kunde ventes at ville interessere sig for Foreningens Formaal, og 
jeg har af flere saadanne modtaget velvilligt Tilsagn om at ville 
støtte dette, dels ved selv at forsøge Frøavl af en eller anden 
Plante i større Maalestok, dels og særlig ved at opmuntre Husmænd 
og andre mindre Jordbrugere til at. skaffe sig en forøget Indtægt af 
deres Jordlod ved Dyrkning af Markplanter til Frøavl. De Mænd, 
til hvem jeg har afgivet Exemplarer af Foreningens Skrifter, og 
som have lovet i deres Kreds at støtte denne Sag, ere: Sognefoged 
Jørgen Christensen, Mandemarke paa Møen, Skolelærer Ernstsen, 
Rørby pr. Kalundborg, Kammerherre Greve Moltke til Nørager, 
Fuldmægtig O. Smith og Gartner C. Hansen, Lerchenborg, Proprie
tær Rager, Holbæk, Gartner Bruun, Høje Bøge ved Svendborg, 
Pastor Brandt, Ollerup ved Svendborg, Gjæstgiver Hansen, Falsled 
pr. Faaborg, Kjøbmand Sørensen, Haarby pr. Faaborg, Gaardmand 
N. Rasmussen Søkilde, Fleninge pr. Korinth, Højskolelærer K. Lar
sen, Hjallese pr. Odense.

De fleste af disse Mænd have udtalt den Mening, at Husmænd 
kun undtagelsesvis kunne ventes, i det mindste for det første, at 
ville anvende deres Jord i et Øjemed, som det tilsigtede. Erfaring 
viser jo ogsaa, at Bonden i Almindelighed er utilbøjelig til at be
gynde Dyrkningsmaader, som afvige fra det traditionelle, og navnlig 
er det paa en Husmandslod hidtil en sjælden Undtagelse at se andre
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Planter dyrkede, end de Sædarter, Ejeren har Brug for i sin Hus
holdning. Exemplet fra større Jordbrugere maa i Reglen bane 
Vejen for en Forandring i denne Henseende, og det tør derfor 
haabes, at dersom det efterhaanden maatte vise sig, at Dyrkning af 
Handels- og Foderplanter til Frøavl vil lønne sig. vil denne Kultur 
ogsaa finde Indgang hos Husmandsklassen, for hvilken den synes 
særlig at anbefale sig.

Som Planter, der fortrinsvis burde forsøges dyrkede til Frøavl, 
anbefalede jeg Alsike-Kløver, Hundegræs, Kamgræs og paa Sand
jorder Lupiner og Serradel. A l s i k e - K l ø v e r e n  findes nu dyrket i 
næsten alle Landets Egne, saa at det vel kan ventes, at der efter
haanden vil blive avlet Frø af denne i større Udstrækning end 
hidtil, ikke alene til egen Forsyning, men ogsaa til Handel. Det 
samme turde ogsaa været Tilfældet med Hundegræs ,  som flere 
nu ogsaa lægge Vind paa. Ka mg r æs  har allerede længe været 
anbefalet til Blanding med andre Græsarter. Jeg har i Sommer set 
det anvendt ublandet til Græsplæner i Haver og, saa vidt det fore
løbig kunde skjønnes, med et heldigt Resultat. Det var ønskeligt, 
om flere Havebrugere vilde gjøre Forsøg hermed; Kamgræsset, 
der i flere Henseender har Fortrin fremfor Rajgræsset, vilde da 
muligvis kunne konkurrere med det hidtil saa godt som udelukkende 
til Plæner anvendte Rajgræs. I de fleste Egne af Landet vil det 
ikke være forbundet med Vanskelighed at indsamle saa meget Frø 
af denne Græsart, som vil være tilstrækkeligt til at besaa en mindre 
Piet til Frøavl. Lup i ner ,  som i Jyllands Sandegne i de senere 
Aar har faaet en ikke ringe Udbredelse, saa jeg iaar dyrket hist 
og her i Bakkestrøget mellem Faaborg og Assens. Selv paa Fyns 
højeste Punkt, Træbjærg, hvor Kornet staar maadeligt, fandt jeg 
ganske nær Toppen en udmærket frodig Ager med gule Lupiner.

Jeg har, ligesom i de foregaaende Aar, indsamlet et Antal 
Frøsorter af indenlandske Planter til Disposition for den botaniske 
Have og Landbohøjskolen.

Meddelelsen fra Foreningens Sekretær, E. Ros t r up ,  lyder saa
ledes: I Slutningen af Juli 1879 besøgte jeg flere større og mindre 
Jordbrugere i Omegnen af Nakskov. Jeg oplyste dem om Frøavler
foreningens Tilværelse og Formaal, og fandt ogsaa villigt Øre hos 
flere, til hvem jeg derfor uddelte forskjellige af Foreningens Smaa- 
skrifter. Blandt disse fandtes ogsaa en tidligere Frøavler, Jens 
Rasmussen  i Naks kov  M ø l l e m a r k ,  som var blandt dem, der i
1877 fik Frø fra Foreningen; han var ikke selv til Stede, saa at 
det kun var sparsomme Oplysninger, jeg kunde erhverve. Han 
modtog det nævnte Aar 1/4, Pd. Gulerodsfrø og V* Pd. Runkelroefrø
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til Udsæd og avlede Aaret efter */s Skp. Runkelroefrø, som tilligemed 
det avlede Gulerodsfrø afsattes hos en Handelsgartner i Nakskov.

I de første Dage af Avgust besøgte jeg Omegnen af Nysted. 
Her opsøgte jeg R a s mu s  Hansen,  V e j m a n d  i K j e t t i n g e ,  som 
ogsaa i sin Tid fik Frø meddelt fra Foreningen, nemlig 1/2 Pd. 
Gulerodsfrø, som udsaaedes i 1877. Aaret efter avlede ban 38 Pd. 
Gulerodsfrø, hvoraf 32 Pd. af bedste Vare; han solgte 35 Pd. å 70 Øre. 
Endvidere avlede han samme Aar 36 Pd. Italiensk Rajgræs. I 1879 
havde han til Frøavl 500 Gulerodsplanter (hvide) med en Alens Af
stand mellem Planterne. Han hører iøvrigt til de Husmænd, der 
flere Gange have faaet Præmie af Maribo Amts økon. Selskab for 
sin veldyrkede Huslod. Den er drænet, han bruger ikke Brak, men 
i dens Sted Vikkehavre til Staldfodring, holder 1 Ko og 1 Faar. 
Han ønskede nu at holde 2 Køer og lægge Faaret af, men hans 
Kone vilde dog nødig undvære Ulden til sin Husflid. Han dyrker 
omtrent 1/6 af sin Lod med Gulerødder og har avlet 440 Tdr. pr. 
Td. Ld., hvoraf han har solgt, hvad han ikke selv har kunnet bruge, 
til 2,33 Kr. pr. Td., hvilket altsaa kan beregnes til en Indtægt af 
1025 Kr. pr. Td. Ld. Han dyrker ikke Hvede, hvilket ellers de 
lollandske Husmænd pleje at gjøre. Han dyrkede Hestebønner 
mellem Kartofler. Han har forsøgt Frøavl af Schlesisk Rødkløver, 
hvilket ikke var lykkedes, saa at han nu havde opgivet det; der
imod var han i Færd med at avle Frø af Alsikekløver af anden Slæt. 
Han benyttede endel Vejafskrab til at sætte paa sin Jord, hvilket 
gjorde god Virkning. En enkelt Strækning af Landevejen tæt ved 
hans Huslod turde han dog ikke benytte paa denne Maade, for ikke 
at slæbe en Ukrudtsplante ind paa sin Lod, som han frygtede meget 
for, nemlig den ellers sjældne Sommer-Hyld, Sambucus Ebulus, som 
fandtes her i Mængde, og som havde udbredt sig som et uudrydde- 
Ukrudt laugs Hegnene, der stødte op til Landevejen og paa en 
Nabogaards Mark. Den skal i Begyndelsen af Aarliundredet være 
plantet her af en Mand, som arbejdede paa Aalholm, og som havde 
faaet Exemplarer af daværende Besidder, Greve Raben; den findes 
iøvrigt endnu i Aalholms Have. hvor jeg saa den samme Dag. Rasmus 
Hansens Jordlod er 21/̂  Td. Ld. af mindre god Kvalitet, delt i 6 
Skifter: 1) Vikkehavre, som saas til forskjellig Tid, til Grønfoder;
2) Rug; 3) Byg; 4) Gulerødder, lidt Kartofler og Kaal; 5) Byg; 
6) Kløver og Græs. Han har i 1880 fortsat sin Frøavl og har paa 
Anmodning tilsendt Foreningen Frø og Neg af Italiensk Rajgræs, 
samt hele Skjærme af Hjærteskud og Sideskud, høstede den 1. og 
19. Septbr., af L a ng  hvid  G u l e r o d ,  hvoraf han havde 600 Planter 
paa 600 □  Alen, idet man ønskede at anstille Væxtforsøg, for at 
forvisse sig om, hvorvidt der er nogen Forskjel i Planternes Voxe-
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maade ; R. Hansen havde Frygt for, at det først modnede Frø vilde 
give flere blomstrende Planter i første Aar.

Hans R a s mu s s e n  i R a a g e l u n d e  fik for to Aar siden V4 Pd. 
Gulerodsfrø fra Foreningen. Han havde i 1879 et fortrinligt Stykke 
med Gulerødder af egen Avl. Endvidere havde han 50 Gulerods- 
planter til Frøavl, opbundne med Sejlgarn til flere Stokke, medens 
Rasmus Hansen havde sine Planter opbundne hver især til 1 Stok 
med Bast. Det foregaaende Aar avlede han Frø af Barres-Roer. 
Han havde i øvrigt kun i alt 1/2 Skp. Ld., men bragte forholdsvis 
meget ud af den ved Havedyrkning; navnlig dyrkedes Hvidkaal, hvis 
Udbytte efter Salgsprisen svarede til 1350 Kr. pr. Td. Ld.

Jeg besøgte endvidere Dyr l æge  P. Hansen  i N y s t e d ,  som 
er Medlem af Frøavlerforeningen. Han driver 10 Tdr. Ld. paa tre 
forskjellige Steder, dels Eje, dels Leje. Af Ejendomsjorden anvendtes 
V2 Td. Ld. til Frøavl; heraf 1 Skp. Ld. med Hundegræs ,  som 
stod opbunden i Neg og Hobe, og hvoraf han i Følge senere Med
delelse avlede 26 Pd.; det var meget rent og tæt, men med smaa 
Toppe, hvilket i øvrigt synes at være gjennemgaaende hos den dyrkede 
Form; paa det høstede Stykke fandtes udmærket Efterslæt. I 1 Skp. 
Ld. var dyrket Dr aphavre ,  som var høstet og tærsket, og hvoraf 
han avlede 56 Pd.; den var vanskelig at rense, især fordi Frøet var 
blandet med en Del Langstakket Hvene, som viste sig meget vanske
lig at fjærne. Efterslætten var ogsaa her udmærket god, med langt 
frisk grønt Græs. Endvidere 2 Skpr. Ld. med en Blanding af Eng- 
Svingel og Alsike-Kløver, der begge agtedes benyttet til at avle Frø 
af; denne Blanding viste sig dog ikke heldig til Frøavl, thi Kløveren 
havde ganske kvalt Græsset eller trykket det ned, saa at det laa i 
Bunden, var modent og tabte Frøet, medens Kløveren endnu ikke 
var moden, ja  for største Delen endnu i fuld Flor. Det viste sig 
ogsaa, i Følge senere Meddelelse i sidste Foraar, at denne Avl var 
mislykket, idet der blev avlet 15 Pd. af Blandingen, af hvilken 
Græsfrøet var temmelig værdiløst og Kløverfrøet kun af ringe Kvalitet. 
Det blev paa Forespørgsel tilraadet, hvis Kløverfrøet ikke kunde 
befries fra Græsfrøet ved Kastning paa en Lo, da at rense det i et 
frit ophængt Saald, der sættes i omdrejende Bevægelse, hvorved det 
lettere Frø samles i Midten og kan skummes af. Iaar (1880) er 
Frøavlen fortsat med en Blanding af Hvidkløver og Hundegræs, idet 
der skulde forsøges at avle Kløverfrø iaar og Hundegræs næste Aar.

I Selskab med Forpagter Bokelmann paa Nørregaard besøgte 
jeg i 1879 flere Frøavlere i Egnen mellem Nysted og Saxkjøbing. 
Ma d s  P e d e r s e n  Blans i Godsted, som ved Tivoli-Udstillingen i
1878 fik hæderlig Omtale for Korn og Frø, har 3 Tdr. Ld. Et 
Stykke af samme er perennerende Græsgang, Resten er delt i 5
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Skifter, hvilket mau der i Egnen efterhaanden søger indført hos 
driftige Husmænd. I Haven havde han lidt Frøavl af Gulerødder 
og Runkelroer, væsentlig til eget Brug. I Marken særdeles vel 
plejede Gulerødder og Runkelroer, til Dels af egen Frøavl, hvilke 
ubetinget viste sig at være de bedste. Po v l  Hansen  i Slemminge, 
hvem jeg ogsaa har besøgt de to foregaaende Aar, og hvis Drift 
tidligere er beskrevet, havde iaar et større Stykke med 4— 5 Alen 
højt oprisede Graa og Marrowfats Ærter, som gave 24 Fold; lige
ledes havde han iaar et større Stykke med „Mirakelhvede“ . Han 
dyrkede flere Sorter Toradet Byg, navnlig Chevalier-Byg og saakaldet 
Dansk Byg, hvilke allerede i Afstand vare kjendelige ved Stakkene, 
som hos den første vare grønlige, hos den sidste rødlige. Chevalier- 
Bygget havde et fortrinligt Udseende og gav 16 Fold. Den ved 
egen Forædling (ved at udsøge de bedste Ax), i Løbet af 5 Aar, af 
den gamle Kolbehvede frembragte Hvedesort, som er omtalt i Be
retning I Side 75, var nu aldeles ikke til at skjelne paa nogen 
Maade fra den ægte Square-head-Hvede, af hvilken vi havde med
taget Exemplarer til umiddelbar Sammenligning. Povl Hansen hører 
forøvrigt til dem, som ved Tivoli-Udstillingen fik hædrende Omtale 
for smukke Prøver af Sæd. Hans Gulerødder stode for tæt. Povl  
J ø r g e n s e n  i Kestofte har 3 Tdr. Ld.; lian dyrker Runkelroer, 
Gulerødder og Hvidkaal i et Mosedrag ved Enden af hans Lod. Af 
Hvidkaal avlede han ifjor 352 Hoveder paa 356 □  Alen. Han 
havde et meget smukt Stykke „Kanadisk Havre“ , med højere og 
kraftigere Straa, end den aim. Havre, samt med hvidglinsende, ikke 
hængende Smaaax. Han havde baade Chevalier- og Dansk Byg, af 
hvilke det første var langt bedre. Han har gjort Forsøg med For
ædling, ved Udvalg af Hvedesorter (Skjæghvede og Hallets Hvede). 
Frøavl af Gulerødder med lV2 Fod mellem Planterne og 1 Fod 
mellem Raderne, men hvide og gule mellem hinanden, hvilket ikke 
burde finde Sted. Endvidere et Stykke Runkelroer til Frøavl, hvor
imellem enkelte Rødbeder, som jeg anbefalede ham at fjærne.. Han 
havde endelig, ligesom Povl Hansen i Slemminge, risede Ærter i 
Marken. Pov l  F r e d e r i k s e n  i Kartofte har kun 1 Fod mellem 
sine til Frøavl bestemte Gulerodsplanter, hvilket efter Sigende plejer 
at give godt Resultat.

Morten Ol s en  V e j ma n d  iVesterborg er især Kommenavler. 
Den 2. Avgust tærskede han sin Kommen; paa J/2 Td. Ld., for 
største Delen første Aars, til Dels andet Aars Avl, høstede han 6 
Tdr. Frø å 128 Pd. og solgte det samme Dag til 30 Øre pr. Pd., 
hvilket giver et Udbytte af 482 Kr. pr. Td. Ld. daarlig Mosejord.

Jeg besøgte i Sommer 1880 flere af de falsterske Frøavlere, 
som ere omtalte i den tidligere Beretniug. Af diss« havde Ri e mann
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i Guns l øv  iaar maattet opgive Frøavl af Runkelroer, da disse vare 
frosne i forrige Vinter, hvilket delvis ogsaa havde været Tilfældet 
hos flere andre. Pe de r  Larsen  i S. Ør s l ø v  havde 100 Stkr. og 
P e d e r  Hansen,  samme Sted, 200 Stkr. Barres-Roer til Frøavl, 
som foreløbig tegnede meget godt. En indvandret, driftig Sønder
jyde, P e d e r  Pede r s en  An d e r s e n  i Bøtø ,  havde her erhvervet 
sig omtrent 16 Tdr. Ld., for største Delen Klitsand, havde med 
egne Hænder opført en Bolig til sig og Familie, og opdyrket den 
tilsyneladende temmelig golde Grund, som udgjøres af gammel Hav
stok og Flyvesand. Her dyrkede han forskjellige Planter til Frøavl; 
medens Boghvede, Spergel og Lupiner mod Forventning ikke vilde 
trives synderlig godt, lykkedes derimod G ul Sennep  meget godt, 
og han havde iaar udsaaet 40 Pd., som han selv havde avlet efter
4 Pd. Udsæd forrige Aar. Hans Kone havde her midt i Klitdannelsen 
anlagt en Blomsterhave, der prangede med en Mængde forskjellige 
Prydplanter, som hver især vare dels saaede dels plantede i lange 
regelmæssige Bede, og af hvilke der for Øjeblikket fandtes over en 
Snes forskjellige Sorter, som vare overordentlig rigtblomstrende og 
afgave en ikke ringe Indtægtskilde, idet de bleve solgte, i Form af 
Buketter, hver Lørdag i Nykjøbing, ligesom der ogsaa produceredes 
gode Kartofler og Gulerødder, som bragtes til Torvs.

Paa en Rejse gjennem Møen bemærkede jeg i Kjelbymagle et 
større Parti Frøavl af Runkelroer, men jeg fik ikke Lejlighed til at 
sætte mig i nærmere Forbindelse med Ejeren, da der ikke var nogen 
hjemme.

Den 7. Septbr. 1879 besøgte jeg et Medlem af Foreningen, 
G a a r d f æ s t e r  R. Lo l k  i Bæk k e h a v e  paa  Taas inge .  Hele 
Arealet, 57 Tdr. Ld., er drænet, og støder op til Stranden, med 
Agerland lige til Havstokken. Han driver betydelig Avl af Kommen.  
Paa 37s, Td. Ld. gammel Skovjord, som var ryddet for 4 Aar siden, 
med dyb Muld og Lerunderlag, havde han iaar avlet og solgt 24 
Tdr. Kommen å 32 Øre pr. Pd.; en Skjæppe (Strygemaal) vejede 
16 Pd. Stykket henstaar til Avl igjen næste Aar, og der fandtes 
kun meget faa Huller i Raderne. Stykket var, ligesom det øvrige 
Areal, drænet, med 50 Alen mellem Rørene. Endvidere havde han 
paa ældre Pløjeland 1/i Td. Ld. med Kommen, som nu var høstet 
anden Gang, og som var bestemt at henstaa til tredje Aars Avl. 
Endelig havde han 7 Tdr. Ld., som i Foraaret var besaaet med 
Kommen, og som stod meget kraftig og ensformig. Stykket var 
godt renset, havde i Lugningsomkostninger kostet 10 Kr. pr. Td. Ld. 
og var endvidere pløjet mellem Raderne, saaledes at Jorden var 
pløjet op fra begge Sider til hveranden Rad, som derfor stode en 
Smule bedre end de mellemliggende Rader, fra hvilke Jorden var
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pløjet noget bort, og Rødderne maaske lidt beskadigede, hvilken 
Forskjel dog senere ganske udjævnedes. Af fleraarigt Ukrudt var 
det mest fremtrædende i dette Stykke Kommen: Ager-Snerle, Burre- 
Snerre og Ager-Svinemælk, i Lavningerne lidt Ager-Padderokke. 
Han havde saaet af egen Kommenavl i 8 Aar, men ønskede dog nu 
at prøve Frø af fremmed Avl. —  Hans A l s i k e - K l ø v e r  var mis
lykket til Frøavl, dels paa Grund af en Mængde Ukrudt, især Svine- 
mælk og Kamille, dels paa Grund af Regnen, som havde hindret 
Bjærgningen, saa at den endnu henstod ude paa Marken, opbunden 
i Knipper, men sort og aldeles fordærvet. Den var desuden i høj 
Grad angreben af Rust ( Uromyces apiculatus) paa Stænglerne, og 
hele Avlen var kun til at brænde eller kjøre paa Møddingen, fra 
hvilket jeg dog raadede ham, uden at tage særlige Forsigtigheds
regler, dels paa Grund af Rusten, dels paa Grund af den store 
Mængde frøbærende Ukrudt. Han havde endvidere x/s Td. Ld. med 
Hundegræs,  som af Efterslættens Tæthed at dømme maa have 
staaet fortrinligt. Det kvadratiske Stykke var i lang Afstand kj ende
ligt ved sin fyldige Grønsvær, skjønt det var afgræsset en Gang efter 
at være høstet. Et Par nøgne Pletter vare befængte med Graa 
Bynke, men nu havde Hundegræsset saaet sig selv i disse Pletter og 
var allerede kommet godt op. Jeg talte i en Tue af Hundegræs 24 
topbærende Straa, foruden de talrige bladbærende Skud. Hunde
græsset høstedes den 18. Juli. Lolk klagede over, at Frøet var 
vanskeligt at rense for Avner. Han havde avlet 19 Pd. Frø. Paa 
et noget mindre Areal, end der var besaaet med Hundegræs, avlede 
han 28 Pd. Italiensk Rajgræs, som ogsaa høstedes d. 18. Juli. I 
1 Td. Ld. havde han saaet 1 Td. Square-head Hvede  og avlede 5 
Læs; den havde ikke saa typisk Udseende som den, jeg saa mange 
Steder paa Lolland, hvor den ved sin lavere, men aldeles ranke 
Væxt og oprette i samme Højde stillede Ax med et svagt brunligt 
Skjær var let at adskille i Afstand fra den anden, der hyppigst 
dyrkede Hvedesort, Hallets-Hvede. med højere, men mere ulige lange 
Straa og lidt ludende Ax af mere blaagrøn Farve i samme Moden
hedstilstand som hin. Lolk havde endvidere 7 Tdr. Ld. med Chevalier- 
byg, som han den 7. Septbr. var i Færd med at kjøre ind. Axene 
vare lange og godt besatte med Korn, men disse vare ikke meget 
store, noget rynkede og til Dels hornagtig-glassede. Lolk havde 
plantet en Del Markhegn af en egen Konstruktion, afvexlende 
Kanadisk Poppel og Hvid Pil plantede tæt op til hinanden som et 
Stakit, fastholdte med en i fem Fods Højde anbragt paa langs 
gaaende Tremme, til hvilke Pilene vare fastgjorte med Staaltraad. 
Dette Hegn tog meget lidt Plads. I Følge senere Opgivelse af hans
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°  Avl i 1879, og nøjagtig Beregning efter de gængse Priser for Korn 
og Frø var Udbyttet følgende:

Kommen gav . . . .  392 Kr. pr. Td. Ld.,
Hvede . . . .  282 —  —  —
Chevalierbyg . . . .  166 —  —  —
Hundegræsfrø . . . 135 —  —  —
Italiensk Bajgræs . 109 — —  —

Det maa endvidere tilføjes, at Sædekornet af Kommen og Haand- 
lugning 2 Gange første Sommer ikke har kostet mere, end Sæde
kornet til samme Areal med Hvede, og at han ikke kunde opnaa 
den beregnede Pris for Græsfrøet, da Hundegræsfrøet, der iøvrigt 
var smukt, trængte til skarpere Rensning, for at opnaa højeste Pris, 
og Rajgræsset var af ringe Kvalitet, saa at han havde Vanskelighed 
ved at faa det afsat.

I Foraaret 1880 modtog Lolk, efter Ønske, 8 Pd. Hundegræs
frø fra Foreningen gjennem Markfrøkontoret; det blev saaet i 5 Skpr. 
Ld. sammen med Byg. Af sin egen Avl af Hundegræs havde han 
saaet en Del, tilligemed Kløver, i Resten af Bygmarken.

Jeg besøgte ham atter i Septbr. 1880. Det samme Stykke 
med Hundegræs ,  hvoraf han ifjor avlede Frø, havde iaar efter 
første Tærskning givet 4 Skpr. urenset Frø, men ved at undersøge 
Toppen af det tærskede Hundegræs, var det meste Frø tilbage i 
denne; da dette for en stor Del var umodent, og det aftærskede 
Frø havde været meget vanskeligt at faa af, maa Indhøstningen, som 
fandt Sted midt i Juli, have fundet Sted for tidlig. Agrene, paa 
hvilke det nævnte Hundegræsfrø var høstet, stode saa tæt, frodigt 
og ublandet dækkede med Hundegræs, at jeg ikke tvivler om, at de 
til næste Aar vilde give godt og maaske større Udbytte af Frø, men 
Stykket skulde imidlertid, for Driftens Skyld i hele Marken, nu 
piøjes. Hundegræs hører jo  imidlertid ikke til de Græsarter, hvoraf 
man kan vinde stort Udbytte af Frø, allermindst i fugtige Aar, thi 
det er ikke tilbøjeligt til at skyde mange topbærende, men desto 
flere bladbærende Skud, hvilket netop er en af dets Fordele som 
Fodergræs. I et andet Parti af samme Græsmark fandtes en Række 
runde Pletter, paa hvilke der ikke fandtes Spor af Græs eller Kløver; 
det var netop de Steder, hvor Hobene af Alsike-Kløveren henstod 
ifjor og raadnede i den fugtige Høsttid, hvor Græs og Kløver ganske 
var gaaet bort. Derimod vare Pletterne tæt dækkede med den lave 
Form af Lugtløs Kamille; denne Plante optræder nemlig paa Mar
kerne i to temmelig forskjellige Former, en lav, med udbredte op
stigende Stængler og Grene, af Lighed med Ager-Gaaseurt, og en 
meget større, opret eller rank, en til to Fod høj Form, som i Fyn 
er vel bekjendt under Navn af „Linhartsurt“ , og som i nogle Egne
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optræder som et meget slemt Ukrudt, medens den i andre Egne
sjælden eller aldrig ses. —  I en større Del af Græsmarken var iaar
L u c e r n e n  meget fremtrædende; den var saaet her med 2 Pd. pr. 
Td; Ld. for 2 Aar siden, havde forgrenet sig stærkt og stod sig i 
Tørken bedre end Græsset, saa at den var særlig fremtrædende paa 
de høje Steder af Marken. Lolk klagede over, at han havde for
skrevet Sand-Lucerne, men Planterne viste sig ikke forskjellige fra 
den almindelige Lucerne (jfr. Beretning I, S. 94), hvilket for hans 
Jords Vedkommende næppe var til Skade. Jeg vil dog hertil be
mærke, at jeg fra Markfrøkontoret, under Navn af Sand-Lucerne, 
har faaet en Prøve Frø, som virkelig ved Dyrkning gave Planter af 
den Form, som kaldes saaledes, men som næppe er andet end en 
paa let Jord frembragt Afart, der let vender tilbage til den dyrkede 
Hovedform. — Lolk lægger fremdeles især Vind paa Avl af K o mm  en;  
han havde iaar ikke mindre end 17 Tdr. Ld. besaaet hermed, dels 
et nyt Stykke, som var tilsaaet i Slutningen af Juni d. A., dels 
Stykker, paa hvilke han havde taget et eller to Aars Afgrøder.
Han havde af et mindre Stykke prøvet at tage Kommen tre Aar i
Træk, men dette vilde han opgive, da det havde givet mindre godt 
Udbytte, og han desuden havde erfaret, at Byg efter Toaars-Kommen 
gav usædvanlig rigelige Fold. Han havde iaar hidtil tærsket 50 Tdr. 
Kommen og ventede lige saa meget til; men Prisen var iaar lav, 
da der kun var budt 25 Øre pr. Pd. Han havde ogsaa gjort Forsøg 
med Aspargesdyrkning i Marken, og saaet 3 Sorter paa Kamme i 
Begyndelsen af Maj, sammen med Kommen.

I Svendborg-Egnen avles vel en Del Kløver- og Græsfrø, men 
i Reglen kun til eget Brug, idet man lader en enkelt hertil egnet 
Piet af Græsmarken henstaa til Modning. Hyppigst er dette Til
fældet med Rødkløver, Rajgræs og Timothé; hist og her ses et 
Stykke af Alsike-Kløver, Humle-Sneglebælg, Draphavre og Hunde  
græs.  Af sidstnævnte, som i de sidste Aar dyrkes særdeles meget, 
træffes overvejende hyppigst den amerikanske Form dyrket; denne 
er kjendelig fra vor indenlandske Form ved at have en mindre og 
tættere, mørkere og stærkt brunlig anløben Top, med meget stærkere 
Behaaring; den synes ogsaa at buske sig mindre og have mindre 
Blade. — Paa en Gaard med til Dels temmelig mager og stenet 
Bakkejordhar man begyndt at dyrke Rundbæl g ,  som det synes med 
gunstigt Resultat, da den holdt sig godt Vinteren over og var meget 
afholdt af Kvæget. Derimod vilde Serradel, hvormed der ogsaa blev 
gjort Forsøg, ikke trives. —  Fra Rasmussen  S ø k i l d e  i Fleninge 
ved Faaborg har jeg faaet følgende Meddelelse om Frøavlen der paa 
Egnen: „Her avles ganske vist en Del Kløver- og Græsfrø, men hvad 
der avles afsættes i selve Egnen, og hvad jeg tror, der hemmer

6
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Frøavlen en Del er, at der udfordres særegne Maskiner og Red
skaber til Frøets fuldstændige Rensning. Hvad jeg avler mere end 
til eget Brug, lader jeg en gammel Mand, der kan rense med Saald, 
gjøre rent, thi paa en almindelig Rensemaskine kan jeg kun rense 
enkelte Sorter. Avlen af Kløverfrø var uheldig i 1879, derimod 
avlede jeg over 200 Pd. smukt Rajgræsfrø og meget, om ikke smukt, 
saa dog helt brugbart Frø af Riga Hør. Kaalfrø og Frø af enkelte 
andre Køkkenurter avler jeg i Reglen selv.“ —  Af mindre alminde
lige Kornsorter findes i Svendborg-Egnen enkelte Steder nogle faa 
Tdr. Ld. forsøgsvis dyrkede med Vinterbyg (Hordeum vulgare hiber- 
num), Viftebyg (H. øeocriton), som i 1880 havde opnaaet den usæd
vanlige Højde af indtil 4 Fod, men havde temmelig skjøre Straa og 
var vanskelig at tærske, samt en meget storavnet og lsngstakket 
Vaarrug (Secale cereale vernum), som dyrkedes under Navn af „Ameri
kansk Vaarrug“ . Medens Rug stedse beskrives som havende to- 
blomstrede Smaaax, fandt jeg i sidste Sommer her i Egnen mange 
Exemplarer, hos hvilke alle eller de fleste Smaaax havde tre vel 
udviklede Blomster og senere tre Korn; det viste sig ogsaa, at alle 
Ax fra samme Rod i denne Henseende viste samme Forhold, hvilket 
vel, hvis det iøvrigt havde noget Værd, ved Udvalg af Sædekorn lod 
sig fæstne. Lignende Rugax vare iøvrigt udstillede i Svendborg 1878 
fra Kjøge-Egnen. Et usædvanligt Exemplar af en Bygplante (II. di- 
stichon nutans) saa jeg paa Gaardmand Morten Jensens Mark i 
Skaarup Sogn, idet den havde 64 Straa, af hvilke dog kun de 54 
bare fuldt udviklede Ax med 25 å 31 Korn i hvert Ax; i alt bar 
denne frodige Plante 1458 Korn.
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Kulturforsøg med Bælgplanter og Græsarter til Frøavl.

Ved P. Nielsen.

I Frøavlerforeningens Beretning I. S. 32— 48 er givet Med
delelse om nogle Dyrkningsforsøg med Bælgplanter og Græsarter til 
Frøavl. Disse Forsøg ere fortsatte efter en lidt større Maalestok i 
Aarene 1879— 80, idet der i de nævnte Aar er anstillet Forsøg med 
20 Arter, nemlig 4 Arter af Bælgplanter og 16 Græsarter, dyrkede 
paa 68 Forsøgsstykker. Saavidt mig bekjendt ere flere af disse 
Arter ikke tidligere dyrket til Frøavl her i Landet, hvorfor de med
delte Oplysninger om Frøudbyttet faar særlig Interesse. — Som alt 
omtalt i min forrige Beretning er Hensigten med de her anstillede 
Forsøg fornemmelig den, at tilvejebringe paalidelige Oplysninger om, 
hvilke Arter Landmanden, under forskjellige Forhold, vil kunne dyrke 
med størst Fordel til Frøavl. Tidligere har jeg troet, at den 
mindre Jordbruger, og navnlig Husmanden, var særlig kaldet til at 
beskæftige sig med Frøavl, men efterhaanden er jeg kommen til 
den Anskuelse, at Frøavl af flere Foderplanter vil være lige saa 
lønnende i de større Jordbrug. Paa flere større Gaarde er man 
ogsaa allerede kommen godt i Gang dermed, og efterhaanden som 
Kjendskabet til vore bedre, men hidtil mindre benyttede Foder
planter bliver mere almindelig udbredt, vil Frøavlen vist nok tiltage, 
da det har vist sig, at vel renset, hjemmeavlet Frø ikke staar til
bage for Frø, der er avlet i Udlandet.

At Frøudbyttet af samme Art kan variere overordentlig meget, 
eftersom den dyrkes under mere eller mindre gunstige Betingelser, 
saavel hvad Vejrliget som Jordbundsforholdene angaar, er en Selv
følge. Efterfølgende Meddelelser afgive slaaende Exempler herpaa, 
men derved forringes ingenlunde Værdien af det Udbytte, der faas 
ved Forsøg, som de her omhandlede, hvad jeg har hørt enkelte, 
ganske vist ikke særdeles duelige, Jordbrugere paastaa. Ved fort
satte Forsøg ville vi forhaabentlig snart naa saa vidt, at vi med 
nogenlunde Sikkerhed kunne angive Størrelsen af den Frøafgrøde, 
som under normale Forhold gjennemsnitlig kan høstes af hver enkelt 
Art, og tillige ville vi lære de Betingelser at kjende (særligt med 
Hensyn til Jordbundsforholdene) under hvilke de forskjellige Arter 
give den største Frøafgrøde, og først da vil Frøavlen blive rigtig 
lønnende for os. —  Saavidt det alt kan skjønnes af de hidtil an
stillede Forsøg, er Størrelsen af den Frøafgrøde, som under de 
mest gunstige Forhold kan haves af de iorskjellige Arter, meget for-

5*
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skj eilig og staar hverken i ligefremt Forhold til Afgrøden i sin Hel
hed (Halm og Avner indbefattede) eller til Frøets Pris. Som Ex
empel herpaa skal jeg kun nævne de to mest benyttede Græsarter: 
Timothé og Aim. Rajgræs. Førstnævnte kan give en langt større 
samlet Afgrøde end sidstnævnte, indtil 10000 Pd. pr. Td. Ld. Aim. 
Rajgræs giver derimod en større Frømængde. Her paa Forsøgs
marken er avlet indtil 1400 Pd. Frø pr. Td. Ld. af Rajgræs, men 
kun indtil 490 Pd. Frø pr. Td. Ld. af Timothé, og om end Frø
afgrøden af Aim. Rajgræs gjennemsnitlig ikke har været dobbelt saa 
stor som af Timothé, fordi flere Forsøgsstykker, besaaede med hin 
Art, dyrkedes under meget ugunstige Forhold, tør det dog antages, 
at Aim. Rajgræs under noi’male Forhold mindst vil give en dobbelt 
saa stor Frøafgrøde som Timothé. At Prisen paa Frø af disse 
Arter ikke staa i Forhold hertil, hidrører fra, at den betinges af 
Forholdet mellem Tilbud og Efterspørgsel, og da de fleste mindre 
Jordbrugere avle Frø af Timothé til eget Behov, og ofte tillige faar 
et mindre Kvantum til Salgs, bliver Prisen let trykket, hvorfor det 
næppe vil lønne sig at dyrke Timothé til Frøavl; derimod ville flere 
af de hidtil mindre benyttede Arter kunne dyrkes med Fordel.

T a b e l  1 giver i sammentrængt Form de mest fornødne Op
lysninger om de i Aarene 1879— 80 anstillede Forsøg. I 4— 10. Ru
brik er henholdsvis givet Oplysninger om Størrelsen af de til Frøavl 
benyttede Arealer, det udsaaede Kvantum Frø, beregnet til Pd. pr. 
Td. Ld., Plantedækkets Alder, hvilket Aar Afgrøden er avlet, hvilken 
Dag den er afhugget og endelig selve Afgrødens Størrelse; derimod 
har jeg i denne Tabel ikke kunnet finde Plads for Oplysninger om 
Jordbunden og andre stedlige Forhold, der kunne have en stor
Indflydelse paa Afgrødens Størrelse. At omtale disse Forhold for 
hvert enkelt Forsøgsstykkes Vedkommende vilde blive alt for
trættende og desuden føre til idelige Gjentagelser; det bliver derfor 
nødvendigt her at gjøre nedenstaaende Punkter til Gjenstand for en 
mere udførlig Omtale.

1. J o r d b u n d e n s  B e l i g g e n h e d ,  Sa mme n s æt n i n g  og 
Ku l t ur t i l s t and .  Den til de her omtalte Forsøg benyttede Jord
lod er 6 Td. Ld. stor, ansat til Hartkorn 7 Skpr. i y 2 Fdkr., hører 
altsaa til vore bedre Jorder og er for øvrigt delt i 8 Skifter (Driften 
er 8 Marks Drift). Et større eller mindre Areal af flere Skifter be
nyttes samtidig efter Tur som Forsøgsmarker. Disse betegnes med 
samme Nr. som de tilsvarende Skifter. Forsøgene i 1879— 80 ere 
paa et Par Undtagelser nær anstillede paa Nr. 1, 6 og 7. Forsøgs
mark Nr. 1 har en dyb, skjørlermuldet Jordbund og har, før den
udlagdes til Forsøg med Bælgplanter og Græsarter, kun baaret 2
Kornafgrøder efter i Brakaaret at være gødet med o. 25 Læs
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Tab. 1. Dyrkningsforsøg med 4 Arter Bælgplanter og 16 Græsarter 

til Frøavl, ialt 68 Forsøgsstykker. 1879— 80.
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Staldgødning pr. Td. Ld. De med Tallet 1 i anden Rubrik (Tab. 1) 
betegnede Forsøgsstykker have alle havt Plads paa denne Forsøgs
mark, altsaa paa en særdeles god og kraftig Jordbund, hvorfor de 
ogsaa alle have givet store Afgrøder. Et Par Forsøgsstykker med 
Eng-Rævehale ere udlagte tidligere. — Forsøgsmark Nr. 7 findes
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paa en lille, kun faa Fod liøj Bakke med Hældning mod Øst og Vest. 
Paa Toppen af Bakken, hvor Undergrunden bestaar af Grus, medens 
Madjorden er sand- og grusblandet Muld med Spor af Ler, dyrkes 
nu andre Græsarter, som ikke her skulle omtales. Ned ad de 
svage Skraaninger bliver Jorden efterhaanden mere muldrig og kan 
betegnes som god Rugjord. Ligesom Nr. 1 har denne Mark kun 
baaret 2 Kornafgrøder (efter i Brakaaret at være gødet med o. 25 
Læs Staldgødning) før den udlagdes til Forsøg med Kløver- og 
Græsarter. Fra Bakkens Top mod Øst ere følgende Arter dyrkede 
i nedenanførte Rækkefølge: Aim. Rajgræs, Draphavre, Hundegræs, 
Ital. Rajgræs og Fløjelsgræs. Disse Arter, som findes opførte i 
Tabel 1 under Nr. 9, 15, 28 og 30, 53 og 57, 59 og 66, ere alle 
dyrkede paa mindre god Jordbund, hvorfor Afgrøden ogsaa kun har 
været lille. Fra Bakkens Top mod Vest dyrkes Kamgræs, Timothé, 
blandet med Rødkløver, Timothé, ublandet, Eng-Rævehale, Timothé, 
blandet med Alsikekløver og Eng-Svingel. Ved at lade Blikket 
glide ned ad anden Rubrik paa Tabel 1 vil man let finde alle de 
paa Forsøgsmark Nr. 7 indhøstede Afgrøder, og det vil da ses, at 
Timothé, saaet ublandet og Eng-Svingel, som begge dyrkedes paa 
mere dybmuldet Jord, have givet gode Frøafgrøder. —  Forsøgsmark 
Nr. 6 falder i 2 eller rettere i 3 Afdelinger. Marken blev i 
Sommeren 1874 behandlet i Brak og gødet med 30 smaa Læs 
Staldgødning pr. Td. Ld. Senere har ingen Del af Marken faaet 
Staldgødning, men et mindre Areal fik i 1879 til Udlæg (5te Korn
afgrøde) efter Forhold 582 Pd. Norsk Fiskeguano pr. Td. Ld. Paa 
dette Areal er i Sommeren 1880 — første Brugsaar —  kun høstet 
smaa Afgrøder af følgende Arter: Ital. Rajgræs (Se Tab. 1, Nr. 10 
og 11), Aim. Rajgræs (Tab. 1, Nr. 17— 19), Eng-Svingel (Tab. 1, 
Nr. 26 og 27) og Hundegræs (Tab. 1, Nr. 32 og 33), men det maa 
erindres, at Vejrliget i Sommeren 1880 var meget ugunstigt for 
Græsarterne. Eng-Svingel og Hundegræs ville forhaabentlig til 
næste Aar give større Afgrøder. —  Et større Areal af samme Mark 
(c. 14000 □  Fod), blev allerede i Foraaret 1878, efter at have 
baaret 4 Kornafgrøder, udlagt med følgende Græsarter til Forsøg: 
Aim. Rajgræs, Ital. Rajgræs, Eng-Svingel, Hundegræs, Stortoppet 
Rapgræs, Draphavre og Eng-Rævehale, hver af de 3 førstnævnte 
blev udsaaet paa o. 3000 □  Fod, de øvrige paa mindre Arealer. 
Med Hensyn til Jordbunden falder denne Del af Forsøgsmark Nr. 6 
under 2 Afdelinger, den ene er almindelig Agerland med mindre dyb 
lermuldet Madjord, Undergrunden er Ler; den anden Afdeling er et 
opdyrket Moseparti —  tidligere bevoxet med værdiløse Halvgræsser — 
hvor det paaførte 6— 8 Tommer dybe Muldlag hviler paa god 
Tørvejord af flere Fods Dybde. Eng-Rævehale er alene udsaaet
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paa denne Del af Forsøgsmark Nr 6. En Del af Forsøgsstykkerne 
med Alm. Rajgræs, Ital. Rajgræs og Eng-Svingel strakte sig hen 
over dette Parti, hvorimod Draphavre (Nr. 63), Hundegræs (Nr. 31) 
og Stortoppet Rapgræs (Nr. 35) kun ere udsaaede paa Agerjorden. 
Paa den tørvholdige Jordbund voxede Ital. Rajgræs med forbavsende 
Frodighed i Udlægsmarken og gav allerede i Efteraaret 1878 en 
meget stor Grønafgrøde (o. 14000 Pd. pr. Td. Ld.) men døde derpaa 
aldeles bort i Løbet af Vinteren, hvorimod den samme Art holdt 
sig godt Vinteren over paa den højere liggende Del af Forsøgs
stykket, hvor den var mindre frodig og gav her den følgende 
Sommer en god Frøafgrøde ■ (Se Tab. 1, Nr. 8). I Foraaret 1879 
omgravedes den Del af Forsøgsstykket, hvorpaa sidstnævnte Art 
var gaaet bort, og besaaedes derpaa med følgende Arter, som ud- 
saaedes uden Dækfrugt: Draphavre, Timothé, Aim. Rapgræs, Ager- 
Hejre, Blød Hejre og Aim. Rajgræs, hvilke Arter bleve afhuggede 
et Par Gange i Løbet af Sommeren 1879, og dernæst i Sommeren 
1880 benyttede til Frøavl. Paa den her omtalte Del af Forsøgs
mark Nr. 6 vil Kløveren ikke trives, Kornarterne give i Reglen 
daarlige Afgrøder, fordi de for tidlig gaa i Leje (Dækfrugten maatte 
derfor ogsaa ved det her omtalte Forsøg afhugges i grøn Tilstand), 
derimod har jeg her høstet fortrinlige Afgrøder af en Del Græsarter, 
og særlig af Arter, som foretrække en tørvholdig Jordbund. Frø
afgrøden har vel ikke altid staaet i passende Forhold til Afgrøden 
i sin Helhed, men af flere Arter er dog ogsaa høstet store Frø
afgrøder. Aim. Rajgræs, som dog ikke kan siges at foretrække 
tørvholdig Jordbund, gav her i første Brugsaar 1344 Pd. Frø pr. 
Td. Ld. (se Nr 14); paa. den højere liggende Del af Forsøgsmarken 
derimod kun 960 Pd. pr. Td. Ld. Eng-Svingel gav i samme Aar 
(1879) 894 Pd. Frø pr. Td. Ld.; paa den højere liggende Del kun 453 Pd. 
I andet Brugsaar (1880) høstedes paa den tørvholdige Jordbund af Eng- 
Svingel 730 Pd., paa den højere liggende Del af samme Forsøgsmark kun 
328 Pd. Frø pr. Td. Ld. Disse Fingerpeg maa Frøavleren drage sig til 
Nytte. Paa mange Marker findes lignende Arealer, der nu kun 
bære Kvikgræs, Blegbladet Pileurt og andre Ukrudtsplanter, hvor
imod de, naar de dyrkedes med Græsarter, ofte vilde give et større 
Udbytte end den saakaldte bedre Del af Agerjorden, dyrket med 
Kornarter. Naar man pr. Td. Ld. avler 15 Td. Byg å 14 Kroner 
haves en Bruttoindtægt af 210 Kroner; en Afgrøde af 400 Pd. Eng- 
Svingel giver allerede en større Indtægt, og kan man naa en Af
grøde af 800 Pd. å 60 Øre bliver Indtægten 480 Kr. pr. Td. Ld. —  
Af Blød Hejre er paa samme Mark avlet 1180 Pd. pr. Td. Ld. Af 
Fløjelsgræs og Timothé henholdsvis kun 420 og 490 Pd. pr. Td. 
Ld. — Blød Hejre og Fløjelsgræs ville dog næppe kunne dyrkes 
med Fordel til Frøavl paa bedre Jorder.
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2 . Om S t ø r r e l s e n  af  de ti l  F o r s ø g  b e n y t t e d e  A r e a l e r  
og om F r e m g a n g s m a a d e n  ved de her  o mt a l t e  Fo r s ø g .

I 4. Rubrik, Tab. 1, er angivet Størrelsen af de til Frøavl i
1879—80 benyttede Arealer. Jeg har følt mig opfordret til at. med
dele disse Tai, fordi jeg har hørt enkelte praktiske Landmænd paa- 
staa, at Forsøg paa smaa Arealer ere uden praktisk Betydning for 
Landbruget, ja som oftest endog vildledende, fordi man aldrig vil 
kunne bøste saa store Afgrøder paa store Arealer som paa smaa. 
Hvis denne Anskuelse deltes af Flertallet af vore Landbrugere, 
maatte jeg meget beklage at have anvendt saa megen Tid og saa 
meget Arbejde paa de her omtalte Forsøg. Kun den, der har for
søgt sig i lignende Retning, vil ret have noget Begreb om, hvilket 
Arbejde Forsøgene have udkrævet. Det skal villigt indrømmes, at 
Forsøg paa smaa Arealer kunne anstilles saaledes, at Resultatet 
bliver vildledende i Steden for vejledende, men dette gjælder ogsaa 
om Forsøg i det store, naar de ikke udføres med største Omhygge
lighed; dog vil man lettere ved Forsøg i det smaa være udsat for 
at begaa Fejlgreb, som, naar Resultatet ved Beregning overføres 
paa større Arealer, medføre, at Forsøgene blive uden Værdi for 
Agerbruget, ja endog aldeles vildledende. Jeg tænker herved ikke 
paa Forsøg, der udføres paa den Maade, at man i Steden for at 
opmaale Arealet aldeles nøjagtigt, nøjes med at „skridte Stykket af“ 
eller maaler med et Favnemaal, at man udsaar en Haandfuld eller 
en lille Pose fuld af Frø uden at bekymre sig om Vægten af Frøet 
eller om dets Renhed, Spireevne og Dyrkningsværdi, at man nøjes 
med tilnærmelsesvis at undersøge Vægten af Afgrøden, vejer store 
Ukrudtsplanter med o. s. v. o. s. v. Forsøg af den Art ville altid 
være uden Værdi, hvad enten de udføres paa større eller mindre 
Arealer; men ogsaa paa anden Maade kan man begaa Fejlgreb som, 
navnlig ved Forsøg paa smaa Arealer, faa stor Indflydelse ved Be
regningen af Afgrødens Størrelse, overført paa et større Areal. Om
gives f. Ex. smaa Arealer med en Gang, ville Planterne paa For
søgsstykket ofte brede sig ud over denne, hvorved Luft og Lys faa 
lettere Adgang til Planterne, som tilmed ogsaa ville drage nogen 
Næring fra den Jordbund, som udgjør en Del af Gangen, og naar 
da ikke hele det af Planterne benyttede Areal regnes med til For
søgsstykket, vil den beregnede Afgrøde pr. Td. Ld. ikke svare til de 
virkelige Forhold, men blive meget for stor. Det samme bliver Til
fældet, naar mindre Ukrudtsplanter (som ofte kunne mylre frem i 
Mængde, navnlig paa Forsøgsstykker, hvor man dyrker langsomt 
voxende Arter, eller hvor Frøet ikke har spiret godt) ikke før Vej
ningen skilles fra den dyrkede Art, men regnes med til Afgrøden. 
Vi have her flere Exempler paa, at Ukrudtsplanterne have udgjort
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90 pCt og derover af Afgrøden i første Brugsaar paa Forsøgsstykker, 
som dyrkedes med meget langsomt voxende Arter, medens til
grænsende Forsøgsstykker, besaaede med hurtigt voxende Arter vare 
næsten fuldstændigt fri for Ukrudt. Disse og lignende Skjær, have 
vi efter Evne søgt at undgaa ved de her omtalte Forsøg, og for at 
fjærne mulige Tvivl om Paalidelighesen af de indvundne Resultater 
skal jeg her tillade mig at meddele lidt om Fremgangsmaaden ved 
vore Forsøg paa mindre Arealer. —  Den til Forsøg bestemte Mark 
bliver først behandlet med Agerbrugsredskaberne paa sædvanlig 
Maade. Først naar Dækfrugten (Byg) er nedbragt med Sæddækkeren 
og J orden derefter liar faaet 2 Træk med Letharven bliver Stykkerne 
opmaalte og afsatte. Jeg kunde næsten fristes til at sige, at de 
smaa Forsøgsstykker afsættes med mathematisk Nøjagtighed. Vi 
benytte nemlig hertil en Ramme hvis indvendige Kant nøjagtig om
fatter 56 □  Fod( Viooo Td. Ld.). Denne Ramme lægges paa Jorden, 
trædes ned i denne, flyttes derpaa fremad efter en Snor saaledes, 
at den ene Side af Rammen altid lægges i den af den anden Side 
før frembragte Fordybning og paa samme Maade fortsættes, indtil 
vi have det ønskede Antal Forsøgsstykker, som altsaa, hvad Størrelsen 
angaar, bogstavelig talt ere støbte i samme Form. I de af Rammen 
frembragte Fordybninger, der gjøres endnu lidt dybere med Spidsen 
af en Stok, saas Frø af Draphavre, hvilken Art senere omgiver 
Forsøgsstykkerne som et Hegn og hindrer Planterne i at brede sig 
ud over det for hver Art bestemte Areal. Endelig saas Frøet, som 
alt i Forvejen er nøjagtig afvejet paa en fin Vægt. I Reglen be
nyttes kun Frø, hvis Renhed og Spireevne vi kjende. For at faa 
Plantedækket aldeles jævnt, blandes Frøet til mindre Arealer med 
fugtigt Strandsand. Vi formaa da at fordele det saa jævnt, at der 
i den Henseende intet lades tilbage at ønske; det nedbringes med 
en Rive, som er indrettet til samme Brug, og dækkes end yderligere 
med en Havetromle. Paa større Forsøgs stykker nedbringes Frøet 
med Letharven, men det undgaas da ikke, at Harven flytter lidt 
Frø ind over Grænsen til det næste Forsøgsstykke. Som Dæk
frugt benyttes i Reglen Byg. Gaar Dækfrugten for tidlig i Leje og 
truer med at kvæle de spæde Planter af Kløver og Græsarter, af- 
hugges den før den bliver moden. Trods alle anvendte Forsigtigheds
regler hænder det af og til at et eller flere Forsøgs stykker blive 
ødelagte, f. Ex. ved, at Jorden bliver omrodet af Muldvarpe, 
hvilke Dyr jævnlig tilføje os en Del Skade, dog mest paa meget 
smaa Forsøgsstykker, men i dette Tilfælde blive de ødelagte For
søgsstykker udskudte af Forsøgsrækken med Vedtegnelsen: „mis
lykket“ . At Kreaturerne ikke faa Lov til at beskadige Forsøgs
stykkerne er en Selvfølge; de maa af samme Grund holdes for
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svarligt tøjrede lige indtil de tages paa Stald om Efteraaret. 
Nogle Forsøgsmarker blive helt eller delvis indbegnede med Staal- 
traadsbegn. Om Vinteren besigtiges Forsøgsstykkerne af og til, og 
naar Frøet ved Begyndelsen af Juli er nær Modningen, føres dag
ligt Tilsyn med Forsøgsmarkerne. Naar Afgrøden er moden, bliver 
den afhugget saa nær Jorden som muligt og aldeles jævnt; den 
bedste Mejemaskine kan ikke udføre Arbejdet bedre. Strax efter 
Mejningen sammenbindes Afgrøden i Smaaneg og henstilles i Smaa- 
hobe til Tørring; naar Afgrøden er fuldstændig tør bliver den vejet 
og Vægten noteret, hvorefter Frøet saa vidt muligt strax bliver af
tærsket. Tærskningen foretages i Reglen paa Sejl i Marken, for 
at undgaa Tab af Frø. Efter Tærskningen vejes Halmen, medens 
Frøet (med Avner) fyldes i Sække eller Poser for senere at renses, 
naar Lejlighed gives. Hver Pose forsynes med et Mærke med Artens 
Navn og Forsøgsstykkets Nr. — Rensningen er den mest møj
sommelige Gjerning; en enkelt lille Prøve kræver ofte en hel Dags 
Arbejde; thi intet Frø maa følge med Frarensningen, og dog skal 
Frøet saa vidt muligt befries for alt Ukrudtsfrø. Bliver det ikke 
godt renset, vil Frøkontrollen, som altid modtager Prøver til Under
søgelse, ikke undlade at meddele os, at Rensningen lader en Del 
tilbage at ønske. Det vil ogsaa let indses, at en meget omhyggelig 
Rensning er aldeles nødvendigt for at Frøafgrødens Størrelse kan 
opgives nøjagtig. Selvfølgelig vil Rensningen af større Partier af 
samme Art forholdvis kræve meget mindre Arbejde. Ved Rensning 
af mange Smaaprøver maa Lo, Rensemaskine og Saald renses om
hyggelig for hver Prøve, der behandles. Enkelte Arter, som Raj
græs, Eng-Svingel, Timothé og Hvene, renses i Reglen med Lethed, 
naar Frøet ikke er blandet med visse Arter af Ukrudtsfrø, Rens
ningen af Draphavre er noget vanskeligere, men langt besværligere 
er det at skaffe Frø af Rapgræs, Eng-Rævehale, Guldhavre og 
Fløjelsgræs fri for Ukrudt. Efter endt Rensning vejes Frøet af 
mindre Arealer paa en følsom Vægt. Vægten af Frø og Halm 
lægges sammen og Summen drages fra Vægten af den samlede Af
grøde. Forskjellen angiver da Vægten af Avner og „Emter“ . 
Denne kan variere meget hos samme Art, eftersom Afgrøden 
bliver mer eller mindre tør og skjør, før Tærskningen finder Sted, 
hvorfor jeg ikke har villet opføre en særskilt Rubrik for Vægten af 
Avner. Som alt bemærket nedbringes Frøet paa større Forsøgs
stykker med Letharven, men da Arterne derved let blive lidt blandede 
i Skjellet mellem 2 Forsøgsstykker, udhugges først her et smalt 
Skaar efter Snor førend Afgrøden paa de enkelte Forsøgsstykker 
undersøges og behandles paa før omtalte Maade. Naar kun en 
mindre Del af et større Forsøgsstykke anvendes til Frøavl, afsættes
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altid et Stykke af Middelgodhed, tages et bedre Stykke bliver der 
altid tilføjet den Bemærkning, at Afgrøden er over Middelgodhed. 
Forsøgsstykker med hullet, ujævnt eller af tilældige Aarsager ud
tyndet Plantedække, benyttes aldrig til Frøavl, men vel saadanne 
Stykker, hvis Plantedække er tæt i Bunden, medens Straaene ofte 
staa vidt spredte, saaledes som f. Ex. det under Nr. 52, Tab 1 an
førte Forsøgsstykke med Eng-Rævehale. At Vægt, Maal o. s. v. 
strax noteres, og at der føres Bog over samtlige Forsøgsstykker er 
en Selvfølge, —  Ved ovenstaaende Bemærkninger haaber jeg at have 
paavist, at Forsøg paa mindre Arealer kunne give et lige saa sikkert 
Resultat som paa større, og jeg maa tilføje, at hvor Hensigten er 
at sammenligne Afgrøden af flere Arter eller Former, maa mindre 
Arealer foretrækkes, fordi man derved lettere kan faa samtlige 
Arter udsaaede paa ensartet Jordbund. Kun for 3 smaa Forsøgs
stykkers Vedkommende, Nr. 36, 37 og 40, betragter jeg de paa Tab. 
1 opførte Afgrøder som mindre paalidelige, fordi disse Arter ikke 
paa alle Sider vare omgivne af højere Planter. —

3. D et u d s a a e d e  Kv a n t u m F r ø ,  beregnet til Pd. pr. Td. 
Ld. er opført i 5. Rubrik, Tab. 1. At der ofte er benyttet en ikke 
lidet forskjellig Frømængde af samme Art hidrører fra, at vi have 
maattet prøve os frem, og for os gjaldt det fornemmeligt om at 
tilvejebringe et tæt Plantedække. Naar undtages nogle faa For
søgsstykker, som ikke oprindelig vare bestemte til Frøavl, har den 
anvendte Frømængde været rigelig, undertiden større end fornøden. 
Som et Exempel paa Yderligheder for samme Art skal jeg henlede 
Opmærksomheden paa Nr. 42— 44 sammenlignet med Nr. 46. De 
3 førstnævnte Forsøgsstykker vare ikke oprindelig bestemte til Frø
avl. Her blev udsaaet Kløver, svagt blandet med Timothé. Frø
mængden af sidstnævnte kan ikke nøjagtig opgives, men har næppe 
været større end anført. Sidstnævnte Afgrøde (Nr. 46) er avlet paa 
en Gaard her i Nærheden. Man vilde sikre sig et tæt Plantedække 
og udsaaede derfor 12 Pd. Timothé paa 6300 □  Fod, altsaa efter 
Forhold 106 Pd. Frø pr. Td. Ld. Plantedækket blev selvfølgelig 
meget tæt, men langt fra frodigt, det var tydeligt at se, at den ene 
Plante trykkede den anden under Kampen for Tilværelsen. —  Efter 
at jeg for flere Aar tilbage forgjæves havde forsøgt at tilvejebringe 
et tæt Plantedække af Hvene, udsaaedes i Foraaret 1878 efter For
hold 40 Pd. Frø pr. Td. Ld. Da Plantedækket blev særdeles tæt, 
gjordes i Foraaret 1879 et nyt Forsøg, hvorved vi kun benyttede 10 
og 5 Pd. pr. Td. Ld. Paa begge Forsøgsstykker blev Plantedækket 
aldeles tæt. Forsøget viste at 5 Pd. Frø pr. Td. Ld. er en rigelig 
Udsæd under gunstige Forhold, naar man benytter godt Frø. 
At Frøafgrøden er mindre paa det under Nr. 41 anførte Forsøgs
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stykke, er ikke en Følge af, at Plantedækket ikke har været tæt 
nok. Maaske vil den i andet Brugsaar ikke staa tilbage for den 
under Nr. 40 anførte Afgrøde.

4. Om P l a n t e d æ k k e t s  Al der  paa  de f o r s k j e l l i g e  F o r 
sø g s s t y k k e r  findes Oplysninger i 6. Rubrik. Det vil heraf ses, 
at de ældste Forsøgsstykker dyrkes med Eng-Rævehale. Af Eng- 
Svingel, Hundegræs, Draphavre, Guldhavre og Fløjelsgræs haves 3- 
aarige Forsøgsstykker; af Draphavre og Hundegræs dog ingen paa 
rigtig kraftig Jordbund. At Eng-Svingel ogsaa i andet Brugsaar 
kan give en stor Frøafgrøde bærer Tab. 1 Vidnesbyrd om. Jeg maa 
her opfordre Læseren til at anstille Sammenligning mellem Afgrøderne 
af de 3 Forsøgsstykker, som ere dyrkede med Ital. Rajgræs, Aim. 
Rajgræs og Eng-Svingel paa samme Afdeling af Forsøgsmark Nr. fi, 
hvor, som tidligere omtalt, alle 3 Arter bleve udsaaede samtidig og 
dyrkedes aldeles under samme Forhold. Som før bemærket døde 
førstnævnte Art bort paa den lavere liggende Del af Forsøgsstykket; 
paa den højere liggende Del gav Ital. Rajgræs

i første Brugsaar..................................... 800 Pd Frø pr. Td. Ld.
i andet —  ..................................... 0 —  —

Aim. Rajgræs gav i første Brugsaar:
a. paa den lavere liggende Del............ 1344 —  —
b. paa den højere liggende Del............ 960 -  —
c paa hele Stykket, efter Forhold . . . 1027 —  —
I andet Brugsaar:

paa hele Stykket..................................... 300 —  —
Eng-Svingel gav i første Brugsaar:

a. paa den lavere liggende Del............ 894 —  —
b. paa den højere liggende Del............ 453 —  —
c. paa hele Stykket, efter Forhold . . 576 —  —

I andet Brugsaar:
a. paa den lavere liggende Del............ 730 — —
b. paa den højere liggende Del............ 328 —  —
c. paa hele Stykket, efter Forhold . . 473 — —
Afgrøden af Ital. Rajgræs var altsaa i andet Brugsaar 0, og

medens andet Aars Frøafgrøde af Aim. Rajgræs paa hele Forsøgs
stykket kun udgjorde 29 pCt af første Aars Afgrøde, udgjorde andet 
Aars Afgrøde af Eng-Svingel paa hele Stykket 82 pCt af første Aars 
Afgrøde, og maaske skyldes det alene Vejrligets Indflydelse at Af
grøden ikke blev lige saa stor i andet som i første Brugsaar. Det 
fremgaar heraf klart, at de tre her omtalte Arter ere meget for
skjellige med Hensyn til Varighed. — Af Draphavre og Hundegræs 
haves for Tiden intet ældre Forsøgsstykke paa kraftig Jordbund.
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5. V e j r l i g e t s  Ind f lyde l se  paa  Fr ø a f g r ø de r n e s  St ø r r e l se  
i Aarene 1879— 80 vil ret kunne ses, naar man sammenligner de i 
hvert af de to Aar indhøstede Afgrøder. Sommeren 1880 har været 
særdeles ugunstig for Græsarterne. Naar undtages de paa den oftere 
omtalte tørvholdige Jordbund af Forsøgsmark Nr. 6 avlede Frø
afgrøder, have næsten samtlige Afgrøder af Græsarter i 1880 
været meget smaa. —  Da Regnkanden har sin Plads i Forsøgsmarken, 
kjende vi nøjagtig den Nedbør, der er kommen Græsarterne tilgode 
i hvert af de to Aar. Nogle Oplysninger herom ville ikke være 
uden Interesse og meddeles derfor her. Til Sammenligning medtages 
1878.

Tab. 2.

Januar—Marts 
April 

Maj 
Juni 
Juli

Nedbør i Millimetre. Normal
Nedbør. Kegndagenes Antal.

1 8 7 8
1 1 8

1 8 7 9
8 9

1 8 8 0
7 2

1 8 7 8 1 8 7 9 1 8 8 0

2 9 2 0 4 2 3 0 - 3 5 6 8 1 2
5 2 4 8 1 6 3 5 - 4 0 1 4 10 1 1
21 7 1 4 9 5 0 - 5 5 7 16 1 3
6 7 7 8 1 0 8 5 5 - 6 0 1 6 1 9 1 8

Til foranførte Oplysninger maa endnu føjes følgende: Nedbøren 
fra 1. September til 31. Decbr. 1878 var 205 Mill., i samme Tids
rum 1879 kun 89 Mill. Jorden blev derfor ikke mættet med Vand 
i Vinteren 1879— 80, den faldt fortrinligt for Redskaberne i For- 
aaret 1880, men blev hurtig noget udtørret. April Maaned var gun
stig for Plantevæxten, Nedbøren var lidt over den normale, Vejrliget 
godt, hvorfor ogsaa Kreaturerne flere Steder sattes paa Græs før 
Maanedens Slutning. Maj var derimod saare ugunstig for Græs
markerne. Vi have vel noteret 11 Regndage, men kun paa en 
eneste Dag (mod 5 Dage i det foregaaende Aar) faldt over 2 Mill. 
Den samlede Nedbør var yderst ringe, Luften særdeles tør, Vinden 
ofte stærk og Temperaturforandringerne fra Dag til Dag usædvanlig 
store. Frostnatten den 18— 19 Maj maa heller ikke glemmes. Den 
tilføjede især Rajgræsarterne og Hundegræs en Del Skade, Blomster
standen hos sidstnævnte Art, som netop var i Færd med at skride 
igjennem Hylsterbladet, blev paa flere Steder ødelagt af Frosten. 
For Græsarternes Védkommende slog det derfor ikke til efter det 
gamle Ord: „En kold Maj giver en varm Lade.“ Paa Vaarkornet 
havde Vejrliget ikke en saa ugunstig Indflydelse, fordi Udviklingen 
var mindre fremskreden. I Juni Maaned fik vi vel den normale Ned
bør, men den kom for sent; en større Del deraf (26 Mill.) faldt paa 
en Gang d. 11— 13. Juni; den var derfor ikke tilstrækkelig, især da



Luften ogsaa i Juni gjennemgaaende var usædvanlig tør. Fra den 
15. Juni og til Afgrøderne af de tidlige Græsarter —  i Begyndelsen 
af Juli — bleve afbuggede, fik vi næsten ingen Regn. I Juli blev 
Nedbøren derimod rigelig nok, men den kom slet ikke Frøafgrøderne 
tilgode, tværtimod vanskeliggjordes Indbøstningen af disse ved den 
idelige Regn, som ogsaa foraarsagede lidt Frøtab af enkelte Arter. 
Sommeren 1879 betragter jeg som gunstig, Sommeren 1880 som 
meget ugunstig for Frøavl af Græsarter. De i 1880 avlede Frøaf
grøder af Græsarter ere derfor vistnok gjennemgaaende langt under 
Middelbøst. Jeg har i 10. Rubrik af Tab. 1., foruden at anføre 
Frøafgrøden af hvert enkelt Forsøgsstykke, tillige anført den 
gjennemsnitlige Frøafgrøde af samtlige Forsøgsstykker, dyrkede med 
samme Art. I Steden for, som her er sket, at dividere Summen af 
samtlige Afgrøder af samme Art med Forsøgsstykkernes Antal, vilde 
det maaske have været mere oplysende, hvis den gjennemsnitlige 
Frøafgrøde var bleven beregnet særskilt for hvert af de 2 Aar og 
Summen af de to Gjennemsnitsafgrøder halveret; Kvotienten var da 
bleven den gjennemsnitlige Frøafgrøde for begge Aar. Vi tage til 
Ex. Aim. Rajgræs: Af denne Art havdes i 1879 to gode og et 
simpelt Forsøgsstykke, ialt 3 Forsøgs stykker: Summen af Afgrøden 
paa disse er 2556 Pd., denne div. med 3 giver 852 Pd. Frø pr. Td. 
Ld. gjennemsnitlig i 1879. I 1880 havdes 5 Forsøgsstykker, 
Summen af samtlige Afgrøder er 2084, denne div. med 5 giver 417 
Pd. Frø pr Td. Ld. som gjennemsnitlig Afgrøde af Aim. Rajgræs i 
Sommeren 1880. Den gjennemsnitlige Frøafgrøde af Aim. Rajgræs 
i Aarene 1879— 80 er altsaa (417 +  852): 2 =  634 Pd. Frø pr. 
Td. Ld.

6. T i d e n  f o r  I n d h ø s t n i n gen af  de her  o mt a l t e  F r ø 
a f g r ø de r  er anført i 8. Rubrik, Tab. 1. For hvert enkelt Forsøgs
stykke har jeg noteret Dagen, da Afgrøden blev afhugget, i Haab 
om, at disse Oplysninger kunde komme Begyndere i Frøavlen til
gode. Landmanden har ofte saa mange* Ting at varetage, at han 
til en Tid kan glemme de til Frøavl afsatte Arealer. Tidt modnes 
Frøet før han havde ventet og meget Frø tabes af den Grund paa 
Marken. Lader man Blikket glide ned ad 8. Rubrik, vil des ses, at 
Høsten i 1880 er kommen noget tidligere end i det foregaaende 
Aar. Hos tidligblomstrende Arter, som Ital. Raigræs, Aim. Rajgræs 
Eng-Svingel, Blød Hejre, Hundegræs, Eng-Rævehale, Draphavre og 
flere, vil Frøet modnes i den første Halvdel af Juli, og som oftest 
ville de kunne afhugges mellem 2. og 10. Juli. Det maa fraraades 
at lade Frøet blive overmodent, derved udsætter man sig kun for 
Tab, og Frøets Vægt og Spireevne forøges ikke derved. Med 
Draphavre maa man især være forsigtig, det skader ikke, at Af
grøden afhugges, medens Kjærnen endnu er blød (noget mælket),

79
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den vil eftermodnes i Negene. — Aim. Rapgræs skrider senere 
gjennem Hylsterbladet, men modnes til samme Tid som de oven
nævnte, det samme gjælder om Guldhavre. Fløjelsgræs og Kamgræs 
ere lidt sildigere modne, Stortoppet Rapgræs ligeledes, og Ager- 
Hejre, Aim. Hejre, Hvene og Timothé ville først faa modent Frø i 
Avgust.

7. Om A f g r ø d e n  af  de f o r s k j e l l i g e  Ar ter  er givet nogle 
Oplysninger i 9— 12. Rubrik, Tab. 1. Hvor samme Art har været 
dyrket paa flere Forsøgsstykker, er tillige opført den gjennemsnitlige 
Afgrøde af disse; denne er altsaa en Middelafgrøde af det anførte 
Antal Forsøgsstykker, men maa ingenlunde betragtes som en 
Middelafgrøde af Arten i Almindelighed. Jeg maa her gjentagende 
minde om, at den benyttede Jordbund er ikke lidet forskjellig; af 
enkelte Arter havdes forholdsvis flere, af andre færre Forsøgsstykker 
paa simplere Jordbund, ligeledes havdes af nogle Arter f. Ex. Timothé 
et større Antal Forsøgsstykker i 1879 end i det følgende ugunstige 
Aar; med andre Arter var det modsatte Tilfældet. Hertil kommer, 
at Arter som Draphavre, Hundegræs o. fl. i Reglen giver en større 
Frøafgrøde i andet og tredie Brugsaar; til dette maa tages tilbør
ligt Hensyn. —  Hvis de her omhandlede Arter tillige med flere 
andre gode Foderplanter vare bievne dyrkede Side om Side i en 
Række Aar, dels paa kraftig og lermuldet, dels paa lettere og 
mindre frugtbar Jord og helst tillige paa tørvholdig Jordbund, vilde 
et saadant Forsøg have givet langt fyldigere Oplysninger, men det 
vilde ogsaa have krævet flere Kræfter og langt større Midler, end 
der har staaet til min Raadighed. — Jeg skal endnu tillade mig 
nogle Bemærkninger om de enkelte Arter og omtale disse i den paa 
Tab. 1 opførte Orden.

H u m l e - S n e g l e b æ l g  (Medicago lupulina) er tidligere dyrket 
paa Forsøgsmark Nr 7 og gav her efter Forhold 1087 Pd. Frø pr. 
Td. Ld. Den synes saaledes at give en stor og sikker Frøafgrøde. 
Paa Forsøgsmark Nr. 1 1favdes efter Forhold 2218 Pd. Bælge pr. 
Td. Ld., men da en Del af Bælgene ikke vare modne, fik vi af 10 
Pd. Bælge kun 5 Pd. Frø, (tidligere havdes 10 Pd. Frø af 16 Pd. 
Bælge). Det største Kvantum Bælge blev benyttet til Eftersaaning 
af en Kløvermark og solgt til 16 Øre pr. Pd. Bruttoindtægten var 
altsaa efter Forhold 355 Kr. pr. Td. Ld. Skjønt Afgrøden kun laa 
to Dage paa Skaar, maatte den dog tærskes paa Stedet, da Bælgene 
sade saa løst, at de faldt af ved den mindste Berøring. Tærskningen 
foregik derfor med stor Lethed, Arbejdet ved Rensningen af Bælgene 
var heller ikke besværligt, Halmen, som strax efter Tærskningen 
førtes i Hus, antages at have større Foderværdi end simpelt Hø, og 
da Afgrøden af Halm og Avner var stor, maa det siges, at Humle- 
Sneglebælg har givet et stort Udbytte.—  Afgrøden af Humle-Snegle



81

bælg og Jtal. Raigræs blev ligeledes benyttet til Eftersaaning og 
solgt til før anførte Pris. Rajgræsfrøet kunde ikke ved Rensning 
skilles fra Bælgene af Humle-Sneglebælg. Frøafgrøden er derfor 
beregnet efter en mindre —  „pillet“ —  Prøve.

F o d e r - L u c e r n e  (Medicago sativa) er en Gang tidligere for
søgt til Frøavl her paa Forsøgsmarken; Frøudbyttet var da kun 11 
Pd. pr. Td. Ld. Ved første Forsøg afsattes et Stykke til Frø af 
anden Slæt — første Slæt toges i Juni —  ved sidste Forsøg blev 
Plantedækket henstaaende fra Foraaret af, men Følgen heraf blev, 
at de først fremskudte Stængler, som ikke blomstrede, efterhaanden 
visnede hen, og de nye Skud, som voxede frem gjennem det hen- 
visnede Lag, ansatte kun faa Bælge; disse modnedes tilmed ikke 
før hen i Oktober. Frøafgrøden var ved begge Forsøg, baade med 
Hensyn til Kvantiteten og Kvaliteten yderst ringe, saa det maa an
tages, at Foder-Lucerne — som forøvrigt vistnok har en Fremtid 
for sig her i Landet, da den paa gunstig Jordbund kan give store 
Afgrøder — ikke vil kunne dyrkes til Frøavl under vort Klima.

B l o d k l ø v e r  (Trifolium incarnatum) er næppe tidligere dyrket 
til Frøavl her i Landet. Jeg veed derfor ikke om den høstede Frø
afgrøde — 520 Pd. pr. Td. Ld. — skal kaldes stor eller lillle. Der var ud- 
saaet efter Forhold 118 Pd. pr. Td. Ld. Det besaaede Forsøgsstykke 
var 560 □  Fod, men kun 162 □  Fod blev afsat til Frøavl. Plante
dækket var tæt og Kløveren saa frodig som ingensinde tidligere her 
paa Forsøgsmarken, Højden var 24— 26 Tom. Den saaedes d. 22. 
April og høstedes d. 20. Avg. Frøet, som endnu ikke er undersøgt, 
har en smuk Farve, men er mindre storkornet end Frø fra sydlige 
Egne i Evropa.

R ø d k l ø v e r  (Trifolium pratense). Den under Nr. 5 anførte, 
store Frøafgrøde er avlet af første Slæt, Nr. 6 (Tidlig Rødkløver) 
derimod af anden Slæt. Stykket blev afsat paa en Græsmark. Af
grøden af Halm var upaakla,gelig, men Frøafgrøden kun ringe; de 
fleste Blomsterhoveder vare golde. — Den under Nr. 7 anførte Af
grøde af Tidlig Rødkløver er avlet af første Slæt paa en Gaard her 
i Nærheden. Kløveren var saaet i Blanding med Timothé, Alsike- 
og Hvidkløver, hvilke Arter ikke bleve fraskilte ved Rensningen. 
Frøet indeholdt desuden en Del Ukrudtsfrø, saa at kun 62 pCt. af 
det høstede Frøkvantum er rent Rødkløverfrø.

I t a l i e n s k  R a j g r æ s  (Lolium italicum). For Rajgræsarterne 
var Vejrliget i 1880 meget ugunstigt. Vinteren (1879— 80) indfandt 
sig tidlig, Kulden var flere Gange stræng og oftere havde vi i længere 
Tid Barfrost; dette i Forbindelse med det ugunstige Vejrlig i Maj 
bevirkede, at Plantedækket paa alle Forsøgsstykker med Rajgræs

6
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blev tyndt; thi om end Bunden overalt var dækket, fremskøde 
Planterne kun faa Straa, saa disse stode ikke tæt samlede, hvorfor 
ogsaa samtlige Forsøgsstykker med begge Arter af Rajgræs kun bar 
givet en lille Frøafgrøde i 1880. Medens Middelafgrøden af 2 For
søgsstykker —  hvoraf det ene paa simpel Jordbund og tilmed to- 
aarig —  i 1879 var 565 Pd. Frø pr. Td. Ld., gave 3 Forsøgstykker
—  alle enaarige og paa god Jordbund —  i 1880 kun 298 Pd. Frø 
pr. Td. Ld. som Middelafgrøde.

A l m i n d e l i g  R a j g r æ s  (Lolium perenne) er allerede udfør
ligere omtalt. Her skal kun tilføjes, at de under Nr. 13, 16 og 20 
anførte Afgrøder tilhøre den saakaldte Paceys Varietet, en kun lidet 
udpræget Form, som har været dyrket her paa Forsøgsmarken i 
flere Aar. Den under Nr. 16 anførte lille Frøafgrøde er høstet paa 
samme Jordbund som Nr. 14, men i 1880, altsaa under ugunstige 
klimatiske Forhold. Nr. 17— 19 ere Afgrøder af 3 enaarige Forsøgs
stykker, henholdsvis besaaede med skotsk, irsk og dansk (fynsk) 
Frø. Forskjellem mellem Afgrøderne af disse 3 Forsøgsstykker er 
ikke meget stor og han hidrøre fra tilfældige Aarsager. Den fynske 
Prøve indeholdt —  som hjemmeavlet Rajgræsfrø i Almindelighed — 
lidt Frø af Blød Hejre, af hvilken Art frarensedes efter Forhold 20 
Pd. Frø pr. Td. Ld. Det er alt omtalt, at de under Nr. 13— 14 og 
20 anførte Afgrøder ere høstede paa samme Forsøgsstykke, henholds
vis i første og andet Brugsaar, og at Nr. 15 er avlet paa let grus
blandet Jordbund. —  Vi have tidligere her paa Forsøgsmarken havt 
flere Frøafgrøder af Aim. Rajgræs paa over 1000 Pd. pr. Td. Ld.

E n g - S v i n g e l  (Festuca pratensis). De under Nr. 21 og 23— 
24 anførte Afgrøder ere, som alt omtalt, avlet paa samme Forsøgs 
stykke, henholdsvis i første og andet Brugsaar. Først anførte Frø
afgrøde (Nr. 21) er den gjennemsnitlige Afgrøde af hele Forsøgs
stykket; paa den tørvholdige Jordbund af samme høstedes i 1879 
efter Forhold 894 Pd. Frø pr. Td. Ld., den største Frøafgrøde som 
hidtil er avlet af Eng-Svingel her paa Forsøgsmarken. — Nr. 22 
og 25 ere ligeledes Afgrøder af et og samme Forsøgsstykke, paa 
hvilket i første Brugsaar blev høstet efter Forhold 682 Pd. pr. Td. 
Ld. Nr. 26 og 27 ere Afgrøder af 2 enaarige Forsøgsstykker, 
dyrkede ved Siden af hinanden og henholdsvis besaaede med tysk og 
amerikansk Frø. Paa sidstnævnte Forsøgsstykke var den samlede 
Afgrøde noget større, men Frøafgrøden omtrent af samme Størrelse 
paa begge Stykker.

H u n d e g r æ s  (Dactylis glomerata) har kun givet smaa Frøaf
grøder her paa Forsøgsmarken i de sidste to Aar. Aarsagen hertil 
er fornemmelig den, at vi i 1879 kun havde 2 Forsøgsstykker til 
Frøavl af denne Art; det ene paa god Jordbund gav en stor Af
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grøde men kun en mindre Frømængde, det andet, paa let grus
blandet Jordbund, gav en endnu mindre Frøafgrøde. I den ugunstige 
Sommer 3880 havde vi derimod 4 Forsøgsstjkker ti) Frøavl. Plante
dækket paa disse var tæt nok til fuldstændig at dække Jorden med 
Bladskud (Bundgræs), Afgrøden i sin Helhed heller ikke lille i 
Sammenligning med de øvrige Græsarter, men Straaene fremkom 
ikke tæt nok samlede, hvorfor Frøafgrøden kun blev lille. De un
der Nr. 28 og 30 anførte Afgrøder ere avlede paa samme Forsøgs
stykke, henholdsvis i andet og tredie Brugsaar. Tidligere er her 
paa Forsøgsmarken avlet af Hundegræs indtil 509 Pd. Frø pr. Td. Ld.

Aim. R a p g r æ s  (Poa trivialis) er ikke tidligere dyrket til 
Frøavl her paa Forsøgsmarken. Den anførte Frøafgrøde er avlet 
paa den tørvholdige Jordbund af Forsøgsmark Nr. 6. Da Plante
dækket var tæt og frodigt, maa jeg antage, at Frøafgrøden —  376 
Pd. pr. Td. Ld. —  er over en Middelafgrøde af denne Art.

Stor to p p e t  R a p g r æ s  (Poa fertilis), dyrket paa lermuldet 
Agerjord, stod ikke tæt, og desuden tabtes lidt Frø under Indhøst- 
ningen. Tidligere er paa særdeles god, lavt liggende Jordbund avlet 
indtil 400 Pd. Frø pr. Td. Ld. af denne Art.

Aim. He j r e  (Bromus secalinus) vil vistnok sjældnere blive 
dyrket som Foderplante, da den optræder som Ukrudtsplante i 
Vintersæden. Som tidligere omtalt stode Planterne paa det lille 
Forsøgsstykke frit til den ene Side. Frøafgrøden er dog ikke paa
faldende stor.

A g e r - H e j r e  (Bromus arvensis) blev dyrket under samme For
hold som foregaaende, paa meget kraftig Jordbund. Plantedækket 
var særdeles frodigt, men Frøafgrøden er ogsaa stor, dog maa be
mærkes, at der af samme Art, dyrket i det store (paa 8 Td. Ld.), 
er høstet 1600 Pd. Frø pr. Td. Ld.

Bl ød  H e j r e  (Bromus mollis) blev dyrket paa kraftig Jord
bund, Undergrunden Tørvejord, Forsøgsmark Nr. 6. Ved tidligere 
Forsøg med denne Art er det ikke lykkedes os at tilvejebringe et 
aldeles tæt Plantedække, hvilket først lykkedes i 1880. Afgrøden 
var ret frodig, det avlede Frø langt smukkere end Handelsfrø af 
denne Art i Almindelighed.

Ka mg r æs  (Gynosurus cristatus) er dyrket paa letmuldet, 
grusblandet Jordbund. Det til Udsæd benyttede Frø var som sæd
vanligt lidt blandet med Fløjelsgræs. Plantedækket var nogenlunde 
tæt, men langtfra frodigt og Straaene fremkom ikke tæt samlede, 
hvorfor Frøafgrøden kun blev lille (130 Pd. pr, Td. Ld.).

Aim. Hv e n e  (Agrostis vulgaris v. gigantea). Den Form af 
Hvene, som her er dyrket til Frøavl, henføres af flere Botanikere 
til Krybende Hvene, men jeg maa betragte den som en Form af 
Aim. Hvene, fordi Topgrenene, lige som hos denne, vedblive atvære

6*
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udspærrede efter Afblomstringen. Den er høj og kraftig, mindre 
bladrig, udsender faa eller ingen overjordiske Udløbere, men op- 
skyder talrige Straa med mange Kransgrene i den forholdsvis store 
Blomsterstand, hvorfor den ogsaa giver en større Frøafgrøde 
end de øvrige Former. Det meste Frø, som gaar i Handelen under 
Navn af „Fioringræs“ , hører saa vidt mig bekjendt til den her 
omtalte Form.

T i m o t h é  (Phleum pratense). De under Nr. 42— 44 anførte 
Afgrøder ere, som tidligere omtalt, høstede paa 3 Forsøgsstykker, 
som bleve besaaede med Alsike- og Rødkløver, mellem hvilke Frø
sorter var indblandet lidt Frø af Timothé. Da denne udviklede sig 
særdeles frodigt i andet Brugsaar, efter at Kløveren var gaaet bort, 
bestemte vi os til at benytte Afgrøden til Frøavl, uagtet en Under
søgelse over Plantedækkets Tæthed viste, at der kun fandtes 4— 6 
Planter af Timothé gjennemsnitlig paa V5oooo Td. Ld. Hensigten 
med Forsøget var nærmest den, at søge bekræftet, at det i Reglen 
vil lønne sig bedst, at udsaa Timothé blandet med Rødkløver til 
Frøavl, høste Afgrøden i første Brugsaar som Hø og benytte Marken 
til Frøavl det følgende Aar. Af Tabel 1 vil ses, at Afgrøden af 
Halm og Avner var størst paa de tre Forsøgs stykker, hvor Timothé 
var udsaaet i Blanding med Kløver, Stykket paa Forsøgsmark Nr. 
4 gav tillige en større Frøafgrøde end Stykket med ublandet Timo
thé, men her var Jordbunden ogsaa noget bedre. Paa Forsøgsmark 
Nr. 7 laa de tre Forsøgsstykker derimod samlede, paa ensartet 
Jordbund og undergivne samme Forhold. Her gave de to Forsøgs
stykker, paa hvilke Timothé var udsaaet blandet med Kløver, vel 
gjennemsnitlig 1053 Pd. Halm og Avner mere, men 68 Pd. Frø 
mindre pr. Td. Ld. end Stykket med ublandet Timothé; men under
søge vi Afgrøden af disse 3 Forsøgsstykker i begge Brugsaar, faas 
følgende Resultat: Paa Forsøgsstykket, hvor Timothé var saaet i Blan
ding med Alsikekløver høstedes som samlet Høafgrøde (3. Slæt) i
første Brugsaar efter F orh old ..........................  6955 Pd. Hø pr. Td. Ld.
paa Forsøgsstykket med Timothé og Rødkløver 7417 — —
og paa Stykket med Timothé a len e .................  3667 — —

De to førstnævnte Forsøgsstykker gave altsaa gjennemsnitlig 
3519 Pd. Hø (eller 3 smaa Læs) mere i første Brugsaar end sidst
nævnte Stykke. Sættes Høet til 3 Øre pr. Pd. faas af de to 
Stykker gjennemsnitlig en Merindtægt af 105,5 Kr. pr. Td. Ld., i 
første Brugsaar, medens Stykket med ublandet Timothé gav 68 Pd. 
Frø å 30 Øre — 20,4 Kroner mere i andet Brugsaar. Af de to 
Forsøgsstykker med Kløver og Timothé havdes altsaa i begge 
Brugsaar gjennemsnitlig 105,6 -f- 20,4 Kr. pr. Td. Ld. mere end af 
Stykket med ublandet Timothé, og dette Beløb maa fuldt ud lægges 
til Nettoindtægten, da Driftsomkostningerne har været ens for alle
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Stykker og Merudgiften til de to Stykkers Besaaning med Kløver er 
dækket ved den forøgede Afgrøde af Halm.

Jeg har oftere hørt Tale om store Frøafgrøder — af Timothé indtil 
1000 Pd. pr. Td. Ld. —  som man mener at have høstet i enkelte 
Aar. Den største Frøafgrøde vi have høstet her paa Forsøgsmarken 
findes opført under Nr. 47 og er kun 490 Pd. pr. Td. Ld. At Af
grøden har været særdeles frodig vil fremgaa deraf, at Halm og 
Avner udgjorde 9491 Pd. pr. Td. Ld.

E n g - R æ v e h a l e  (Alopecurus pratensis) er dyrket paa 4 For
søgsstykker. Det vil ses at denne Art er meget varig. De 
under Nr. 49 og 50 anførte Afgrøder ere høstede af samme 
lille Forsøgsstykke henholdsvis i 7 og 6 Brugsaar. I 1877 høstedes 
paa samme Forsøgsstykke 466 Pd. Frø pr. Td. Ld., i 1878, 
da en Del Frø tabtes, kun 112 Pd. Frøet er indsamlet med 
Haanden, hvad ikke vil kunne iværksættes paa større Arealer. At 
den under Nr. 52 anførte Afgrøde ikke har været ringe, vil ses 
deraf, at Vægten af Halm og Avner udgjorde 4235 Pd. pr. Td. Ld., 
men Frøudbyttet var kun ringe, fordi de blomstrende Straa stode 
saa vidt spredte, at der ofte kun fandtes 1 Straa paa hver □  Fod. 
Afgrøden bestod altsaa fornemmelig af Bladskud, som, vel bjærget, gav 
fortrinligt Hø. Den under Nr. 48 anførte Afgrøde er avlet paa den 
tørvholdige Jordbund i Forsøgsmark Nr. 6 og ligesom foregaaende 
høstet paa sædvanlig Maade. Frøet var blandet med Aim. Rapgræs 
og Eng-Svingel, som det ikke var os muligt at fraskille ved Rens
ning, hvorfor Renheden kun var 25,7 pCt.

Fl ø j  e l sgræs  {Holcus lanatus) lønner sig næppe til Frøavl 
paa god Jord; Frøafgrøden bliver i Reglen kun lille, Frøet er 
meget billigt og kun lidt efterspurgt. Den under Nr. 55 anførte 
Afgrøde er avlet paa et treaarigt Forsøgsstykke paa særdeles kraftig 
Jord, Nr. 56 paa den tørvholdige Jordbund af Forsøgsmark Nr. 6 
og Nr. 53 og 57 paa et og samme Forsøgsstykke i Forsøgsmark 
Nr. 7. Den største Frøafgrøde var her hidtil kun 420 Pd. pr. Td. 
Ld., som til en Pris af 20 Øre pr. Pd. kun giver en Bruttoindtægt 
af 84 Kr. pr. Td. Ld.

Gul dhavre  (Trisetum flavescens) som man i Reglen vil søge 
forgjæves i Frøhandelen, har næppe tidligere været dyrket til Frø
avl her i Landet. Frøet er yderst smaakornet og vanskeligt at 
rense, men Afgrøden var fuldstændig ren, og Frøudbyttet større end 
forventet, Prisen for godt Frø er meget høj, vistnok henved 2 Kr. 
pr. Pd. En Frøafgrøde af 200 Pd. pr. Td. Ld. giver altsaa et stort 
Udbytte.

D r a p h a v r e  {Avena elatior) er i 1879— 80 dyrket til Frøavl 
paa 8 Forsøgsstykker her i Forsøgsmarken. Frøafgrøderne af disse 
have gjennemgaaende været mindre end sædvanlig. Tidligere er her
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af Draphavre paa større, 2— 3-aarige Forsøgsstykker, med tæt og 
frodigt Plantedække, avlet fra 524 til 643 Pd. Frø pr. Td. Ld., et 
Frøkvantum som ikke er naaet paa noget Forsøgsstykke i 1879-80. 
Aarsagen hertil er den, at de ældre Foisøgsstykker have havt et 
mindre tæt og frodigt Plantedække, og i første Brugsaar høstes 
sjældnere en stor Frøafgrøde af Draphavre. 6 af de høstede Af
grøder ere avlede i det ugunstige Aar 1880 og 4 af disse tilmed 
paa enaarige Forsøgsstykker. Middelafgrøden af de 9 paa Tabel 1 
opførte Afgrøder er derfor kun 285 Pd. Frø pr. Td. Ld. Uagtet 
dette Kvantum vistnok er ikke lidet under en Middelhøst af Drap
havre i Almindelighed, og bortset fra Afgrøden af Halm og Avner, 
som have en ikke ringe Foderværdi, haves dog af 285 Pd. Frø å 
50 Øre en Bruttoindtægt af 142 Kr. pr. Td. Ld., altsaa omtrent 
samme Indtægt som af en Bygafgrøde paa 10 Tdr. å 14 Kr. og 
hertil kommer, at Draphavre giver nogen Eftergræsning, og at man 
kan høste Frø af samme Mark i flere Aar. De under Nr. 59 og 
66 anførte Afgrøder ere høstede, henholdsvis i 3die og 2det Brugs
aar af samme Forsøgsstykke, paa let, grusblandet Jordbund, Nr. 60 
og 62 paa den tørvholdige Jordbund af Forsøgsmark Nr. 6; Nr. 61 
og 63 paa lermuldet Jordbund i samme Mark. Varieteten bulbosa
—  Knoldet Draphavre —  adskiller sig fra Hovedformen derved, at 
dens Stængler ved Grunden —  under Jordskorpen — ere løgformet 
opsvulmede. Frø af denne konstante Form findes næppe i Frø
handelen. Maaske egner den sig heller ikke til Dyrkning paa 
Græsmarker med kortvarig Græsleje; det paastaas nemlig, at den 
skal være vanskelig at udrydde, naar Marken atter skal dyrkes med 
Korn. Vi have endnu ikke forsøgt denne Varietet i det store. — 
Den under Nr. 68 opførte Afgrøde af Draphavre og Hundegræs er 
høstet paa et miudre Areal af en Græsmark paa lermuldet 
Jordbund.

8. Om F r ø e t s  K v a l i t e t  er givet nogle Oplysninger i Tab.  
3, dog kun for de i 1879 avlede Frøafgrøders Vedkommende. Frøet 
af sidste Aars Avl er endnu ikke undersøgt af Frøkontrollen. De 
undersøgte Afgrøder ere opførte undersamme Nr. i Tab. 3 som i Tab. 
1. —  Sammenholdes Tallene i 3. Rubrik, Tab. 3, med de til
svarende Tai i 7. Rubrik, vil det ses, at de her paa Forsøgsmarken 
avlede Frøafgrøder, naar undtages Aim. Rajgræs og Draphavre, ere 
mere storkornede end de af Frøkontrollen undersøgte Prøver i Al
mindelighed, og dog have vi her med Flid undgaaet at frarense 
Smaafrø. Jeg tør vel anføre dette som en Anbefaling for det 
hjemmeavlede Frø. — Sammenlignes endvidere Tallene i 4— 6. Ru
brik med de tilsvarende Tai i 8— 10. Rubrik vil heraf fremgaa, at 
Flertallet af de Frøafgrøder, som ere avlede her paa Forsøgsmarken, 
med Hensyn til Renhed og Spireevne staa over, flere Arter endog
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laugt over de af Frøkontrollen undersøgte Prøver, disse gjennem
snitlig taget. De Frøafgrøder, hvis Renhed og Spireevne er større 
end angivet i Frøkontrollens Gjennemsnitstal for Renhed og Spire
evne 1871—80, kunne her forbigaas med Tavshed, derimod maa 
jeg med nogle Ord omtale de Frøafgrøder, som med Hensyn til 
Renhed og Spireevne lader mere tilbage at ønske. Hvad da den i 
Tab. 3 først anførte Kløverafgrøde angaar, maa bemærkes, at den

Tabel 3.

Anført Frøets Kvalitet. Dansk Frøkontrols Gjen
nemsnitstal for 1871— 80

1 som Artsnavn. Antal 00 ^ Spire Dyrk Antal m '0 , Dyrk-
Nr. Frøkorn ® fl® evnu nings Frøkorn S -S o - ningB-

i 1 Pd.Frø. &Qh pCt; pCt. i 1 Pd. Frø 3j ® o. pCt.

7 R ødkløver.........................
heri Alsikekl..................
og Tim othé..................
samt Lancetbi. Vejbred

273,200 62,„6 
6,43 

15,4 5 
4,2 6

91 56,5 287,000 93,g 91,5

IÄOO

8-9 Ital. Rajgræs.................... 249,100 99,0 9 74 73,3 250,500 90 76,6 69
13 Aim. Rajgræ s.................. 263,850 97,6, 97 94,T 244,860 93,2 82 76,5
14 » n 259,100 98,o r 97 95,i
2 1 Eng-SvJngel.......................

heri Aim. R ajgræ s.. . .
268,100 77,2 r

20,4 5
91 70,a 278,200 80, 70, e 56,6

2 2 Eng-Svingel.......................
heri Aim. R ajgræ s.. . .

254,100 6 6 ,90  

29,3 0
90 60,2

28 Hundegræs......................... 478,500 91,20 78 71,1 4 519,140 74 77 57
39 Kamgræs ........................... 958,500 93, r  t 94 8 8 ,i 4 1057,200 84,s 59,5 50

50-51 Eng-Rævehale.................. 488,560 82,2 5 64 52,6 640.900 57,3 43,5 25
48 og 52 »  »  

heri Aim. Rapgræs . . .  
og Eng-Svingel............

529,000 25,6 9
29,q6 
2 0 ,2  6

79 2 0 ,3

42-45 Tim othé............................. 1063,800 97,2„ 84 81,6 1208,000 96 91 CO *

46 1105,000 91,20 91 83
53-54

1
Fløjelsgræ s..................
heri Timothé................

1369,800 74,65
9,62

50 37,3 1388,600 63,T 37,, 23,6

65-66 Draphavre......................... 156,000 88,oo, 89 78,4 148,200 65,4 75 49

ikke er avlet her paa Forsøgsmarken. Forøvrigt blev Frøprøven 
overrakt mig med den Bemærkning, at man vel vidste, at Frøet ikke 
var godt renset, men man savnede passende Saald dertil. Ind
blandingen af Alsikekløver og Timothé var heller ikke til Skade, 
da Frøet skulde benyttes til en fleraarig Græsmark, derimod for
ringedes Værdien af Frøet ikke lidet ved den store Mængde Frø 
af Lancetbladet Vejbred, som fandtes indblaudet deri. —  Den 
under Nr. 46 anførte Afgrøde af Timothé er avlet paa samme
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Gaard. De to Frøafgrøder af Ital. Rajgræs viste vel en lidt ringere 
Spireevne end Frøkontrollen gjennemsnitlig har fundet hos samtlige 
undersøgte Prøver af samme Art, men Spireevnen var dog langt 
større end hos det bedre Handelsfrø af samme Aars Avl. Frøkon
trollen har undersøgt 22 Prøver af Ital. Rajgræs, avlet i 1879. 
Gjennemsnitstallene for Renhed, Spireevne og Dyrkningsværdi vare 
henholdsvis 94,5 —  66,4 og 62,8 og for de to her paa Forsøgs
marken avlede Prøver af samme Art: 99,09 —  74 og 73,s. — Om 
Afgrøderne af Aim. Rajgræs skal her kun bemærkes, at den mest 
storkornede Afgrøde (Nr. 14) er avlet paa tørvholdig, den anden 
paa lermuldet Jordbund i Forsøgsmark Nr. 6. —  Medens Spireevnen 
hos begge Frøafgrøder af Eng-Svingel var meget god, lod Renheden 
en Del tilbage at ønske. Aarsagen hertil var, at det Frø, vi mod
toge til Udsæd paa de to Forsøgsstykker, var lidt blandet med Frø 
af Aim. Rajgræs, som ikke paa nogen Maade kan renses fra Frø 
af Eng-Svingel. De under Nr. 50— 51' anførte smaa Afgrøder af 
Eng-Rævehale bleve indsamlede med Haanden; 17,75 pCt. af den 
undersøgte Prøve bestod af tomme Avner, Resten var rent F rø ; de 
to andre Frøafgrøder af samme Art bleve derimod, som alt omtalt, 
indhøstede paa sædvanlig Maade, og da det til Besaaning af den 
ene Forsøgsmark anvendte Frø var lidt blandet med Eng-Svingel 
og Aim. Rapgræs, indhøstedes begge disse Arter med Afgrøden, og 
alle Forsøg paa at adskille disse Arter ved Rensning fra det lille 
Kvantum Frø af Eng-Rævehale vare forgjæves. Som Følge heraf 
blev Dyrkningsværdien 5 pCt. under Frøkontrollens Middeltal, skjønt 
Spireevnen var usædvanlig stor. —  De anførte Frøafgrøder af Ti
mothé bleve afhuggede før Frøet var fuldmodent, fordi Frøet i Spidsen af 
Dusken begyndte at falde af. Saasnart Afgrøden var tilstrækkelig 
tør blev Frøet aftærsket og renset og derefter udbredt paa Loftet 
i et o. 2 Tom. tykt Lag, men allerede Dagen efter var Frøet 
„brændt sammen“ til en fast Kage, som da hurtig blev smulret, 
og Frøet derefter sigtet gjennem et Saald og dernæst tørret ved 
Solvarme. Mærkeligt nok blev Frøets Spireevne ikke i nogen høj 
Grad forringet ved dette Uheld. Frøkontrollens Gjennemsnitstal 
for Spireevnen var for 38 i 1879 avlede Prøver af Timothé kun 85 
pCt. for ovennævnte Afgrøder 84 pCt. At Frøet ved at henligge 
lidt længere ganske vilde have tabt Spireevnen er en Selvfølge.
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Om Plantesygdomme, foraarsagede af Snyltesvampe.

Iagttagelser fra de to sidste Aar ved E. Rostrup .

I Aaret 1879 synes R u s t e n  paa Sæden kun at have havt 
meget ringe Betydning de fleste Steder, trods den regnfulde Sommer, 
hvilket iøvrigt stemmer med den tidligere gjorte Erfaring, at det 
især er Varme, i Forbindelse med stærk Dugdannelse, som befordrer 
dens Udbredelse. Medens jeg det foregaaende Aar mange Steder 
næppe paa en hel Mark kunde finde en Bygplante, som var fri for 
Bygrust, Puccinia anomala, havde jeg i nævnte Aar Vanskelighed 
ved, i samme Egne at finde et enkelt angrebet Exemplar. At 
Be r b e r i s s e n s  Skadelighed ikke endnu er almindelig kjendt, havde 
jeg Vidnesbyrd om ved i Forsommeren at finde talrige Buske i et 
Markhegn ved Faaborg, som vare oversaaede af Skaalrust, ligesom 
jeg ogsaa fandt de i Klinteskoven paa Møen forvildede Berberisser 
angrebne af denne Rust. Som et yderligere Bidrag til Erfaringen 
for, at Udryddelsen af Berberissen har havt en heldig Indflydelse 
med Hensyn til at formindske Rust paa Rug, kan jeg anføre, at 
der tidligere ved Færgegaard i Thy stadig havde vist sig Rust paa 
den her dyrkede D a n s k e  Rug ,  og at Rusten stedse begyndte at 
vise sig nærmest ved den tæt ved beliggende Klitplantage, hvori 
der fra Kammerherre Riegels Tid fandtes plantet en Del Berberisser; 
men efter at disse bleve fjærnede, ophørte Rusten paa Rugen. Paa 
den dyrkede H u n d e g r æ s  fandt jeg flere Steder i større Mængde 
Bladene farvede lysegule af Ranunkel-Græsrusten, Uromyces grami- 
num, hvis Skaalrustform optræder paa Ranunkler. Det fortjener at 
bemærkes, at medens jeg paa det saa.kaldte første Aars Græs, 
hvilket vil sige i Planternes andet Aar, sjælden har fundet andet 
end den gule Rust eller Sommersporer, saa træffes de sortebrune, 
ligeledes paa Bladene optrædende Hvilesporer hyppig paa Hunde
græs i andet Aars Græsmark hele Sommeren igjennem. Det selv
samme finder Sted med den paa dyrket Gul dhav r e ,  Trisetum 
flavescens forekommende Avnrust, Puccinia straminis. Man kan 
heraf temmelig sikkert slutte, at Svampevævet hos disse to Rust
arter overvintrer i Værtplanten, og at deres Optræden og Udbredelse 
derfor i længere Tid kan være uafhængig af Skaalrustformen. Som 
et nyt Exempel paa en Forbindelse mellem Rust paa en dyrket og en 
vildtvoxende Plante kan mærkes, at jeg i sidste to Aar har fundet 
R a b a r b e r  i Haver stærkt angrebet af en Skaalrust, men kun paa
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Steder, hvor Haven stødte op til en med Tagrør omkranset Sø, 
hidrørende fra, at Rabarberrustens anden Generation voxer paa den 
nævnte Græsart. Ved Stengaard i den sydlige Del af Møens Klint, 
hvor der dyrkedes et større Areal med Esparsette, Lucerne og B i
b e r n e l l e ,  var den sidste stærkt angrebet af en for denne ejen
dommelig Rust, Phragmidium apiculatum; i L u c e r ne n  fandtes store 
gule Pletter af Kløversilke, som jeg formoder at tilhøre en for Lu
cerne ejendommelig Art, Cuscuta racemosa (ogsaa opstillet som en 
egen Slægt: Cuscutina suaveolens), der skal være hyppig paa Lucerne
marker i Frankrig; men af Mangel paa fuldt udviklede Blomster i 
det hjembragte Materiale kan jeg ikke bestemme den med Sikkerhed.

Hvad Br and  i Sæden angaar, da har jeg baade paa Fyn og 
Lolland i de sidste Aar flere Steder fundet Stinkbrand, Tilletia 
Caries, i H a l l e t s - H v e d e ;  men det viste sig ogsaa ved nærmere 
Undersøgelse, at Sædekornet enten var bleven utilstrækkelig eller 
slet ikke vasket, i sidste Tilfælde i den urigtige Formening, at da 
der nu i flere Aar paa Gaardens Marker var avlet fuldstændig 
brandfri Hvede af denne Sort og efter Udsæd af egen Avl, be
høvedes den nævnte Behandling ikke; men heraf ses, hvor forsigtig 
man maa være, for at undgaa denne farlige Brand. Den i de senere 
Aar fra England indførte „ H a l l e t s - B y g “ (en langaxet og lang
stakket, nikkende toradet Byg) synes meget tilbøjelig til at angribes 
af Støvbrand, Ustilago s eg et um ; jeg har dels selv iagttaget slige 
Angreb, dels faaet Meddelelser om samme fra flere Steder paa 
Sjælland og Falster. Der er maaske ikke tilstrækkelig Grund til at 
antage, at denne Bygsort er mere modtagelig for Smitte end andre 
Bygsorter, men jeg formoder, at det oprindelig indførte Sædekorn 
tilfældig har været angrebet af Brand, og at denne har vedligeholdt sig 
i de faa Generationer, som senere ere avlede her i Landet. Jeg 
har derfor tilraadet Forespørgerne at bejse Sædekornet med Kalk, 
hvilket Bygget bedre kan taale end Behandling med Blaastens- 
opløsning (jvfr. „Ugeskr. f. Lmd.“ 1880, 2. Del S. 65). Kühn har 
iøvrigt nylig anbefalet at bade Byg og Havre i fortyndet Svovlsyre 
i 10 Timer, og han tilraader en Blanding af 3 Pd. af den alminde
lige i Handelen gaaende engelske Svovlsyre og 100 Potter Vand. 
Iøvrigt maa det erindres, at Bejsning som Middel mod Støvbrand 
ikke er saa sikkert som mod Stinkbrand, saavel fordi hin ogsaa op
træder paa flere vildtvoxende Græsarter, som fordi de let affaldende 
Sporer til Dels kunne overvintre paa Marken og altsaa ikke alene 
behøve at hidrøre fra det brandige Sædekorn. Ogsaa en iøvrigt 
meget smuk Hvedemark ved Stubbekjøbing, bestaaende af den nylig 
indførte Bed prolific Hv ede  (en rød, glat Kolbehvede, med lang
strakt Ax og de øvre Smaaax med korte, oprette Stakke), var en
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Del angrebet af Støvbrand. I Svær dhavre  fandt jeg ligeledes 
flere Steder, hvor den dyrkedes i det større (omkring Nakskov, 
Stubbekjøbing, Vordingborg), endel Støvbrand. I en Græsmark i det 
sydøstlige Fyn, hvori Dr a p h a v r e  spillede en fremtrædende Rolle, 
fandtes denne Græsart stærkt angrebet af denne Støvbrand, og 
stedse vare alle topbærende Straa i samme Tue angrebne.

Paa Lolland var der i sidste Sommer en Del Frygt for en paa
ShirrifFs Square-head-ll v e d e optrædende Svamp, som farvede Axene 
graabrune; det viste sig at være en baade paa Blade og Straa, men 
dog især paa Avnerne optrædende Meldug,  Erysiphe graminis, der
dog ikke angreb selve Kornene og overhovedet ikke lod til at for
ringe disses Udvikling (jvfr. „Ugeskr. f. Lmd.“ 1880, 3. Bind S. 259). 
En So r t s k i mme l ,  Cladosporium graminis, som man tidligere har 
anset for en Raadsvamp, har jeg i de senere Aar erfaret at være
en virkelig Snylter, som angriber mange forskjellige Græsarters,
deriblandt ogsaa Kornsorternes, grønne Blade allerede tidlig paa 
Sommeren, frembringer brune Pletter og Striber i disse og for-
aarsager deres delvise tidlige Hen visnen; særdeles hyppig optræder 
denne Svamp paa Bladene af Mannagræs, men jeg har ogsaa fundet 
den paa Hundegræs, Kamgræs og Rapgræs i større Mængde, ligesom 
den ogsaa flere Steder har vist sig paa Hveden, hvorved Bladene 
henvisne allerede midt i Juli. Den nævnte Sortskimmel er sand
synligvis det knopcelledannende Stadium af en paa samme Planter 
senere optrædende Kjærnesvamp, Leptosphaeria. Paa F i or i ng r æs ,  
Agrostis alba, som blev dyrket paa Overrislingsenge, har jeg iaar 
truffet Bladene allerede i Juni stærkt medtagne af en anden skimmel
lignende Svamp, som synes at være en hidtil ubeskrevet Art, som 
jeg har kaldt Fusidium Agrostidis-, den danner paa Bladplader og 
Skeder snehvide, uregelmæssige Pletter, som bestaa af en Mængde 
tenformede, 3— 4-rummede, farveløse Knopceller; den angriber de 
friskgrønne Blade, som hurtig blive brunplettede og visne. En
rødgul, rustlignende, men dog ikke til Rustarterne hørende Svamp, 
Fusarium graminearum, har jeg i det sidste Par Aar set optræde i større 
Mængde i Axene af Kornsorter ; jeg har bemærket, at den foraarsager 
svange Korn i disse, saaledes i Sqiiare-head-llvede fra Aarhus-Egnen og 
i den ved sine mægtige Avner ejendommelige saakaldte „Amerikanske 
Vaarrug“ i Sydfyn. Iøvrigt har jeg truffet denne Svamp hyppigt 
paa flere af de i Sandklitter voxende Græsarter.

Me l d r ø j e r  har jeg fundet i meget stor Mængde paa Knæ-  
b ø j e t R æ v e h a l e ,  Alopecurus geniculatus paa sumpede Enge, hvorved 
denne af Kvæget yndede Plante aabenbart vil kunne  ̂blive skadelig 
for dette. Paa Inddæmninger ved Nakskovfjord fandt jeg i 1879 en 
Strækning med S t r a n d - Sv i n g e l ,  Festuca littorea, hvis Toppe alle
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vare meget klæbrige, som om de vare angrebne af den saakaldte 
Honningdug, hvilken af mange tilskrives Taagens Indflydelse, men 
som idetmindste ikke er nogen direkte Følge af Taagen, thi det 
klæbrige Stof bestod af Meldrøjesvampens Sommersporer, som gaa 
forud for de sorte Meldrøjelegemer. I Følge Meddelelse fra Jæger
mester Joh. Friis, viste sig i 1879 i Aarhus-Egnen mange Meldrøjer 
i Byg, i hvilken Kornsort den ellers er sjældnere.

Foruden de hidtil omtalte, hos Korn og Græs optrædende 
Snyltesvampe skal jeg for andre Markplanters Vedkommende be
mærke, at jeg atter i de sidste to Aar, skjønt i langt ringere Mængde 
end i 1878, har iagttaget sygelige Pletter i Rødkløver-Marker, hid
rørende fra Kl ø ve r e n s  Bæg e r s v a mp ,  Peziza ciborioides, eller 
som denne Svamp efter Jakob Erikssons indgaaende Undersøgelse 
„Om klöfverrötan“ (Kgl. Landtbr.-Akad. Handl. o. Tidsskr. 1880, Nr. 1) 
rettere bør kaldes: Sclerotinia Trifoliorum. —  Foderbeder, navnlig 
de til Frøavl bestemte toaarige Planter, fandt jeg i sidste Sommer 
ofte angrebne af Depazea Betaecola, der danner talrige runde, først 
rødlige, derefter graa Pletter paa Bladene, besatte med fine hvide 
Traade, som afsnøre aflange, klare Knopceller; at den anretter 
nogen videre Skade for Frøudviklingen, har jeg dog endnu ikke er
faret. I Foraaret 1879 modtog jeg fra Dyrlæge R. F e n g e r ,  Be
styrer af Sukkerkogeriets Landbrug ved Odense, endel Stængler 
(Stokroer) af Sukkerbeden, Beta vulgaris saccharifera, hvori fandtes 
en stor Mængde sortebrune, sennepslignende Korn, der viste sig at 
høre til de saakaldte Sklerotier, det vil sige en Form af hvilende 
Svampevæv eller Mycelium, der efter længere Tids Forløb udvikler 
Frugtlegemer; saadanne brøde da ogsaa i dette Tilfælde ved Dyrk
ning meget villig frem i September Maaned. Disse Frugtlegemer, 
hvoraf der udvikledes eet for hvert Sklerotium, vare tommelange 
(enkelte indtil 2"), hvidlige, haarfine, overalt beklædte med bløde 
Haar og i Spidsen bærende en lille tenformig Kølle, som udviklede 
Sporerne. Den har en Del Lighed med den i Sverige paa Hvede 
i 1878 optraadte Typhula graminuni (jvfr. Joh. Eriksson i Kgl. Landtbr.- 
Akad. Handl. o. Tidsskr. 1879, Nr. 3), fra hvilken den dog, 
foruden sit forskjellige Voxested, afviger ved Sklerotiernes mørke 
Farve og ved at Traadene ere laadne og ugrenede, saavidt jeg 
hidtil har iagttaget. Selve Sklerotierne tilhøre en Gruppe, som man 
har slaaet sammen under det fælles Navn Sclerotium Semen, men 
som frembringer forskjellige Svampearter. Den her omhandlede Art, 
som synes hidtil at være ganske ukjendt, vil jeg kalde B e d e n s  
T r a a d k ø l l e ,  Typhula JBetae, og jeg vil henlede Opmærksomheden 
paa den, da den muligvis kan anrette en Del Skade paa Sukker
bederne og da rimeligvis ogsaa paa Foderbeder. Jeg har desværre
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ikke havt Lejlighed til at forfølge Svampens Udvikling paa den le
vende Værtplante, og jeg veed derfor ikke, paa hvilket Tidspunkt 
Angrebet begynder. Vedligeholdelsen og Udbredelsen af Svampen 
fra Aar til andet begunstiges aabenbart i høj Grad ved at lade 
Stokroernes Stængler blive henliggende paa Marken, idet det er i 
disses Marv, at de nævnte kugleformede Svampevæv udvikle sig i 
saa stor Mængde om Efteraaret og Vinteren. —  Fra samme Sukkerroe- 
marker fik jeg i Juli 1879 tilsendt nogle smaa, sygelige Sukker
beder, som fandtes paa en Piet af o. 400 □  Alens Størrelse, hvor 
Bladudviklingen var aldeles stillestaaende, og hvor Planterne næppe 
havde naaet 1/3 af den Størrelse, de havde i den øvrige Del af 
Marken. Det viste sig, at de syge Planters Rødder havde udviklet 
en Mængde Siderødder, paa hvilket der fandtes talrige, meget smaa, 
citronformede, lysegule og haardskallede Æggehylstre, som inde
holdt en Mængde bønneformede Æg, hvoraf senere udviklede sig den 
haartynde, næppe en Linie lange Roeaal, Heterodera Schachtii, som 
antages at være Hovedaarsagen til den saakaldte Roetræthed, og 
som har megen Lighed med den ogsaa hos os paa Kløvermarker 
hyppig optrædende og bekjendte Kløveraal (jvfr. P. Nielsen „Vore 
Græsmarker“ , Særtryk af Tidsskrift for Landøkonomi 1878 S. 15). 
Da den omtalte Roeaal ogsaa angriber andre Planter, saa har dette 
Betydning for Sædskiftet; saaledes angribes H avr en stærkt af samme 
Snylter, medens Byg saa godt som ikke lider ved at dyrkes i 
den af Roeaal en befængte Jordbund. En vidtløftigere Beskrivelse 
af denne Snylter er iøvrigt meddelt af Dr. Warming (Tidsskr. f. pop. 
Fremst. af Naturvid. 1879, S. 450). — Der kan ogsaa lier være An
ledning til at omtale en Sygdom, der har vist sig paa H v i d kaa l ,  
dyrket i det større i Marken. Fra Hofmansgave modtog jeg nemlig 
en Del Hvidkaalsblade, som overalt vare sortplettede af en lille 
Kjærnesvamp, Sphaerella Brassicaecola-, den havde angrebet flere 
Tusinde Hvidkaalshoveder saa stærkt, at kun det inderste lille Parti 
af de iøvrigt smaa Hoveder kunde bruges.

Af Sygdomme hos Hav ep l ant er ,  foraarsagede af Snylte
svampe, vil jeg kun omtale nogle, som jeg særlig har bemærket paa 
Rejser i de sidste to Aar, til Dels i større Udstrækning, men som 
hidtil kun have været lidet kjendte eller paaagtede. V o x b ø n n e r  
Phaseolus vulgaris var. har jeg truffet saa stærkt angrebne af en 
Svamp, Septoria Leguminum, som danner runde, brunlige, fordybede 
Pletter paa de grønne Bælge, at en stor Mængde af disse maatte 
kasseres. Spinat var flere Steder stærkt befængt af Bladskimmel, 
Peronospora effusa, og Rødløg af Peronospora Schleideniana. Stok
rosens Rust, Puccinia Malvacearum, som indvandrede til os i 1874, 
da jeg første Gang traf den i Fyn, har senere efterhaanden udbredt
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sig til alle Egne af Landet, og giver ofte i kort Tid den prægtigste 
Flor af disse Planter et saa ynkeligt Udseende, at de skyndsomst 
maa fjærnes. Fra Slotsgartner Bruun ved Bernstorff fik jeg tilsendt 
nogle unge Blomkaals-Planter,  som vare saaede først i September, 
bestemte til Overvintring i koldt Drivbed, men som i Oktober saa 
ud til at være ødelagte; det viste sig, at Bladene vare stærkt an
grebne a f K o r s b l o m s t e r n e s B l a d s k i mm e l ,  Peronosporaparasitica, 
hvis Angreb rimeligvis var bleven saa heftigt paa Grund af for stor 
Luftfugtighed i Drivbedet. Jeg fandt endvidere i sidste Sommer flere 
Steder en Mængde Hav ebus k e ,  der gruppevis havde sortpudrede Blade, 
idet de vare angrebne af Branddug, Cladosporium lumago. Det var 
de mest forskjellige Arter, som i Flæng vare farvede sorte, og det viste 
sig paa de Steder, jeg nærmere undersøgte, at Svampen udbredte 
sig fra Lindetræer, som ere stærkt udsatte for og først overfaldes 
af Brandduggen, og fra hvilke Sporerne af Regnen føres fra Blad til 
Blad og derefter til de nedenfor Træerne og i deres nærmeste Om
kreds voxende Buske. Da denne Branddug især viser sig i Haver 
om Byer, hvis Luft særlig synes at tiltale den, saa faar som oftest 
Kulrøgen fra Fabrikker Skylden for det sorte Overtræk, hvilket jeg 
atter erfarede i Sommer. I Haver, Anlæg og Alleer om Kjøbenhavn 
ere Træerne stærkt plagede af denne Svamp, ja ofte ere endog 
Stammerne kulsorte heraf, medens de paa Steder, hvor der er 
friskere Luft, næsten stedse ere bevoxede med livligere farvede Laver 
og paa fugtige Steder med Mosser. I 1879 vare B l o m m e t r æe r n e  
næsten allevegne i Haverne stærkt behængte med „Blommepunge“ , 
det vil sige tørre, bælglignende, værdiløse Frugter, frembragte af 
en Snyltesvamp, Exoascus Pruni. Jeg har endvidere i de sidste Aar 
iagttaget, at de ejendommelige Grenpurrer i Blommetræer, som ere 
bekjendte under Navn af „Hexekoste“ , hidrøre fra en med hin be
slægtet Parasit, Exoascus deformans, ligesom ogsaa at de i Avnbøg 
optrædende Grenpurrer skyldes en til samme Slægt hørende, hidtil 
ubeskrevet Svamp, Exoascus Carpini. I Sommeren 1879 modtog jeg 
fra Lolland og i 1880 fra Falster og fra Alnarp i Sverige en Del 
halvvoxneFe r s k e n e r  (især Nektariner), som vare stærkt angrebne af 
en skimmelagtig Svamp, som standsede deres Væxt og bevirkede, 
at de faldt umodne til Jorden. Det viste sig, at Ondet hidrørte fra 
Fr ug t s k i mme l s v a mp e n ,  Oidium fructigenum, der optræder som 
rundagtige, smudsighvide Pletter paa Skallen, under hvilken Svampe
vævet udbreder sig, medens de leddede Traade, der gjennembryde 
Skallen, hver især i Spidsen bære en ægformet Spore. Mærkeligt 
nok raadne de af denne Svamp angrebne Ferskener ikke nær saa 
hurtig, som andre affaldne, men iøvrigt sunde Frugter. — Æb l e t r æe r ,  
især Graastens-Æbler, der overhovedet synes i Færd med at udarte eller
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at overleve sig selv, har jeg i de sidste to Aar fundet mange Steder i 
alle Provinser stærkt medtagne af en kræftagtig Sygdom, som frem
bringer store, med talrige Sprækker og Huller forsynede Knuder 
paa Grenene. Denne Sygdom har, overalt hvor jeg har havt Lej
lighed til at undersøge den, været foranlediget af en ægte Snylte
svamp, Nectria ditissima, hvis smaa blodrøde Sporehuse stedse træffes 
paa og i de nævnte Knuder. P ær e t r æe r  synes sjældnere at an
gribes; dog har jeg fra Omegnen af Kjøbenhavn faaet meddelt en 
Gren af et sygt Pæretræ, som viste sig at være besat med denne 
Svamp. Den ligeledes for Pære- og Æbletræer skadelige Sortskimmel, 
Fusicladium dendriticum (jvfr. Beretning I S. 134), har jeg i de 
sidste Aar fundet mange Steder, især optrædende som farlig for 
unge Dværg-Pæretræer, hos hvilke ofte alle Grenspidser med Blade 
og Knopper blive sorte og visne, efterhaanden som Svampen ud
breder sit Mycelium i dem; Svampen ødelægger Ledegrenene, hvis 
Forlængelse ønskes, og gjør derved Træernes rigtige Formning 
umulig. Det er fortrinsvis de tyndbladede Sorter, som blive an
grebne, saasom Louise bonne og Bevrré Liegel. Ogsaa paa selve 
Frugterne, især paa Æbler, har jeg oftere truffet denne Svamp i 
større Mængde, hvorved Æblerne faa runde olivenbrune Pletter paa 
Skallerne. Da Myceliet udbreder sig i Grenene, kan Sygdommen 
forplantes ved Podekviste, hvilket ogsaa er Tilfældet med de ovenfor 
hos Blommetræer omtalte Sygdomme, og hos alle saadanne vil ogsaa 
en Nedskæring og Opbrænding af de angrebne Grene være til- 
raadelig: — Endelig har jeg i sidste Sommer fundet flere store og 
smukke H a v e - Pr y d t r æe r  i deres bedste Alder dræbte af Snylte
svampe, saaledes i Fyn en Platan, der var saa stærkt medtaget af 
den ovenfor nævnte Nectria, at den gik ud, og paa Falster Exem- 
plarer af R ød  H e s t e k a s t a n i e  og Pauloivnia, der vare ved at 
bukke under for Angrebet af Ho n n i ng s v a mp e n ,  Agaricus mel- 
leus. Havetræer, som i ringere Grad have været angrebne af denne 
Svamp, har jeg forsøgt at redde ved at- udskære det af Svampe
vævet angrebne Sted tæt over eller under Jordbrynet, og bestryge 
Saaret med Kultjære. —  Angaaende mine mere omfattende Under
søgelser af Sygdomme hos Skovtræer maa jeg henvise til „Tids
skrift for Skovbrug“ , IV Bd. S. 1— 86 og S. 113— 206.

Endnu maa et Par Bemærkninger angaaende Svampe faa deres 
Plads her, da de tillige staa i Forbindelse med Kulturplanterne og 
især hidrøre fra Iagttagelser i det sidste Par Aar. I Foraaret 1879 
viste sig efter Sneens Smeltning mange Steder her i Landet en 
Mængde Sne s k i mme l ,  Lanosa nivalis, der som et tæt Spindelvæv 
dækkede Vintersæd, Græs og Kløver (jvfr. Nationaltid.’s Land
brugstid. af 27de Marts 1879). Virkningen var den, at paa enkelte
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meget angrebne Pletter gik Vegetationen fuldstændig til Grunde, 
men for største Delen viste det sig senere, at Planterne meget 
burtig igjen kom til Kræfter, naar de blot ikke i første Øjeblik vare 
dræbte, og det synes endog, at de trivedes usædvanlig godt paa 
saadanne af Sneskimmel gjennemtrængte Steder, som om Svampen 
ved sin Forraadnelse havde bidraget til at gøde Jordbunden. —  En 
lignende frugtbargjørende Virkning af Jordbunden ses meget tydelig 
at være en Følge af de mange Arter Paddehatte, tilhørende Slægten 
Agaricus, som danne de saakaldte He x er i ng e .  De findes meget 
hyppig paa varige Græsgange, paa Fælleder, Overdrev, Strandenge, 
Skovenge, ældre Haveplæner, og de synes at foraarsage en forbedret 
Græsvæxt. De største og regelmæssigste Hexeringe, jeg har set, 
fandtes paa en Skoveng i Jonstrup Vang i Sjælland, hvor der sam
tidig fandtes tre saadanne nøjagtig kredsrunde Ringe, med Diameter 
af 25— 30 Fod, allerede kjendelige i Afstand ved den friske og 
kraftige Græsvæxt i hele Cirkelfladen, medens den udenfor Ringene 
beliggende Del af den tørveholdige Eng var bevoxet med daarlig 
Græsning, for det meste bestaaende af Halvgræsser, Nellikerod og 
andre værdiløse Urter. I selve den skarpt begrænsede Rand af 
Cirklerne frembryder hvert Efteraar en tæt Mylr af Paddehatte, til
hørende Agaricus sordidus; jeg kan iøvrigt ikke i Literaturen finde 
nogen Meddelelse om, at den er bekjendt som hørende til de Arter, 
der danne Hexeringe. Sandsynligvis er hele Ringens Mycelium ud- 
gaaet fra en eneste Spore, der for adskillige Aar tilbage har spiret 
i Midtpunktet af den nu saa store Kreds, og som efterhaanden er 
voxet ganske regelmæssig og ligelig til alle Sider, ligesom en kreds- 
formig Bølge, der frembringes ved at kaste en Sten i en rolig Dam. 
Det synes her at være tydeligt, at Svampen har forbedret Engen 
betydelig, saavel ved sin Produktion af kvælstofholdig Næring, 
hvad enten den nu har hentet denne fra Tørvejorden eller fra 
Luften, som derved at Myceliet har samlet en betydelig Mængde 
Alkalier og Fosforsyre fra de henraadnende organiske Levninger i 
Jordbunden, hvorved de efterhaanden døde Dele af den mægtige 
Svamp gøde Jordbunden, hvilket er bleven godtgjort ved Analyser. 
Ofte vise saadanne Ringe sig paa den Maade, at selve Randen af 
den omtalte Cirkel særlig udmærker sig ved sin højere, tættere og 
mørkere Grønsvær, hvilket ogsaa netop er Grunden til, at man 
kalder dem Ringe. Jeg har ofte set gamle Græsplæner i Haver at 
opfriskes paa denne Maade. Jeg henleder Opmærksomheden paa 
denne Sag, da jeg ikke anser det for urimeligt; at man i visse Til
fælde vil kunne forbedre Græsvæxten paa varige Græspladser ved 
Hjælp af en eller anden af de Svampe, som udmærke sig ved at 
danne Hexeringe.



Blandt de mange syge Planter og Plantedele, tilhørende dyrkede 
Mark-, Skov- og Havevæxter, som jeg i det sidste Par Aar har 
faaet tilsendt fra forskjellige Egne af Landet til Undersøgelse, 
fandtes ogsaa en Del, som lede af Angreb af I n s e k t e r  og Mider .  
Da den af disse foraarsngede Skade altsaa har vakt Opmærksomhed 
hos Praktikerne, er der Anledning til her kortelig at omtale disse 
Tilfælde. — Baade fra Jylland og Fyn har jeg saaledes faaet til
sendt mange Rug- og Bygplanter, som havde mer eller mindre 
svange Ax eller misdannede Korn. og som vare stærkt befængte med 
Larver og Nymfer af B l ær e f ød d e r ,  Thrips cerealium, der rimeligvis 
have været Aarsag i Ødelæggelsen; de synes især at angribe de 
unge Ax, inden de endnu ere brudte frem af Bladskeden, og navnlig 
blive de nedre, længst i Skeden indesluttede Smaaax hos Rugen 
golde, som Følge af disse Smaadyrs Angreb. —  Jeg har i Sommer 
faaet tilsendt mange forkrøblede Bøgegrene, som skøde frem i Juni 
Maaned efter den store Ødelæggelse paa Bøgene, som Nattefrosten 
d. 18— 19de Maj 1880 foraarsagede; de havde alle ejendommeligt 
buglede og smaa Blade, som vare stærkt medtagne af B l a d l u s  og 
en Del af dem tillige af en Sortskimmelsvamp, Glado spor ium, hvilke 
Parasiter yderligere bidroge til at give de tarvelige Sommerskud et 
ynkeligt Udseende; det samme Fænomen har jeg iøvrigt selv iagt
taget paa mangfoldige Steder i sidste Sommer. Af andre Bladlus- 
Angreb, som har vakt Opmærksomhed, skal endvidere nævnes de 
ejendommelige proptrækkerformede Bladstilke paa Pyramidepopler; 
man kan ofte langs Landevejene træffe hele Rækker af Træer, hvori 
samtlige Blade ere misdannede paa denne i Øjne faldende Maade, 
hidrørende fra Sugning af Pemphigus spirothecae. —  Fra Botanisk 
Have klagedes for et Aars Tid siden stærkt over, at i Naaletræ- 
bevoxningen de fleste Træer af Ædelgran-Gruppen (Abies pectinata, 
balsamea et Pichta) sygnede hen og til Dels gik u d ; ved Undersøgelsen 
fandtes ingen Snyltesvampe, som kunde antages at foranledige 
Skaden, men derimod viste alle Endeknopper sig at være forvandlede 
til monstrøse Galledannelser, i og paa hvilke fandtes Æg og ud
viklede Individer af en S k j o l d l u s  (rimeligvis Coccus racemosus), 
som jeg formoder at være Aarsagen til Ondet.

Mider  ere meget hyppig Aarsag i Galledannelser og andre 
Misdannelser hos dyrkede Planter. Ofte faa de syge Dele Udseende 
af at være stærkt angrebne af Rust, hvorfor jeg ogsaa særlig har 
faaet saadanne sendt til Undersøgelse. Jeg har saaledes fra mange 
Steder paa Sjælland, Fyn, Lolland og Falster faaet tilsendt Pære
blade med først røde, derefter brunsorte, skurvagtige Pletter over 
hele Bladfladen, som viste sig at være en Sygdom, der kaldes 
Acariasis og foraarsages af en for det blotte Øje usynlig, valseformig
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G a l l e mi d e ,  Phytoptus Pyri. Sædvanlig er Flertallet af Bladene 
paa samme Træ angrebet, især de nedre Blade paa hvert Skud. 
De Midler, jeg har anbefalet Forespørgerne, for at redde de værdi
fuldere Træer, ere dog for vidtløftige at meddele her. Jeg har 
ogsaa faaet tilsendt Æbleblade, dels med brune Filtpletter, dels 
med indrullede Rande, ligeledes foraarsagede af Mider. Fra Om
egnen af Kalundborg og Nakskov har jeg modtaget Vindrueblade, 
som vare meget stærkt buglede og paa Undersiden besatte med 
brungul Filt, hidrørende fra en lille Mide, Phytoptus Vitis, som 
overvintrer paa Roden; samtlige Blade vare angrebne, og denne 
„Filtsyge“ viser sig hvert Aar paa samme Træer, hvilke derved faa et 
meget ejendommeligt Udseende. Paa dyrkede Hasler har jeg ofte 
selv fundet og ligeledes faaet tilsendt (fra Vallekilde i Sjælland) 
store koglelignende, misdannede Knopper, saakaldte Acrocecidier, 
foraarsagede af en Mide, Phytoptus Coryli. —  Ved Undersøgelser i 
sidste Sommer er jeg kommen til den Overbevisning, at den paa 
alle vore dyrkede K l ø v e r a r t e r  (Trifolium pratense, repens, hy- 
bridum) meget hyppige Misdannelse (Botanikernes Varietet phyllan- 
thum) hidrører fra Angreb af en lille Mide. Misdannelsen bestaar 
i, at alle Blomsterdelene blive grønne, og især Bægerblade og 
Støvvej udvikles til ofte trekoblede Blade; ofte blive ogsaa Blomster
stilkene stærkt forlængede. Den viser sig i størst Mængde i vaade 
Eftersomre og optræder hyppigst hos Hvidkløver. Selvfølgelig er 
denne Misdannelse til Skade for Frøavlen, hvorimod den snarere er 
til Fordel for Kløveren som Foderplante, paa Grund af den rige
ligere Bladudvikling. — Overhovedet synes den sygelige Omdannelse 
af Blomster, som bestaar i, at disses Bladkredse udvikles til mer 
eller mindre løvbladlignende Organer, og som man kalder K l o r 
an thi ,  meget ofte at hidrøre fra Angreb dels af Mider dels af 
Snyltesvampe.
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To Artikler om Havebrug og Frøavl.

A f Professor Schübeler.

Den for sin Virksomhed paa den praktisk anvendte Botaniks Omraade be- 
kjendte Professor Dr. F. C. S c h ü b e le r  i Christiania har i tvende Foredrag: 
„Har Havebrug nogen Betydning som Binæring ved det norske Landbrug, og 
hvorledes kan det i saa Fald bedst fremmes?“ og „Om Frøavl og Oprettelse af 
Frøkontrolstationer“ , holdte 24. Juni 1879 og 23. Juni 1880 i Foreningen til 
Diskussion af Landbrugsanliggender, udviklet sine Anskuelser og fremsat Resul
taterne af sine Forsøg vedkommende netop saadanne Spørgsmaal, som ogsaa 
have stor Interesse for os, og som staa i første Række af den danske Frøavler
forenings Formaal. Vi tillade os derfor her at gjengive disse hos os lidet til
gængelige og lidet kjendte Foredrag, kun med Forbigaaelse af nogle indledende 
og afsluttende Bemærkninger, som særlig vedkomme norske Forhold.

1. Har Havebrug nogen Betydning som Binæring ved det 
norske Landbrug? Det er en Kjendsgjerning, at et Stykke Jord 
ikke paa anden Maade kan dyrkes saaledes, at det giver en til- 
nærmelsvis saa stor Indtægt som ved Havedyrkning. Man skulde 
derfor tro, at denne Maade at nytte Jorden paa særlig maatte 
passe for vort Land, med dets mange smaa Jordlapper og lidet af 
store Ejendomme. Man kan komme med den Indvending, at det 
er godt nok, men at Forholdene ikke passe o. s. v. Og dog passe 
disse meget omspurgte Forhold bedre til Havedyrkning paa for
skjellige Steder i Landet, end man hidtil har troet. Ved en hel 
Del Forsøgsarbejder, som jeg har ladet foretage i de nordlige Dele 
af Landet og i betydelige Højder over Havet, er jeg kommen efter, 
at en hel Del Havevæxter trives til Fuldkommenhed, hvor man før 
ikke havde troet dette muligt, og at i det hele denne Bedrift lader 
sig udstrække over større Vidder af Landet og i større Højde over 
Havet, end man hidtil har antaget. Naar man saaledes kunde komme 
ind paa til havemæssig Dyrkning at bruge disse smaa Jordstykker, 
saa er det klart, at Jorden derved vilde give større Indtægt og 
Rente end ellers; Jorden vilde faa større Værdi, og dette vilde igjen 
have Indflydelse paa Forholdene i Landet i det hele. — Naar jeg 
her taler om Havedyrkning, mener jeg ikke alene Dyrkning af 
Køkkenvæxter, Frugttræer, Bærbuske, men ogsaa Blomsterkultur, 
dels paa Grund af dennes forædlende Indflydelse, og dels fordi det 
i Nærheden af de store Byer, eller hvor man har let Adkomst til 
disse, kan være en ikke uvæsentlig Indtægtskilde at dyrke Blomster 
til Salg; men jeg har opfattet nærværende Spørgsmaal saaledes, at 
man vil have det hele betragtet væsentlig fra det økonomiske Syns-
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punkt. Naar jeg sagde, at man paa de smaa Jordstykker skal om
bytte Ploven med Spaden, saa er dette ikke bogstavelig at forstaa; 
thi Enhver, som ser sig omkring i Christianiadalen, paa de store 
Vidder, som nu bruges til hvad man er vant til at kalde Have- 
væxter, vil erfare, at ikke en eneste Gartner spader den Jord, som 
bruges paa denne Maade; den bliver pløjet og harvet og behandlet 
som til en Ager, naturligvis fordi dette er meget billigere. Fordern, 
der ville give sig af med denne Bedrift, vil det være at tilraade ikke 
at befatte sig med for mange Ting, men hellere at slaa sig paa 
nogle faa Gjenstande; man vil da lettere lære disses Natur at kjende. 
Naar man befatter sig med økonomisk Havedyrkning, er 3, 4, 5 for
skjellige Slags Væxter nok; man kan da indrette sig paa en ganske 
anden Maade, end naar man beskæftiger sig med en 20 å 30 for
skjellige Ting; i sidste Tilfælde vil man faa et daarligt Resultat; 
alle Væxter passe desuden ikke lige godt overalt, og Erfaringen maa 
naturligvis være den bedste Læremester.

Jeg skal nævne et Par Exempler paa, hvorledes det kan gaa, 
naar man slaar sig paa saadanne Specialiteter. Det mellemste Sve
rige faar sine Agurker fra Vesterås og en god Del af det nordlige 
Sverige sin Peberrod fra Enkøping. Fra Liibbeuau i Preussen, en 
By med 3000 Indbyggere, udføres, foruden andre Ting, med et 
Middeltal aarlig 1900 Tønder Rødløg, l 1/« Million Stykker Peberrod 
og 12 Millioner Agurker, og i gode Aar avles omtrent 5000 ® Agurk
frø. Fra Liegnitz i preussisk Schlesien blev der i 1875, foruden 
en Mængde andre Køkkenvæxter, udført ikke mindre end 1190Jærn- 
banevogne, fyldte med 591/* Millioner Agurker. Man lærer snart, at 
en Egn ikke passer for alle Ting, og da slaar man sig naturligvis 
paa den Specialitet, som paa det enkelte Sted kan trives til Fuld
kommenhed. Her ved Christiania er man forsaavidt kommet ind paa 
et Slags Specialitet, som man driver megen Dyrkning af alle Slags 
Kaalvæxter, Hoved' og Blomkaal, Kaalrabi o. s. v. For en Snes 
Aar siden kjendte man ikke til nogen Udførsel af saadanne Varer; 
men endel driftige Folk, som have befattet sig hermed, have sørget 
for at skaffe sig Kunder, og nu er det lidt efter lidt kommet dertil, 
at der fra Christiania sendes Havevæxter dels med Fragtbaade, dels 
med Dampskibe Kysten rundt helt op til Tromsø. Her er altsaa et 
Tilløb til en saadan Specialitet; men det Hele er endnu i sin Be
gyndelse. Jeg skal endnu nævne et Par Exempler, for at man kan 
forstaa, at selv saadant, som Mange ville betragte som Smaating, 
kan blive af stor Betydning. I Paris sælges aarlig 5— 6 Millioner 
Buketter Violer til en Værdi af omtrent 600000 Franks. Alene i 
Mitcham i Nærheden af London har een  Mand ikke mindre end 12 
Td. Ld. tilplantede med Violer; Blomsterne bringes daglig til Lon
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don og sælges paa Torvene. I Omegnen af Nizza har man Viol
haver paa 100 Akres og derover. — Man kan indvende, at saadanne 
Exempler betyde ikke noget, thi man vilde her ikke finde Afsætning 
for saadanne Ting. Jo, havde Nogen det, fik han nok solgt det i 
Christiania, om ikke i alle andre Byer i Landet, og saadanne Ting 
kunne vi hos os dyrke ligesaa godt, jeg havde nær sagt bedre, for- 
saavidt Blomsterne her faa et stærkere Arom. —  I Paris blev der i 
1856 solgt Frugt og Køkkenvæxter for 5200000 Franks, og i 1876 
var denne Omsætning stegen til 34 Millioner Franks. Den aarlige 
Værdi af de i Frankrig avlede Køkkenvæxter sættes i Gjennemsnit 
til 282 Millioner Franks (203 Millioner Kroner) og af Træfrugter til 
180 Millioner Franks (130 Millioner Kroner). Den aarlige Værdi af 
den i de forenede Stater dyrkede Frugt regnes i Gjennemsnit til 
137 Millioner Dollars (511 Millioner Kroner). I Schweiz findes de 
fleste Frugttræer forholdsvis i de nordligste Cantoner: I Thurgau 
(16 □  Mile stort med 90000 Indbyggere) findes 900000 Frugttræer, 
altsaa 10 Træer pr. Individ, og den aarlige Nettoindtægt deraf gaar 
op til næsten 2 Millioner Franks. Mange Landmænd i Thurgau for
rente med Indtægterne af Frugthaverne den paa deres Ejendom 
hæftende Pantegjæld og have desuden, hvad de selv bruge i Hus
holdningen af frisk og tørret Frugt samt Most (og af disse Ting 
broges der meget) og desuden en ikke ringe Mængde Ved af de 
Grene, som efterhaanden visne. I Canton Basel, som kun er 8Vs 
□  Mil med 52000 Indbyggere, findes 411000 Frugttræer, altsaa 8 
pr. Individ. I samtlige Cantoner findes omkring 12x/2 Millioner 
Frugttræer, der give et aarligt Udbytte af omtrent 25 Millioner 
Franks. I hele Schweiz omtrent 3Va Millioner Tønder Land dyrket 
Mark. Naar der paa hver Tønde Land stod 4 Frugttræer, hvilket 
aldrig kunde blive til Hinder for Agerbruget, saa vilde dette give 
14 Millioner Træer, og naar alle disse bleve ordentlig plejede, vilde 
det gjennemsnitlige Udbytte meget let kunne bringes op fra 2 til 
2x/2 Franks for hvert Træ, hvorved det aarlige Udbytte vilde stige 
fra 25 til 35 Millioner Franks. Enhver ser, at naar man regner 
Udbyttet af et Frugttræ til 2Vs Franks, er det overordentlig lidet, 
endog for vort Land. —  I Omegnen af New-York koster en saadan 
Jord, som kan bruges til Dyrkning af Køkkenvæxter, mellem 1000 
og 5000 Dollars pr. Akre, og dog lønner det sig, trods de høje 
Arbejdspriser, at dyrke de almindelige Køkkenvæxter, der ved at 
gaa gjennem et Par Mellemhandlere tilsidst sælges til en Pris, der 
er dobbelt saa høj som den, Gartneren har faaet. Naar man rejser 
nedad Rhinen lige fra Strassburg, Mannheim o. s. v. —  jeg har 
rejst der flere Gange og første Gang for 28 Aar siden — , ser man 
paa Dampskibene en Masse Kurve, fyldte med Køkkenvæxter, ganske
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simple Ting som Blomkaal og Salat. Jeg spurgte allerede første 
Gang — og ligeledes senere, thi Massen var tiltaget — , hvor alt 
dette skulde hen, og fik det Svar, at der hvert Aar gik saadanne 
Udførsler over Holland til London, og at det hovedsagelig kom fra 
Omegnen af Strassburg og Mannheim. Naar man nøjere betragter 
Forholdene, vil man finde, at i Baden indføres den største Del af 
det Korn, som der forbruges, og Grunden hertil er, at det ikke 
lønner sig at dyrke det, idet Jorden væsentlig bruges til Dyrkning 
af Vin og Tobak, og overalt, hvor dette er Tilfældet, er Jorden 
meget kostbar. Uagtet altsaa Jordlejen er høj, lønner det sig dog 
at dyrke disse Køkkenvæxter, som maa bære den lange Fragt helt 
til London. Naar man ser dette, ligger det nær at tro, at vi med 
vor livlige Forbindelse med England uden - synderlig Vanskelighed 
maatte kunne bringe det dertil, at Christianiadalen blev Londons 
Køkkenhave. —  Det har ved nøjagtige Forsøg, som i en længere 
Aarrække have været anstillede, vist sig, at forskjellige Væxter, for
nemmelig de, hvorom vi her tale, undergaa flere Ændringer ved at 
dyrkes under forskjellige Breddegrader. Saaledes er hos de Væxter, 
der indeholde et bestemt Arom, eller som have en egen Velsmag, 
denne stærkere, jo længere man kommer mod Nord. Dette kan 
man blandt andet overbevise sig om ved at sammenligne den Blom
kaal, som hvert Aar indføres hertil fra Algier, med den, som voxer 
her. Forskj ellen er stor. Det sa mme finder man i Mellemevropa, 
f. Ex. i Dresden, naar man sammenligner den Blomkaal, som man 
ogsaa der indfører fra Algier, med den, som er voxet paa Stedet, 
men som igjen staar langt tilbage for vor. Enhver, som har spist 
Kirsebær i Italien, ved, at de der, efter vore Begreber, ere meget 
smagløse. I Paris, hvor man gjør meget af Kirsebær, ere de alle
rede noget bedre, men have dog meget lidet Arom. I Berlin finder 
man, at de Kirsebær, som der voxe, ere noget ganske andet end 
f. Ex. i Paris eller Sydtyskland, og dette forholder sig ogsaa virke
lig saa; men naar man saa sammenligner vore Kirsebær med de 
samme Sorter i Berlin, saa er Forskjellen den samme som mellem 
Kirsebær fra Omegnen af Paris og fra Italien. —  Farvestoffet øges 
ogsaa i en paafaldende Grad. Man kan jo svare, at dette er lige
gyldigt; det er jo det samme, om Ærterne ere grønne eller gule 
o. s. v., men med Pryd væxter er det dog en anden Sag; der er det 
ikke ligegyldigt, enten Farven er livlig eller mat, og det er en 
Kjendsgjerning, at Blomster heroppe, selv avlede af udenlandsk Frø, 
faa meget livligere Farver end i sydligere Lande. Alt dette er godt
gjort i en Bog, „Væxtlivet i Norge“ , som i disse Dage er udkommet 
som Universitetsprogram*); jeg kan her behandle det lettere, fordi

*) Udg. som Festskrift til Kjøbenhavns Universitets 400 Aars Jubilæum i 1879.
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alle disse Paastande der ere beviste.  — Saa kommer en anden 
Egenskab ved i Norden dyrkede Planter, nemlig at Frøet af de for
skjellige Pryd- og Nyttevæxter bliver i væsentlig Grad større i de 
nordlige Lande, og dette kan gaa op til nogle og sytti Procent. 
Grundet paa alt dette, har der dannet sig en i faa Aar navnkundig 
bleven Frøhandel i Ørebro, som gjør overmaade store Forretninger, 
fordi det ved sammenlignende Prøver, som nu ere foretagne ved 
samtlige den preussiske Regerings Forsøgsstationer, ved en hel Del 
af de franske og ved flere af de engelske samt ved den belgiske 
Regerings Forsøgsstation i Gembloux, har vist sig, at disse Er
faringer ere fuldkommen korrekte. Derpaa er denne Forretning 
baseret, og den er, efter skriftlig Meddelelse til mig, i brillant For
fatning og stadig Fremgang. Den absolute Vægt af Frøet tiltager, 
og dette er en væsentlig Sag. Da enhver spirende Væxt i Først
ningen lever af den i Moderfrøet nedlagte Næring, saa er det klart, 
at et stort, tungt og fuldt udviklet Frø har mere Føde at byde den 
unge Væxt, end et mindre. Jo rigere paa Næring Moderfrøet er, 
desto kraftigere bliver ogsaa den spirende Væxt. Denne faar større 
og flere Rødder og derved altsaa flere Organer, hvormed den kan 
hente Næring af Jorden; den faar derved kraftigere og mere blad
rige Stilke og kan saaledes bedre optage Næringsstof af Luften, og 
endelig giver et vel udviklet og fuldvægtigt Frø, baade af Korn og 
andre Væxter, det største og sikreste Udbytte. Men det er ikke 
nok hermed; baade i Norge, Sverige og paa Island har Erfaring 
gjennem lange Tider vist, at man af det hjemmeavlede Frø faar 
Planter, som bedre udholde et haardt Vejrlag, modnes tidligere og, 
naar der er Tale om Arom, tillige give mere velsmagende Planter. 
Der er næppe nogen Maade, hvorpaa man almindelig taget kan 
bruge et Stykke Jord saa fordelagtig, som til derpaa at avle Frø af 
Havevæxter. Her have vi altsaa, — tror jeg —  en Anvendelse for 
vore smaa Jordstykker. Naar Erfaring har vist, at det Frø, som 
her avles, har de omtalte Fortrin fremfor det, som avles i sydligere 
Lande, saa ligger det nær at opmuntre til at drive Avl af Frø af 
alskens økonomiske Væxter, som her kunne modnes, først til vort 
eget Lands Forsyning og dernæst for det udenlandske Marked, som 
vi ikke ere i Stand til at fylde. For Tiden gaar det aldeles bag
vendt med den Ting; vi kjøbe saa godt som hvert eneste Frø, som 
her saas, fra Mellem- og Sydevropa; vi give vore Penge ud og faa 
en mindre god Vare, end vi kunde skaffe os selv til eget Brug og 
til Vinding ved Export til Udlandet. Jeg  t r o r ,  at der  l i g g e r  
en ganske  o v e r o r d e n t l i g  F r e m t i d  f or  de smaa B r ug  i, at 
di sse  Ting b l i v e  a l mi nd e l i g  k jendte .  Jeg sagde, at Plan
ternes Arom tiltager i væsentlig Grad, eftersom man kommer længere
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mod Nord; Beviset herfor er ført i den anførte Bog. Jeg skal kun 
nævne, at i Surrey ved London, hvor naturligvis Jordlejen er over
ordentlig høj, dyrkes der dog i stor Udstrækning Mynte, Lavendler, 
o. s. v., alene fordi de Planter, som voxe der, indeholde meget mere 
ætherisk Olje end de, som man før var vant til at hente fra Syd
frankrig. Det samme vil rimeligviis ogsaa være Tilfælde her med 
H u ml e ;  men jeg vil dog kun foreløbig henlede Opmærksomheden 
herpaa; thi jeg kan ikke paastaa dette med den samme Vished som 
det, der i det foregaaende er nævnt. Ifjor Vaar begyndte jeg at 
anstille Forsøg med 12 af de bedste Sorter Humle fra Wiirtemberg, 
Bayern, Bøhmen og Posen, og med de samme Sorter gjøres der For
søg paa to Steder i Sverige. Det første Aar faar man Intet af 
Humlen, det andet Aar saa lidet, at man heraf ikke kan drage 
nogen bestemt Slutning, og først det tredje Aar, efterat den er 
plantet, giver den fuldt Udbytte; det er da Planen, at denne Humle 
skal høstes saa omhyggeligt som muligt og deles i to Portioner, 
hvoraf den ene skal sendes til Østerrige, den anden til Bayern, for 
der at prøves af uvillige Mænd eller som i alt Fald ikke have nogen 
Interesse af at sige, at deres Humle er daarligere end vor, da vi jo  
kjøbe Humle derfra, — men man har naturligvis med ærlige Folk 
at gjøre. Ved denne Bedømmelse staa vi altsaa udenfor; vi have 
heller ikke saa fine Apparater, at vi kunne anstille de fornødne 
Undersøgelser. Hvis man altsaa finder, at den norske og svenske 
Humle er bedre end deres, hvilket man efter den Erfaring, at Plan
ternes Arom tiltager, naar man kommer længere mod Nord, tør an
tage, saa kunne vi stole paa, at dette Resultat er sikkert, og da vil 
et stort Marked være aabnet for en fordelagtig Kultur; det turde 
da hænde, at Christianiadalen efter en Menneskealder var forvandlet 
til en Humlehave.

2. Om Frøavl. Enhver, som kjender noget til Landhushold
ningen, vil vide, at de bedste eller de for en vis Egn mest passende 
Slag eller Racer, som man kalder det, af vore Husdyr ikke kunne 
vedligeholde de engang udviklede nyttige Egenskaber, uden at man 
først og fremmest er meget omhyggelig ved Valget af Avlsdyrene, 
og dernæst at Afkommet fostres paa en saadan Maade, som det ved 
gjentagne Prøver har vist sig i alle Dele svarer til sit Endemaal. 
Paa samme Maade har det sig ogsaa med de dyrkede Væxter, som 
udvikles efter Naturlove, der i flere Stykker ligne dem, som ligge 
til Grund for Dyrelivet.

Vi vide alle, at som man saar, saa skal man ogsaa høste. Det 
lader dog til, at man i den senere Tid væsentlig har taget dette 
kjærnefulde Ordlag, der alt for henved 2000 Aar siden var vel kjendt
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baade i Østerlandene og i Rom, i en billedlig Mening. Saaledes har 
det vistnok ogsaa været opfattet af de gamle Folkeslag; men naar 
man gjennemgaar de Værker, der endnu findes fra Roms Velmagts
dage og som ere skrevne af den Tids dygtigste Mænd, f. Ex. V a r r o ,  
V i r g i l ,  C o l u m e l l a  og P l i n i u s ,  saa vil man finde, at dette Ord
lag nok ogsaa har været opfattet bogstaveligt, og at de satte megen 
Pris paa til Udsæd kun at bruge Frøet af de fuldkomnest udviklede 
Væxter, som blandt andre Egenskaber ogsaa havde store, fejlfri Ax 
samt de s t ø r s t e  og vægt igste  Korn. Ja man har alt paa den 
her nævnte Tid endog lagt Mærke til de mangfoldige Maader, hvor- 
paa Arterne, under ulige virkende ydre Omstændigheder, kunne 
ændres. Idet saaledes Historieskriveren Li vi us omtaler, hvorledes 
flere Folkeslag ved ydre Paavirkning kunne udarte saaledes, at der 
af disse opstaar hvad man kalder Blandingsfolk, bruger han følgende 
Lignelse: „ligesom hos Væxter og Dyr Frøet ikke virker saa stærkt 
til Artens Vedligeholdelse, som den særegne Jord og Luft, hvoraf 
den næres, til dens Ændring.“ Alt dette har man dog, som det 
synes, senere glemt eller overset.

For at man kan faa Rede paa Udviklingen af denne Sag i den 
nyeste Tid, skal jeg her tillade mig at meddele følgende historiske 
Oplysninger: Det er nu snart en Menneskealder, siden jeg i den
botaniske Have ved Christiania og senere ved en hel Del private 
Stationer i Nordland og Finmarken begyndte at gjøre Forsøg 
med mange Arter og Former af de almindelige i Evropa dyrkede 
Væxter. Disse Forsøg, der stadig fortsættes, have heldigvis bragt 

• Resultater, som i flere Henseender ere af Interesse, baade i rent 
videnskabelig og praktisk Retning, navnlig med Hensyn til de Æn
dringer, som Væxterne undergaa paa en høj nordlig Breddegrad. 
Om alt dette holdt jeg i Juli 1860, altsaa for 20 Aar siden, et Fore
drag ved et Landbrugsmøde i Gøteborg; men den Gang kjendte jeg 
ikke, hvad der om denne Sag findes baade i den norske og islandske 
Literatur fra forrige Aarhundrede; jeg kunde saaledes alene støtte 
mig til mine egne Iagttagelser, som jeg for største Delen havde gjort 
i den botaniske Have. Henved to Aar senere (1862) udgav jeg som 
Universitetsprogram et Skrift „Die Kulturpflanzen Norwegens“ , hvor 
alle de her nævnte Iagttagelser ere meddelte saa udførligt, som 
Omstændighederne den Gang tillode. 1875 udgav jeg, ligeledes som 
Universitetsprogram, „Die Pflanzenwelt Norwegens“ og endelig 1879 
et tredje Universitetsprogram „Væxtlivet i Norge“ . Begge de sidst
nævnte Skrifter indeholde de samme Resultater som det første, men 
naturligvis forsynede med de nyeste Iagttagelser og en fuldstændigere 
Udsigt over den herhen hørende Literatur. Da man af de her 
nævnte Skrifter og fornemmelig af det første i andre Lande havde set,
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at det i Norden avlede Frø i flere Henseender maatte foretrækkes 
for de samme Slags fra sydligere Lande, blev der hermed, efter 
Opfordring fra Dr. L. W i t t m a c k ,  som er Bestyrer af Landbrugs- 
Musæet i Berlin, gjort sammenlignende Prøver ved flere agrikultur- 
kemiske Forsøgsstationer i Tyskland, England og Frankrig, og over
alt har man, saavidt mig bekjendt, faaet stadfæstet de her tidligere 
gjorte Iagttagelser. Med Frø, der var avlet i Omegnen af Ørebro, 
er der i den nyeste Tid, ved den belgiske Regjerings Forsøgsstation 
i Gembloux af denne Anstalts Direktør, Professor Dr. A. Petennann 
samt Ingeniør C. G. Zetterlund, gjort meget nøjagtige sammenlig
nende Forsøg, der ligeledes stadfæste mine tidlige Iagttagelser, og 
som efter den af det belgiske Videnskabsakademi herom udtalte 
Dom baade i videnskabelig og praktisk Retning gjøre Krav paa den 
største Opmærksomhed. Det vil rimeligvis være bekjendt, at Gros
serer C. A. Hagendahl i Ørebro for nogle Aar siden har faaet i 
Stand en, i Forhold til den korte Tid, storartet Handel med inden
landsk Frø, fornemlig af de almindelig dyrkede Fodervæxter. I 
Henhold til en udførlig Redegjørelse om Gangen i hele denne Sag, 
som Hr. Hagendahl har havt den Godhed at tilstille mig, var det 
ved et nøjagtigt Studium af de to første af mine foran nævnte 
Skrifter, at han fik fuld Vished for, at det i Norden avlede Frø har 
store Fortrin fremfor det i sydligere Lande avlede Frø af samme 
Slags.

De vigtigste af de Ændringer, som særlig de dyrkede Væxter 
undergaa i det høje Norden, kunne i Korthed sagt gjengives i føl
gende 6 Sætninger: 1) Naar Korn i Skandinavien efterhaanden flyttes «. 
fra Lavlandet til en Fjældegn, kan det vænnes til at naa sin fulde 
Udvikling i den samme, ja endog i en kortere Tid, men med en 
lavere Middeltemperatur end før, og naar det, efter i nogle Aar at 
have været dyrket paa den antagelig største Højde over Havet, hvor 
Korn kan modnes, bringes tilbage til sit oprindelige Udgangspunkt, 
vil det i de første Aar modnes tidligere end den samme Sort, som 
hele Tiden har været dyrket i Lavlandet. 2) Paa samme Maade 
forholder det sig med Korn og andet Frø, der efterhaanden bringes 
fra en sydlig til en nordligere Breddegrad, om end Varmen bliver 
mindre og -Skydækket større, samt med Hensyn til den tidligere 
Udvikling, naar det igjen bringes sydover. 3) Jo længere man kom
mer mod Nord, er der, i alt Fald indtil en vis Grad, en stærkere 
Afsætning af Farvestof hos Blomsterne, Bladene og Frøet, end hos 
de samme Arter eller Varieteter under sydligere Breddegrader. 4) 
Hos de Væxter, hvor visse Organer udmærke sig ved et eller andet 
Arom, tiltager dette, forudsat at Planten naar sin fuldkomne Udvik
ling, jo  længere man kommer med Nord, medens derimod Sukker-
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mængden, i alt Fald i Frugterne, aftager. 5) Frøet af forskjellige 
Væxter tiltager indtil en vis Grad i Størrelse og Vægt, eftersom 
Planteu føres nordover, forudsat at den kan naa sin fuldkomne 
Udvikling, men gaar igjen nedad til sin oprindelige Størrelse, naar 
Planten bringes tilbage til sit Udgangspunkt. Saaledes gaar det 
ogsaa med Bladene paa flere Arter af Træer og andre Væxter. 6) 
Frø, der er blevet modent i nordlige Egne, giver større og kraftigere 
Planter, som tillige bedre modstaa et baardt Vejrlag, end naar de 
samme Arter eller Former dyrkes af Frø fra sydlige Lande.

Af disse Sætninger er det især de to sidste, der nærmest ved
komme den Sag, som ber omtales. Udbyttet af Havedyrkningen, 
som i Norge i de senere Aar har gjort glædelige Fremskridt, er 
naturligvis i en væsentlig Grad afhængigt af Frøets mere eller mindre 
gode Egenskaber. Der kan vel næppe heller være nogen Tvivl om, 
at det, ved et omhyggeligt Udvalg af de Væxter, som skulle bære 
Frø, og i det hele ved, med en fast Plan for Øje at iagttage alt 
nødvendigt denne Sag vedkommende, maatte kunne lykkes med Tiden 
i mange Retninger at udvikle tydelig udprægede Egenskaber hos de 
Væxter, som dyrkes under høje Breddegrader eller paa usædvanlige 
Højder over Havet. Efter det, som jeg hidtil ved Prøver har lært, 
er der Grund til at tro, at dette ikke alene maatte kunne lykkes 
med flere Nyttevæxter, men ogsaa idetmindste med enkelte af vore 
almindelige Prydvæxter. For efter Evne at faa dette Spørgsmaal 
opklaret, har jeg vistnok gjort en hel Del Prøver, men en Mands 
Virksomhed, især naar denne maa spredes i mange Retninger, kan 
ikke strække til. Denne Sag er meget magtpaaliggende, og Norge 
er, paa Grund af sin geografiske Stilling og Bygningen i det hele, 
det Land, der bedst af alle er skikket til Forsøg i den her paa
pegede Retning. Det er tidligere sagt, at det i Norden avlede Frø 
er større og tungere end det, der avles i Syden. Da jeg for henved 
tyve Aar siden fremsatte denne, paa en Mængde Kjendsgjerninger 
grundede, Paastand, blev der vistnok af et Par usagkyndige Per
soner og enkelte Eftersnakkere ytret Tvivl om Rigtigheden af denne 
Iagttagelse. I den senere Tid har man dog ikke hørt noget fra 
disse Tvivlere, som rimeligvis ere bragte til Ro af den ejendomme
lige Vægt, som ligger i uomstødelige Kjendsgjerninger. For saavidt 
muligt at opklare og fuldstændiggjøre denne Iagttagelse, vilde det 
være af stor Interesse at faa en nøjagtig kemisk Undersøgelse af 
det i det høje Norden dyrkede Korn, sammenlignet med de samme 
Varieteter fra meget sydligere Bredder. I Aaret 1862 tillod jeg 
mig at fremsætte den Gisning, at det især er de kvælstoffrie Æmner 
af Kornet, som i de nordlige Lande udvikles i en større Mængde 
end under sydligere Breddegrader, samt at Aarsagen hertil er at
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søge i den lange Dag eller det stadige Lys, som man i Sommertiden 
har i Norden. De senere mærkelige Undersøgelser af Professor 
Julius S a c h s  om Lysets Indflydelse paa Stivelsedannelsen hos Plan
terne, sammenholdt med Resultaterne af N. L a s k o w s k y ’ s Analyser 
af en Mængde Hvedesorter, synes nu at have hævet denne Gisning 
til en Kjendsgjerning.

Frøet synes ikke at tiltage lige meget i Vægt hos alle Plante- 
familier, men efter hvad jeg hidtil har iagttaget, kan denne gaa op 
til 60—70 Procent. Her kunde man vel fremholde det Spørgsmaal, 
om det større Frø, eller Øgningen af dettes absolute Vægt, kan have 
nogen væsentlig Værd for de dyrkede Væxter. Det er alt tidligere 
sagt, at de gamle Romere satte megen Pris paa til Udsæd kun at 
bruge de s t ø r s t e  og v æg t i g s t e  Korn. Denne Lærdom var natur
ligvis alene vunden ved Erfaring, da det dengang var umuligt ad 
videnskadelig Vej nærmere at undersøge og forklare Sammenhængen 
ved en saadan Tilgang. I den nyeste Tid, flere Aar efterat de her 
gjorte Iagttagelser, som tidligere sagt, vare bievne stadfæstede ved 
en hel Del agrikulturkemiske Forsøgsstationer i Mellemevropa, er 
der af Dr. Gustav  Ma r e k  i Wien gjort lange Rækker af Forsøg, 
hvorved det nu er hævet over enhver Tvivl, at jo  større Frøkornet 
er (naturligvis af den samme Art eller Varietet), desto kraftigere vil 
ogsaa den af dette udviklede Plante blive. Det vil sige, at den 
spirende Plantes Udvikling al ene  er afhængig af den i Frøet op- 
samlede Reservenæring eller, med andre Ord, af dettes Størrelse. 
Men der kunde nu blive Spørgsmaal, om man ikke ved Hjælp af en 
eller anden Gødning kunde være i Stand til at udjævne den Forskjel 
i Udviklingen, som stadig viser sig at finde Sted hos de forskjellige 
Individer af de samme Plantearter, der ere fremkomne af smaat og 
stort Frø. Ogsaa i denne Retning har Dr. Marek, ved nøjagtige 
sammenlignende Forsøg, godtgjort, at enhver spirende Plante i Først
ningen, indtil Spiringsperioden er forbi, kun lever af den i Moder
frøet nedlagte Næring, og jo  rigere paa Næring Frøet er eller, med 
andre Ord, jo  større det er, desto kraftigere bliver ogsaa den 
spirende Plante. Denne faar større og flere Rødder og saaledes 
altsaa flere Organer, hvormed den kan hente Næring af Jorden. 
Den faar derved kraftigere og mere bladrige Stilke og kan saaledes 
bedre optage Næringsstof af Luften. Dr. Marek slutter sit Skrift 
„Das Saatgut und dessen Einfluss auf Menge und Güte der Ernte“ 
med følgende Ord: „Til Udsæd bør man derfor kun bruge det største 
Frø. De i dette opsamlede Reservestoffer kunne sammenlignes med 
en Driftskapital, der gjør den spirende Plante i Stand til paa den 
virksomste og kraftigste Maade at optage Kampen for sin Tilværelse, 
at bringe Planterne til den højeste Grad af Udvikling, og, under
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ellers lige Forhold, tillige at give det største Udbytte.“ Af hvad 
der her i Korthed er sagt, vil det rimeligvis være blevet klart, 
hvilken Værd det store Frøkorn har fremfor det mindre, og jeg maa 
her tillade mig atter at minde om, at det netop er denne heldige 
Egenskab, som udvikles hos det Frø, der modnes i de nordlige Lande.

Det staar nu kun tilbage at omtale den sidste af de tidligere 
nævnte Ændringer hos Planter, der dyrkes i det høje Norden, at 
nemlig det her avlede Frø giver større og kraftigere Planter, som 
bedre modstaa et haardt Vejrlag og udvikles hurtigere, end naar 
de samme Arter eller Former dyrkes af Frø fra sydlige Lande. 
Fra den nyere Tid har man Iagttagelser herom fra Sverige og lige 
fra Midten af forrige Aarliundrede fra Norge og Island, paa sidst
nævnte Sted af den navnkundige Præst B j ø r n  Hal dorsen .  Men 
dette gjælder ikke alene de til økonomisk Brug dyrkede Væxter; 
det samme er rimeligvis ogsaa Tilfældet med vore vildtvoxende Træer, 
i alt Fald med den almindelige Fyr (Pinus sylvestris), og det er 
sandsynligt, at man her atter har at gjøre med en almengyldig Lov, 
der gaar gjennem det hele. Om denne Sag har Forstmester GI ø e r 
sen meddelt mig følgende: „Det er nu mange Aar siden man her
begyndte at iagttage den paafaldende Forskjel mellem Haardførheden 
af Fyrreplanter, opelskede af indenlandsk og tysk Frø. Vi have i 
en af vore Planteskoler, nemlig i den ved Ladestedet Sandnes paa 
Jæderen, stadig i en Aarrække anstillet Forsøg med at saa norsk, 
eller naar saadant ej var at opdrive, i alt Fald svensk Frø ved 
Siden af det tyske og altid iagttaget, at Smaaplanter, opkomne af 
det skandinaviske Frø, klarede sig ulige bedre under den for smaa 
Frøplanter farlige Vinter- og Vaartid, end de, der skrev sig fra det 
tyske Frø. Endnu i Vaaren 1879, efter den for Vestlandet usæd
vanlig stadige Vinter, fandtes ved Optagelsen i Planteskolen 150000, 
eller henved 50 Procent, af hele den enaarige Plantebeholdning af 
tysk Oprindelse gulnede og kassable, medens næppe 10 Procent be
høvede at udsorteres af de efter Udsæd af svensk Frø fra Jønkø- 
pingstrakten opkomne Planter. Havde det skandinaviske Frø været 
indsamlet her paa Vestlandet eller i Nordland, vilde Tabene, at 
dømme efter de tidligere anstillede Forsøg med Frø fra Voss og 
Saltdalen, utvivlsomt været endnu mindre.“

Naar Erfaring har vist, at det her avlede Frø har de her 
omtalte Egenskaber, saa ligger det nær at opmuntre til at drive 
Frøavl af alle Slags Nyttevæxter, som her kunne modnes, først til 
vort eget Lands Tarv og dernæst for det udenlandske Marked, som 
vi næppe nogensinde ville blive i Stand til at fylde. De heldige 
Egenskaber, som udvikles hos Frø, der modnes i det høje Norden, 
tabe sig dog meget snart, naar Planterne dyrkes i sydlige Lande,
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og ny Tilførsel vil derfor altid blive nødvendig. Det kan ikke nægtes, 
at alt dette vilde være et i flere Henseender glædeligt Fremskridt. 
Af en bel Del blandt vore almindelige Nytte- og Prydvæxter bør 
der saaledes med Tiden udføres og ikke indføres Frø. Men ved 
at overse denne Sag fra alle Sider, synes jeg, naar man en Gang 
kan faa iværksat den ber udtalte Tanke, i Baggrunden at se et 
mindre tiltalende Billede: Den i vor Tid, i flere Retninger, altfor 
virksomme „Spekulationsaand“ vil næppe undlade her at gjøre sig 
gjældende. Naar det først er blevet almindelig kjendt, at Frø fra 
de nordlige Lande har flere Fortrin for det, der er avlet i de syd
lige, kan der vel næppe være nogen Tvivl om, at „Spekulationsaanden“ 
i andre Lande vil bringe det derhen, at man mere eller mindre al
mindelig vil komme til at sælge det i hine Egne dyrkede og for en 
billigere Pris erhvervede Frø som noget, der er avlet netop „i det 
højeste Norden“ . — og dette vil naturligvis, i alt Fald i nogen Grad 
og til en vis Tid, gjøre den her udtalte og paa Kjendsgjerninger 
grundede Sand he d  mildest talt tvivlsom.

Hidtil har det gaaet aldeles bagvendt med denne Sag. Naar 
undtages de almindelige Kornarter og lidt Græsfrø, kjøbe vi saa 
godt som hvert eneste Frøkorn, som her saas, fra Syd- og Mellem- 
evropa, ja endog fra Amerika; vi sende vore Penge ud af Landet 
og faa en mindre god Vare end vi kunde skaffe os selv til eget 
Brug, ikke at tale om den Vinding, som med Tiden vil kunne faas 
ved Udførsel. I Aarene 1875— 79 inkl. er her i Gjennemsnit aarlig 
indført Frø for henved 200000 Kroner, en Sum, som for en stor 
Del ikke alene kunde have været sparet, men endog indvundet ved 
Udførsel af Frø, naar man tidligere havde kjendt og indrettet sig 
efter de her meddelte Kjendsgjerninger. Der er Grund til at tro, 
at der ligger en meget stor Fremtid, navnlig for de smaa Brug, i at 
alt dette bliver almindelig kjendt. Paa flere Steder i Tyskland, f. 
Ex. i Omegnen af Lübbenau og saa godt som overalt i Thüringen, 
er Frøavl for længe siden gaaet over i hvad man kan kalde Smaa- 
brugeres Hænder.
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Generalforsamlinger og Udvalg.

Foreningens tredje aarlige Generalforsamling afholdtes paa 
Landbohøjskolen den 9. Oktober 1879, hvorom Beretning findes i 
„Ugeskr. f. Lmd.“ 1879, II Bd. S. 456. Det blev her fastslaaet, at 
Formandens og Næst-Formandens Valg betragtedes som treaarigt, 
saa at kun en af disse tillige med Sekretæren skiftevis fratraadte. 
Den anden Tredjedel af Bestyrelsens Medlemmer, nemlig Jæger
mester J o ha nne s  F r i i s ,  Etatsraad N. E. H o f m a n  (Bang) ,  Di
rektør E. M ø l l e r - H o l s t ,  Lærer P. N i e l sen  og Gartner Fr a n t z  
W e n d t ,  som nu skulde fratræde, blev enstemmig gjenvalgt, hvilket 
ogsaa var Tilfældet med Foreningens Kasserer, Grosserer Chr. P. 
Jacobsen.  Da Foreningens hidtilværende Sekretær, Hr. E. Mø l l e r -  
Hol st ,  paa Grund af det voxende Arbejde ønskede at 1ratræde 
Forretningerne, valgtes E. R o s t r u p ,  paa Bestyrelsens Indstilling, 
til Foreningens Sekretær (jfr. Beretning I S. 147). — Regnskabet 
for det forløbne Aar blev fremlagt; det var revideret af Højskole
forstanderne H. I v e r s e n ,  Dragebjærggaard, og A. S v e n d s e n ,  
Tune, som dertil vare valgte ved forrige Generalforsamling. Sluttelig 
fremvistes en Samling kolorerede Afbildninger af Foderkaal, Rod
frugter og Kartofler, som vare udførte under Hr. S a ms ø e  L u n d s  
Tilsyn, væsentlig efter udsøgte Exemplarer fra Tivoli-Udstillingen i 
1878. Det vilde være meget ønskeligt at faa disse gjengivne i Af
tryk til Brug for Landbrugsskoler og som Vejledning for Jordbrugere 
og Frøhandlere.

Foreningens fjerde Generalforsamling afholdtes, under Have
selskabets Udstilling, paa Tivoli den 27. Septbr. 1880, hvorom Be
retning findes i „Ugeskr. f. Lmd.“ 1880, II Bd. S. 391. General
forsamlingen lededes af Næstformanden, Prof. B. S. J ø r g e n s e n ,  og 
Sekretæren gav en Oversigt over Foreningens Virksomhed i det for
løbne Aar, hvorom ogsaa en tidligere Meddelelse er offentliggjort i 
„Ugeskr. f. Lmd.“ 1880, II Bd. S. 109. Nedenstaaende Regnskab 
for Tiden fra 1. April 1879 til 31. Marts 1880 blev fremlagt; det 
var revideret og befundet i Orden af de dertil ved forrige General
forsamling valgte Hrr. Overlærer S. T u x e n  og Landbrugskandidat 
J. Greve.  Det henstilledes af Revisorerne, at Portoen ved Opkræv
ningen af Medlemsbidragene herefter dækkedes af Medlemmerne, 
hvilket allerede var vedtaget af Bestyrelsen. Den efter Tour fra
trædende sidste Tredjedel af Bestyrelsen, nemlig Kammerherre 
B e r n e r - S c h i l d e n ,  Gartner Bøgh,  Grosserer J a c o b s e n ,  Etats
raad T e s d o r p f  og E. R o s t r u p ,  blev enstemmig gjenvalgt. Ved 
skriftlig Afstemning gjenvalgtes til Formand, med samtlige Stemmer, 
Kammerherre B e r n e r - S c h i l d e n .  Ligeledes blev Grosserer Ja-



112

co b s en enstemmig gjenvalgt til Kasserer. Til Revisorer valgtes 
Landbrugskandidat Gr eve  og Cand. mag. S a ms ø e  Lund.

Den ved flere Bestyrelsesmøder drøftede ønskelige Forandring 
af Foreningens Navn, dels for at undgaa Forvexling med andre 
Institutioner og dels for bedre at betegne den Virksomhed, som 
Foreningen i Virkeligheden har udvidet sig til at omfatte, blev ved 
denne Generalforsamling af Bestyrelsen foreslaaet at være „Forening 
til Forbedring af Landbrugets Kulturplanter (Frøavlerforeningen)“ , 
men efter nogen Diskussion blev det ved Afstemning fastslaaet, at 
Navnet for Fremtiden skal være: Forening til Kulturplanternes For
bedring. Medens det vel oprindelig navnlig var Landbrugets Kultur
planter, hvis Forbedring man, væsentlig gjennem Frøavlen, havde for 
Øje, saa vilde Udeladelsen af Ordet „Landbruget“ næppe støde 
Landmændene bort, da de med rette ville anse de af dem dyrkede 
Planter for de væsentligste, medens man paa den anden Side, ved 
at give Foreningen det mere omfattende Navn, kunde vente større 
Tilslutning af Have- og Skovbrugere.

Et Udv a l g  blev, i Bestyrelsesmødet d. 15. Juni 1880, nedsat 
for at forberede en ordnet systematisk Udstilling af Landbrugets 
Kulturplanter under det i Sommeren 1881 i Malmø berammede 
Landbrugsmøde, hvortil valgtes Direktør E. M ø l l e r - H o l s t ,  Gros
serer Chr. P. J a c o b s e n ,  Gartner Fr. W e n d t ,  Lærer P. Ni e l sen  
og Sekretæren, hvilket Udvalg strax konstituerede sig, med E. Mø l l e r -  
H o l s t  som Formand og udstedte under 30. Juni en lithograferet 
Skrivelse, som i 250 Expl. uddeltes til Landmænd i forskjellige Egne, 
med Anmodning om at give Bidrag af Planteprodukter til denne 
Udstilling. Skrivelsen lød saaledes:

I Frøavlerforeningens Bestyrelsesmøde d. 15de ds. vedtoges det at søge 
indsamlet de i Landbruget dyrkede Planteformer (af Korn-, Foder- og Fabrik
planter), forsaavidt de egne Big til Opbevaring, saavel i omhyggelig tørrede Neg 
som i vel renset Frø. Det er ikke blot Arter, men ogsaa Afarter og Stammer, 
der ønskes samlede, for at beskrives og opbevares, forsaavidt de ere i Besiddelse 
af paaviselige Ejendommeligheder. Desuden ønskes de U k r u d t s p l a n t e r ,  der 
optræde i større Mængde paa de dyrkede Jorder, ligesom ogsaa de af Insekter 
og  Svampe angrebne Kulturplanter, tillige med Præparater og Beskrivelser af 
de Dyr eller Planter, der give Anledning til Plantesygdommene.

Det er Hensigten hermed at lægge Grunden til et offentligt L a n d b r u g s -  
M u s e u m  iKjøbenhavn, men det er tillige Bestyrelsens Ønske, forsaavidt et passende 
Forraad af Former kan indsamles af indeværende Aars Afgrøde, paa Frøavler
foreningens Vegne at anmelde en systematisk ordnet Udstilling af det danske Land
brugs Kulturplanter til L an dm and  sf  ors a m l in  g en i M al m ø  i Sommeren 1881 
Bestyrelsen agter ogsaa, ifølge Opfordring af Prof. B. S. Jørgensen, at medvirke til, at 
der her fra Landet kan besørges en passende Samling af danske Korn- og Frøprøver, 
der kunde sendes til det ansete Frøhandler-Firma V i l m o r i n  - A n d r  i e u x  &Co.  
i Paris, til Gjengjæld for gjentagne Gange udvist tjenstagtig Opmærksomhed
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mod Danmark, deriblandt ogsaa mod vor Forening. Mulige Overskud fra en 
saadan Indsamling af Planteformer ville ogsaa kunne finde nyttig Anvendelse 
ved flere af Landets L a n d b r u g s s k o l e r .

Som R 'eg ler  for Indsamlingen af de forskjellige Planteformer anføres 
følgende:

1) Af K o r n s o r t e r n e  og F o d e r u r t e r n e  ønskes ligesaa fuldt de gamle  
danske  Former, del- endnu findes dyrkede, selv om de i de paagjældende Egne 
anses for forældede, som de nyere mere udviklede og maaske værdifuldere 
Former. Ved hver Planteform ønskes bemærket de Ejendommeligheder eller For
trin, som ikke fremgaa af Prøven, som Blomstringstid ved t i d l i g e  eller s i l 
d ig e  F o r m e r ,  H a a r d f ø r h e d ,  Modstandsevne mod at gaa i L e j e ,  Utilbøje
lighed hos Kjærnen til at blæse af under Modningen, N ø j s o m h e d  overfor 
mager, sandet, tørvholdig, eller fugtig Jord, hvorved muligen de mindre an
selige Kornsorter af gammel dansk Avl, som Rug, Hvede, Havre, Hestebønner, 
kunne under visse Forhold hævde deres Plads ved Siden af de indførte, der 
maaske kun passe i det mere udviklede Agerbrug og Landets mere begunstigede 
Egne. Det ønskes ved Prøver opklaret, hvorvidt Foderurter, navnlig af Græs
familien og af Bælgsæd, som Aim. Rajgræs, Timothé, Hundegræs, R ød -og Hvid
kløver, samt af Spergelarterne, af ægte indenlandsk Avl i Bladfylde og Ydeevne 
overgaa de tilsvarende Afgrøder efter fremmed Frø som det sædvanlig antages.

2) Af Ka a l  og R o d f r u g t e r  ønskes i alt Fald kun F r ø  af Hjemmeavl 
indsendt. Bestyrelsen kan for Tiden saa meget bedre#afse fra en Indsamling af 
disse Former, som den fra Foreningens Udstillinger i 1876 og 1878 er ret for
trolig med hvad Landet i denne Retning frembringer og har sikret sig Afbild
ninger af de hidtil kjendte Former. Hertil kommer, at H a v e s e l s k a b e t s  Ud
s t i l l i n g  i Tivoli i Slutningen af Sept. d. A. (hvortil Anmeldelse, ifølge Have
selskabets Præmieprogram, maa ske inden d. 15. Avgust), afgiver god Lejlighed 
for Landmanden til at udstille ældre og nyere Former heraf, og Bestyrelsen vil 
i saa Fald kunne drage fuld Nytte af en saadan Udstilling.

3) Af hver Kulturform ønskes nogle faa (5— 10) Planter i deres fulde Ud
vikling, med nogen Rod, forsaavidt denne faas uden særlig Omsorg ved dens 
Udtagning, og helst kraftige Planter med hele deres Forraad af Stængler, Blade 
og Frugt. Negene, som næppe behøve at være mere end 3—4 Tom. i Tvær- 
maal (10— 12 Tom. i Omkreds), maa af K o r n s o r t e r n e  helst tages paa Kornets 
første Modenhedstrin, af F o d e r p l a n t e r  og B æ l g s æ d ,  naar disse staa i 
deres fuldeste Udvikling, inden Bladene begynde at visne. Negene hænges bedst 
til Tørring i Skygge for saa vidt muligt at bevare den friske Farve. Frø
prøverne ønskes fremstillede i fu ld t  rense t  S iand  i lidt rigelige Prøver, af 
Korn, Ærter o. s. v. 2—4 Potter, af Græsfrø 1—2 Potter, af Kløver, Spergel 
m. m. ’ /2— 1 Pot.

4) Frøet ønskes indsendt i Lærredsposer, Planterne løselig bundne til en 
Stok af Plantens fulde Længde og omhyggelig omviklede med Avispapir, idet- 
mindste om Axene, og derefter med Maatter eller Halmbaand, fra Rod til Top. 
Sendingerne adresseres til Hr. Cand. mag. Sa msøe  L u n d ,  Bot. Have, Kjøben
havn K., som velvillig har lovet foreløbig at opbevare Prøverne; de kunne ind
sendes til enhver Tid, helst inden indeværende Aars Udgang.

Bestyrelsen udbeder sig i dette Ø jem ed.............................. velvillige Bistand
for at komme i Besiddelse af gode og vel bevarede Exemplarer af de forskjellige 
Planteformer, som De med fornøden Lethed maatte kunne tilbyde Frøavler
foreningen. Forsaavidt De maatte være i Tvivl om, hvorvidt en eller anden 
Planteform vil være velkommen, vil dette strax kunne blive besvaret ved en
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Henvendelse til Foreningens Sekretær, Seminarielærer E. R o s t r u p ,  Skaarup, 
Nyborg.

Kjøbenhavn d. 30. Juni 1880. Bestyrelsen.

„De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift“ har som 
bekjendt i dette Efteraar begyndt, i Forbindelse med Industriforeningen, 
at foranstalte maanedlige landboindustrielle Udstillinger i Kjøbenhavn. 
I Følge Planen skal Udstillingen i Februar 1881 omfatte Korn- og 
Frøprøver (til Udsæd). Frøavlerforeningen har derfor fundet sig 
foranlediget til, at tilbyde mindre Jordbrugere sin Hjælp og Mellem
komst, for at de mulig ved denne Lejlighed kunde finde Afsætning 
for deres Hjemmeavl, og den har i den Anledning udstedt følgende 
Opfordring, som i 200 Expl. er bleven omdelt til de Frøavlere, som 
Foreningen er kommet i Forbindelse med, samt til- Forskjellige, om 
hvem det kunde antages, at de vilde interessere sig for Sagen. (Se 
Tillæg S. 126).

Opfordring til Frøavlere
fra

F o r e n i n g  tH K u l t u r p l a n t e r n e s  Fo r b e dr i n g .
Den Lejlighed, som de l a n d b o i n d u s t r i e l l e  U d s t i l l i n g e r  i Industri

foreningen i Kjøbenhavn algive til i Februar Maaned at udstille Prøver af K o r n  
o g  F r ø  t i l  Ud sæ d,  tror „Forening til Kulturplanternes Forbedring“ (Frø
avlerforeningen) at burde anbefale Landets mindre Frøavlere at benytte til A f
sætning af deres Hjemmeavl, og den  t i l b y d e r  h e r v e d  m i n d r e  J o r d 
b r u g e r e  sin M e l l e m k o m s t ,  for at de ad denne Vej paa den f o r d e l 
a g t i g s t e  Maade kunne finde Afsætning for den Del af deres Frøavl, der ikke 
med ønskelig Lethed afhændes paa Stedet.

De Frøavlere, der ønske at benytte Frøavlerforeningens Bistand og Mellem
komst, anmodes om snare s t  m u l ig t  at indsende Prøver af den r en s ed e  
Vare  til „Dansk Frøkontrol“ , Kjøbenhavn V., i ikke for smaa Prøver, mindst 
*/4 Pd. Græsfrø og Roefrø, 1/.2 Pd. Kløverfrø og 1 Pd. af Korn og Bælgsæd. 
Prøverne ville, naar  de ere  a n t a g e l i g e ,  blive udstillede under Frøavler
foreningens Mærke og med de fornødne Oplysninger om Frøets Godhed, med 
Opgivelse af Prisen, af det Kvantum, som udbydes, og af F r ø a v l e r e n s  N a v n  
o g  Adre ss e .

„Forening til Kulturplanternes Forbedring“ venter ved denne Foranstalt
ning at skulle bidrage til at skafle de smaa Partier, der avles, ofte af en upaa- 
klagelig eller endog fortrinlig Godhed, Afsætning til en passende Pris, at gjøre 
de smaa Frøavlere bekjendte i en videre Kreds, saa at de ved en sa m v i t t i g 
h e ds fu ld  Besørgelse af de indgaaede Bestillinger s i k r e  sig fas te  Kun der ,  
at henlede Opmærksomheden paa de g o d e  V a r e r ,  som Landet selv frem
bringer, og som ellers ved at gaa over i den almindelige Frøhandel til to 
Tredjedele af den sædvanlige Handelspris, forblive upaaagtede, hvorved enhver 
Spore til Forbedring mangler.

Foreningen venter derhos ved sin Mellemkomst at faa Lejlighed til at virke 
til en Forbedring af Hjemmeavlen, til at vække Opmærksomheden for gode og 
rene  Varer, ogsaa med Hensyn til deres Afstamning, saa at beslægtede Former 
holdes adskilte; den ønsker, saa vidt muligt, at kunne forfølge Afgrøderne og,
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hvor Lejlighed gives, at paapege de Forandringer, der i Aarenes Løb kunne 
paavises, for i heldige Tilfælde at bane Vejen for en udvidet Afsætning af de 
Frøsorter, der vise sig tilstrækkelig lønnende at dyrke.

Det anbefales som  R e g e l ,  i Forbindelse med Prøverne, at indsende nogle 
Ax, svarende til en Kornprøve, eller den tilsvarende Roe til Roefrø o. s. v., til 
Vidnesbyrd om hvad Udstilleren virkelig avler og for at forebygge Fejltagelse 
paa Grund af urigtige eller vildledende Navne.

I December 1880.
Bestyrelsen.

Foreningens Regnskab
f ra  1. Apr i l  1 879 ti l  31. Marts  1880.

Indtæ gt .
Kr. ø . Udgi f t .

Kr. ø .

Medlemsbidrag............................... 315 Underskud f. forr.Forretningsaar 78 40
800 SOO

Raben-Levetzauske F o n d .......... 300 J7 Arbejdshjælp og U d læ g ............ 138

E 
iOOO

D. kgl. Landhusholdningsselskab 300 ?5 Postpenge...................................... 46 94
Modtaget af det kgl. Landhus Saald, Frø, Kartofler.................. 34 04

holdningsselskab for 200 Expl. Papir og Protokoller.................. 181 81
af Foreningens Beretning Nr. 1 200 Autografering og Xylografering 92 16

Indvundne R en ter ...................... 6 87 Trykningsomkostninger ogHæft-
ning af Beretning Nr. 1 ........ 538 10

En Hektograf................................ 9
Foreningens Sekretær................ 500 n
Beholdning ved Forretnings-

aarets Udgang.......................... 2 57

1921 87 1921 87

Medlemsfortegnelse.
I  Følge Kassererens Opgivelse.

Aaberg, Folkethingsmand. Møborg, Lemvig.
Andersen, J. B. H., Kammerraad. GI. Kongevej 115, Kjøbenhavn V. 
Andersen, F., Landsthingsmand, Proprietær. Søvertorp, Rudkjøbing. 
Ahlefeldt-Laurvigen, J., Greve. Skovsbo, Ullerslev Station.
Benzon, Alfred, Apotheker. Svaneapothek, Kjøbenhavn K. 
Berner-Schilden Baron Holsten, Kammerherre. Clausholm, Randers. 
Bille-Brahe, Baron. Egeskov, Kværndrup Station.
Blædel, Forpagter. Vilhelmsborg, Assens.
Bredahl-Møller, O., Enkefrue. Vejstrupgaard, Svendborg. 
Brockenhuus-Schack, Greve, Kammerherre, Amtmand. Svendborg. 
Brohm, Forpagter. Bavelse, Ringsted.
Bruun, F., Slotsgartner. Bernstorf, Gjentofte.
Brønnum, Forpagter. Gudumlund, Aalborg.
Buchwald, Chr., Premierlieutnant, Proprietær. Estruplund, Ørsted.
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Buus, N. P. J., Inspektør. Rosvang, Thisted.
Bøgh, G. J., Gartner. Horsens.
Bøgvad, Skovrider. Nørager, Slagelse.
Christiansen, Gartner. Svanholm, Skibby.
Clausen, Kaptajn. Akasievej 1, Kjøbenhavn V.
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navneliste.

Med vedføjede latinske Benævnelser for alle de i Beretningen anvendte 
danske Plantenavne.

Abies se Ædelgran.
Acariasis 97.
Acrocecidier 98.
Agaricus melleus se Honningsvamp.
Agaricus s or didus 96.
Agerkaal, Brassica campestris 36.
Agrostis se Hvene.
Agurk, Cucumis sativus 100.
Ahorn, Acer 52.
Alopecurus se Rævehale.
Alsikekløver se Kløver.
Amarantus retroflexus 38.
Ambrosia, Bynkebladet, A. artemisiaefolia 26. 30. 31. 32. 33.’
Arve, Anagallis arvensis 26. 30. 31. 36.
Ask, Fraxinus excelsior 52. 53.
Avnbøg, Carpinus Betulus 94.
Avnrust se Rust.

Barresroe se Bede.
Bede, Beta vulgaris.

Foderbede eller Runkelroe, Beta v. campestris 41. 42. 48. 49.
52. 53— 55. 61. 92.

Lang tyk rød, Elvetham 8. 15. 41. 48. 49. 50.
Halvlang tyk gul, Barresroe 50. 60. 62.
Kort gul, Kvægklump 49.

Rødbede, Beta v. hortensis 61.
Sukkerbede eller Sukkerroe, Beta v. saccharifera 92— 93.

Beta se Bede.
Berberis 89.
Bibernelle, Poterium dictyocarpum 90.
Birk, Betula 52. 53.
Bjærgfyr se Fyr.
Blaastjærne, Sherardia arvensis 26. 30. 31. 33. 36.
Blaatop, Enodium coeruleum 11. 52. 53.
Bladlus, Aphis 19. 97.
Bladskimmel, Peronospora.

Korsblomsternes B., P. parasitica 94.
Rødløgets B., P. Schleicleniana 93.
Spinatens B., P. effusa 93.

Blodkløver se Kløver.
Blomkaal se Kaal.
Blommepunge 94.
Blommetræ, Prunus domestica 94.
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Blærefødder, Thrips cerealium 97.
Brand 90.
Branddug, Cladosporium Fumago 94.
Brakfrugter 15.
Bromus se Hejre.
Brunei, Brunella vulgaris 6. 26. 30. 31. 34. 36.
Bunke, Mose-, A ira caespitosa 12.
Byg, Hordeum 40. 52. 59. 61. 90. 92. 93. 97.

Chevalierbyg, hører til H. distichon nutans 61. 63. 64. 66. 
Hallets Byg, hører til II. distichon nutans 90.
Viftebyg, H. zeocriton 66.
Vinterbyg, H. vulgare hibernum 66.

Bygrust se Rust.
Bynke, Graa, Artemisia vulgaris 63.
Bægersvamp, Kløverens, Peziza ciborioides eller Sclerotinia Trifolio- 

rum 21. 92.
Bøg, Fagus silvatica 52. 53. 97.
Bønne, Vox-, Phaseolus vulgaris var. 93.

Chevalierbyg se Byg.
Cikorie, Cichorium Intybus 26. 30. 31. 33. 36.
Cladosporium se Branddug og Sortskimmel.
Coccus se Skjoldlus.
Coronilla scorpioides 38.
Cuscuta racemosa 90.
Cuscutina svaveolens 90.
Cynosurus se Kamgræs.

Dactylis se Hundegræs.
Depasea Betaecola 92.
Digitaria sanguinalis 38. Se iøvrigt Fingerax.
Draphavre, Arrhenatherum elatius eller Avena elatior 7. 8. 14. 52. 

53. 60. 65. 70. 71. 72. 74. 75. 77. 79. 80. 85. 87. 91.
Knoldet D., Arr. e. bulbosum 86.

Echinospermum Lappula 38.
Eg, Quercus 52. 53.
EI, Alnus.

Rød EI, A. glutinosa 52. 53.
Hvid EI, A. incana 52. 53.

Elvetham se Bede.
Esparsette, Onobrychis sativa 90.
Euphorbia se Vortemælk.
Exoascus 94.

Fersken, Amygdalus persica 94.
Festuca se Svingel.
Filtsyge 98.
Fingerax, Digitaria glabra 26. 30. 31. 33. 34. 36.
Fioringræs (Fællesnavn for Krybende og Almindelig Hvene) se 

Hvene.
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Fladstjærne, Stellaria.
Fuglegræs-F., S. media 36.
Græsbladet F., S. graminea 26. 30. 31.

Fløjelsgræs, Holcus lanatus 7. 8. 14. 52. 53. 70. 71. 72. 75. 77. 80.
83. 85. 87.

Forglemmigej, My osotis 30.
Frugtskimmelsvamp, Oidium fructigenum 94.
Frugttræer 99. 101.
Frytle, Luzula 36.
Fusarium, graminearum 91.
Fusicladium dendriticum 95.
Fusidium Agrostidis 91.
Fyr, Pinus.

Almindelig F., P. silvestris 109.
Bjærgfyr, P. montana 52. 53.

Gaasefod, Chenopodium 26. 30. 31. 34. 36.
Gaaseurt, Anthemis 36.

Ager-G., A. arvensis 26. 30. 31. 33. 34. 38. 64.
Stinkende G., A. Cotula 30. 31.

Galledannelser 97.
Gallemide, Phytoptus 98.
Galtetand, Stachys 34.
Gran, Picea.

Hvidgran, P. alba 52. 53.
Rødgran, P. excélsa 52. 53.

Græsarter, Gramineae 7—14, 67— 88. 113.
Gulax, Anthoxanthum.

Enaarig G., A. Puelii 8. 10.
Vellugtende G., A. odoratum 8. 10. 14.

Guldhavre, Trisetum flavescens 70. 75. 77. 80. 85. 89.
Guldregn, Laburnum vulgare 52. 53.
Gulerod, Daucus Carota.

Vild G., D. G. silvestris 26. 30. 31. 33. 34. 36.
Dyrket G., D. C. sativa 41. 42. 48. 50. 52. 59. 60. 61. 62.

Lang hvid grønhovedet 41. 49. 59.
Lang rødgul grønhovedet 8. 15. 41. 48.
Lang rød (Altrincham) 41.
Halvlang gul (Saalfeld) 41.
Halvlang rødgul (Stensballe) 41. 49. 50. 53.
Halvlang rød (Randers Karotte) 41.

Halvgræsser, Cyperaceae 71. 96.
Hanekro, Galeopsis 36.
Haremad, Lampsana 36.
Hassel, Corylus Avellana 98.
Haveplanter 62. 93— 95. 99— 104.
Havre, Avena 40. 52. 90. 93. 113.

Kanadisk H., hører til A. sativa alba 61.
Sværdhavre, A. orientalis 91.
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Hejre, Bromus.
Almindelig H., B. secalinus 70. 80. 83.
Ager-H., B. arvensis 8. 10. 14. 52. 53. 70. 72. 80. 83.
Blød H., B. mollis 8. 11. 12. 13. 52. 53. 70. 72. 79. 83. 

Helminthia echioides 38.
Hestebønne eller Bønne-Vikke, Vicia Faba 52. 59. 113. 
Hestekastanie, Aesculus 95.
Heter oder a 8chachtii 93.
Hexekost, Planta plicata 94.
Hexering 96.
Hirse, Panicum 26. 30. 31. 33. 34. 36. 38. 52.
Holcus se Fløjelsgræs.
Honningdug, Melligo 92.
Honningsvamp, Agaricus melleus 95.
Hordeum se Byg.
Humle, Humulus Lupulus 104.
Hundegræs. Bactylis glomerata 8. 11. 13. 14. 48. 52. 53. 58. 60.

63— 65. 69— 72. 77— 80. 82. 86. 87. 89. 91. 113.
Hvede, Triticum 39, 40, 52. 64. 108. 113.

Skjæghvede, T. vulgare aristatum 61.
Kolbehvede, T. v. muticum 61.

Square-head-Hv. 61. 63. 91.
Hallets Hv. 61. 63. 90.
Red prolific Hv. 90.

Mirakelhvede, T. turgidum compositum 61.
Hvene, Agrostis 75. 76. 80.

Almindelig H., A. vulgaris gigantea 70. 83.
Krybende H., A. alba 83.
Fioringræs (Fællesnavn for disse to Arter) 6. 7. 8. 84. 91. 
Langstakket H , A. spica venti 60.

Hvidgran se Gran.
Hvidkaal se Kaal.
Hvidkløver se Kløver.
Hvidtjørn, Crataegus 52. 53.
Hyld, Sommer-, Sambucus Ebulus 59.
Hønsetarm, Cerastium 31.
Hør, Linum usitatissimum 66.

Jordbærkløver se Kløver.

Kaal, Brassica oleracea 52. 66. 100. 111. 113.
Blomkaal, B . o. botrytis cauliflora 94. 100. 102.
Hvidkaal, B . o. capitata alba 49. 60. 61. 93.
Kokaal, B. o. acephala integrifolia 53.

Kamgræs, Cynosurus cristatus 8. 11. 14. 48. 52. 53. 58. 70. 71. 80. 
83. 87. 91.

Kamille, Lugtløs, Matricaria inodora 63. 64.
Karotte se Gulerod.
Kartoffel, Solanum tuberosum 42— 47. 59. 62. 111.
Kirsebær, Cerasus 102.
Klinte, Agrostemma Githago 40.
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Kloranthi 98.
Kløver, Trifolium 4 —6, 64. 65. 72. 74. 76. 84. 85. 98. 113. 114. 

Rødkløver, T. pratense 4. 6. 8. 16— 88. 48. 52. 53. 59. 65. 69.
70. 71. 81. 84. 87. 98. 113.

Alsikekløver, T. hybridum 6. 8. 26. 31. 33. 34. 36. 38. 48. 58.
59. 60. 63. 64. 65. 71. 81. 84. 87. 98.

Hvidkløver, T. repens 4. 5 . 8. 26. 30. 31. 33. 34. 36. 38. 52. 53.
60. 81. 98. 113.

Jordbærkløver, T. fragifemm 56.
Blodkløver, T. incarnatum 69. 81.
Stribet Kløver, T. striatum, 38.
Udstrakt Kløver, T. procumbens 26. 30. 31. 34.

Kløveraal, Anguillula devastatrix 21. 93.
Kløversilke, Cuscuta Trifolii 4—6. 26. 30. 31. 33—38. 90.
Kokaal se Kaal.
Kolbebvede se Hvede.
Kommen, Carum Carvi 36. 52. 61. 62. 64. 65.
Korn 39. 102. 103. 106— 110. 112. 113.
Krop, Valerianella olitoria 26. 30. 33. 36.
Kvik, Agropyrum repens 72.
Kvægklump se Bede.
Kæmpegræs =  Ager-Hejre, se Hejre.

Lanosa nivalis se Sneskimmel.
Lavendel, Lavandula ver a 104.
Leer sia oryzoides 38.
Leptosphaeria 91.
Lind, Tilia 94.
Linhartsurt =  Lugtløs Kamille, se Kamille.
Lolium se Rajgræs.
Lucerne, Medicago sativa 26. 30. 31. 33. 34. 36. 65. 69. 81. 90. 
Lupin, Gul, Lupinus luteus 58.
Løg, Rød, Allium Cepa 93. 100.

Mannagræs, Glyceria fluitans 52. 53. 91.
Medicago se Lucerne.
Meldrøjer, Claviceps purpurea 40. 91. 92.
Meldug, Erysiphe 91.
Mide, Acarus 97. 98.
Mirakelhvede se Hvede.
Mynte, Mcntha 104.

Nectria ditissima 95.
Nellikerod, Geum rivale 96.

Oidium fructigenum 94.

Paddehat, Agaricus 96.
Padderokke, Ager-, Equisetum arvense 63.
Panicum se Hirse.
Paulownia 95.
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Peberrod, Armoracia rusticana 100.
Pemphigus spirothecae 97.
Pengeurt, Thlaspi arvense 36.
Peronospora se Bladskimmel.
Peziza se Bægers vamp.
Phaseolus se Bønne.
Phleum se Timothé.
Phragmidium apiculatum 90.
Phytoptus se Gallemide.
Picris hieracioides 38.
Pil, Hvid, Salix alba 63.
Pileurt, Blegbladet, Polygonum lapathifolium 72 (se iøvrig Skedeknæ). 
Pinus se Fyr.
Plantago se Vejbred.
Poa se Rapgræs.
Poppel, Populus.

Kanadisk P., P. monilifera 63.
Pyramide-P., P. pyramidalis 96.

Potentil, Potentilla 30. 31.
Pragtstjærne, Lychnis vespertina 26. 30. 31. 34. 36. 38.
Puccinia se Rust.
Pyramidepoppel se Poppel.
Pæretræ, Pyrus communis 95. 97.

Rabarber, Rheum 89.
Rabarberrust se Rust.
Rajgræs, Lolium 58. 65. 75. 78.

Almindelig R., L. perenne 8. 11. 13. 14. 48. 52. 53. 68. 69. 71.
72. 77. 79. 80. 82. 87. 88. 113.

Italiensk R., L. ilalicum 8. 12. 14. 52. 53. 59. 63. 64. 69. 71. 
72. 77. 79. 81. 87. 88.

Ranunkel, Ranunculus 89.
Nedbøjet R., R. Flammula 6.

Rapgræs, Poa 13. 14. 75. 91.
Almindelig R., P. trivialis 12. 52. 53. 70. 83. 87. 88.
Eng-R., P. pratensis 8. 12. 14.
Stortoppet R., P. fertilis 52. 53. 70. 71. 72. 80. 83.

Rodfrugter 15. 41. 111. 113.
Roeaal, Heterodcra Schachtii 93.
Rundbælg, Anthi)llis vulneraria 65.
Rug, Secale cereale 36. 39. 40. 52. 59. 66. 89. 91. 97. 113.

Amerikansk Vaarrug, S. c. vernum 66.
Rust 89.

Bygrust, Puccinia anomala 89.
Avnrust, P. straminis 89.
Stokrosens Rust, P. Malvacearum 93.
Ranunkel-Græsrust, JJromyces graminum 89.
Rabai'berrust, Aecidium Rhei 90.
Berberisrust, Aecidium Berberidis 89.

Rutabaga, Brassica Napus rapifera 41. 42. 50.
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Rævehale, Alopecurus.
Eng-R, A. pratensis 8 . 13. 52. 53. 70. 71. 75— 77. 79. 85. 

87. 88.
Knæbøjet R., A. geniculatus 91.

Rødbede se Bede.
Rødgran se Gran.
Rødkløver se Kløver.
Rødknæ, Rumex Acetosella 13. 26. 30. 31. 33. 34. 36.
Rødløg se Løg.

Salat, Lactuca sativa 102.
Salomons Lysestage, Lepidium campestre 36.
Sambucus Ebulus se Hyld.
Sclerotinia se Bægersvamp.
Sclerotium. Semen 92.
Secale se Rug.
Sennep, Sinapis alba 52. 62.
Septoria Leguminum 93.
Serradel, Ornithopus sativus 58. 65.
Setaria se Skjærmax.
Skedeknæ, Polygonum 26. 31. 33. 36.
Skjoldlus, Coccus 97.
Skjæghvede se Hvede.
Skjærmax, Setaria 26. 30. 31. 33. 34. 36. 38.
Skræppe, Rumex 26. 30. 31. 33. 34. 36.
Slangehoved, Echiurn 30. 34.
Sneglebælg, Humle-, Lupulina vulgaris eller Medicago lupulina 6. 8.

13. 26. 30. 31. 33. 34. 36. 38. 48. 52. 53. 65. 69. 80.
Snerle, Ager-, Convolvulus arvensis 63.
Snerre, Galium 31. 36. 63.
Sneskimmel, Lanosa nivalis 95.
Snyltesvampe 89— 98.
Sortskimmel, Cladosporium 91. 97.
Spergel, Spergula 8. 15. 26. 30. 31. 34. 36. 113 
Sphaerella Brassicaecola 93.
Spinat, Spinacia 93.
Stifmodersblomst, Viola tricolor 26. 30. 31.
Stinkbrand, Tilletia Caries 90.
Stokroer 54— 56. 92.
Stokrose, Althaea rosea 93.
Storkenæb, Geranium 26. 30. 31. 33. 38.
Støvbrand, Ustilago segetum 90. 91.
Sukkerbede se Bede.
Sukkerroe se Bede.
Svinemælk, Ager-, Sonchus arvensis 63.
Svingel, Festuca.

Eng-S., F. pratensis 8. 13. 14. 52. 53. 60. 69. 71. 72. 75. 77.
79. 82. 87. 88.

Strand-S., F. littorea 52. 53. 91.
Faare-S., F. ovina 14.
Stivbladet S., F. duriuscula 8. 13. 14.
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Sværdhavre se Havre.
Syre, Rumex Acetosa 30.
Sødgræs, Udspærret, Glyceria distans 52. 53.

Tagrør, Phragmites communis 90.
Thrips, se Blærefødder.
Tidsel, Cirsium 30. 34. 36. 38.
Tilletia se Stinkbrand.
Timothé, Phlcum pratense 4. 6. 8. 14. 26. 30. 33. 34. 36. 38. 50. 52.

53. 65. 68. 70. 71. 72. 75. 76. 80. 81. 84. 87. 88. 113.
Tobak, Nicotiana 102.
Traadkølle, Bedens, Typhula Betae 92.
Trifolium se Kløver.
Trisetum se Guldhavre.
Turnips, Brassica Rapa rapifera 41. 42. 50.
Typhula Betae 92.
Typhula graminum 92.

Uromyces apiculatus 63.
Uromyces graminuni 89.
Ustilago se Støvbrand.

Valmue, Fapaver 34.
Vejbred, Plantago.

Glat V., P. major 26.
Amerikansk V., P. major americana 26. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 
Dunet V., P. media 31.
Lancetbladet V., P. lanceolata 26. 30. 31. 33. 34. 36. 38. 87. 

Verbena 26. 30. 31. 34. 38.
Viftebyg se Byg.
Vinterkarse, Barbaraea 30. 31.
Viol, Viola 100.
Vortemælk, Euphorbia 30. 34. 38.
Voxbønne se Bønne.

Æbletræ, Pyrus Malus 94. 95. 98.
Ædelgran, Abies 97.
Ælm, Ulmus 52. 53.
Æretræ, Acer Pseudoplatanus 53.
Ært, Pisum 52. 61. 102. 113.

Marrowfats-Ært, hører til P. sativum, 61.
Graa Ært, P. arvense 61.

Rettelser.
S. 11, L. 2 : „Svireevne“ læs „Spireevne“ .
- 67, - 10: „faar“ læs „faa“ .
- 68, - 14: „staa“ læs „st,aar“ .
- 68, - 16: „faar“ læs „faa“ .
- 82, - 18: „han“ læs „kan“ .
- 86, - 1 f. n.: „staa“ læs „staar“ .

9
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Fortegnelse over de til den landboindustrielle Udstilling i Industriforeningen, Febr. 1881, indsendte
Prøver af hjemmeavlet Frø.
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4.

Povl Hansen, 
Slemminge, Saxkjøbing.

Gaardejer Cort Christen
sen, Eneberggaard, 

Glostrup.

M. A. Davitzen, 
Langegaard, Østermarie, 

Svanike.

Lars Christensen, 
Sørup, Nysted.

Havedyrker L. Mosbek, 
Støvring.

Toradet Byg. 
lK v. 14% ml., 86%gl.Krn.
2 —  2 8 % -  72% - —
3 -  2 7 % -  73% - -

do.

10 %  melede Korn. 
90 —  '

Ny-Zeelands-Sædhavre, 
hvid ustakket.

I 1878 indkjøbt fra Mark
frøkontoret.

Sukkerært, gul, rund. 
7— 8.5 m.m. i Tværmaal.

Marvært, skidengul, 
ryuket kautet. 

Fairbeards.

200

4000

5000

190

202

171

16

50

50

75

226

209

0.2

0.1

1.2

0.5

2.3

99.8 10,700
34.5 8,600
45.7 10.700
19.6 13,600

99.4 10,300
4.6 8,300

58.1 9,500
36 5 11.660

0.2 20,800

98 12,100
0.2 9,700
2.2 10,000

63.7 11,200
30.5 15,600

1.4 25,500

97.7 1,550
10.5 1,200
87.2 1,600

99 2,700
85 2,600
14 3,900

97

96

97

98.5

94

0.082

0.081

0.096

38

100 97.7

98

58

0.51

0.77

195 11,100 97.8 92.7 90.6

144

233

15,670

3,770

98 93.8 92

90.3 98.4 89
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6. Husmand Ole Hansen 
Pæk, Radsted, 

Saxkjøbing.

Marvært, gul, kantet. 
Marrow Knight.

6 60 204
3
4

5.5 94.5 
18 25 
76.25

1,350
1,260
1,470

99 93.5 0.64

7. do. Marvært, grøn, kantet. 
Lastons Omega.

6 60 206
3
4

— 2 98
37
61

1,270
1,120
1,360

96 94 0.64

8. do. Skalært, gul, rund. 
Bishop.

24 40 223
3
4

2.7 97.3
13.3 
84

1,620
820

1,640

100 97.3 0.41

9. do. Skalært, gul, rund, 
Daniel O’Rourke.

24 40 223
8
4
4.5

2.5 97.5 
25

92.5 
2.5

2,000
1,440
2,000
3,580

100 97.5 0.41

10. Husmand Povl Hansen, 
Slemminge, Saxkjøbing.

Sortnavlet Ært, 
gul, kantet. 

7.7—8.7 m.m. bred. 
11.2— 12.6 — lang.

5 33 232

3
4

0.3 5.5 94.2

38
56.2

980

950
1,180

100 94.2 0.35

11. do. Graa Ært.
8—8.5 m.m. bred. 

10— 11.3 — lang.

16 25 210
3
4

— 7.7 923
89.9
2.4

960
925

1,430

99 91.3 0 27 1 1,060 100 98 98

12. Husmand Ole Hansen 
Pæk, Radsted, 

Saxkjøbing.

Krybbønne, plettet. 4 40 210
3
4

100
32.5
67.5

860
770
950

91 91 0.44

13. do. Krybbønne, brun, lille. 11 40 235
3
4
4.5

100
1.5

97.8
0.7

1,370
'980

1,700
2,800

75 75 0.53

14. A. Koch, 
Nørmark, Lemvig.

Kommen. 100 45 137
1.75
1.50
1.25
1

0.1 1 98.9
0.4
8.5

50
40

192,700 
84,900 

145,800 
175 000 
239,000

86 85 0.53 14 136 200,000 97 89- 86.
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15. Avlsbruger F. Langhorn, 
Aarhus Mark.

Agerhejre. 5500 25 33
1.5
1.25
1
0.75

0.7 4.4 94.9
5.1

11.8
74.1

3.9

324,700

282,500
329,000
446,400

95 90.2 0.28 47 42 265,750 91.4 80.2 73.3

16. Gaardbestyrer 
Lars Povlsen, Viby, 

Kjerteminde.

Aim. Rajgræs. 500 22 85
1.5
1.25
1

0.4 3 96.6
2.9

27.2
66.5

271,000
177,100
231,500
306,700

93 90 0.24 276 86 244,860 93.2 82 76.5

17 G. J. Bøgh, Horsens. Hundegræs. 200 88 68
1.5
1.25
1
0.75

0.4 5 94.6
10.4
11.2
71.8

1.2

436,700

318.500 
430,000
845.500

79 75 1.17 164 58 519,140 74 77 57

18. A. Koch, 
Nørmark, Lemvig.

Stensballe - Gulerod, 
halvlang, rødguld.

80 200 35
2
1.75
1.5
1.25
1

16.7 83.3 
14.5 
18.2 
33.7
11.4 
5.5

378,800
280,900
333.300
416.700
574.700
746.300

90 75 2.66 5 45 439,800 74.6 62.6 46.7

19.

i

Havedyrker, L. Mosbek, 
Støvring.

do.
1. Kvalitet.

200 350 30
2
1.75
1.5
1.25
1

19 81 
12.1 
20.2 
32 5 
12.1 
4.1

328,000
238.100
287.400
373.100
549.400 
819,700

85 69 5

•



r

20. do. do.
2. Kvalitet.

50 B00 37
2
1.75
1.5
1.25
1

43 57
4
8.4 

21.7 
15 4
7.5

454,500
288.700
345.000
416.700 
588,200
862.000

66 37.5 8

21. Husejer J. A. Krull, 
Øster-Svenstrup.

Runkelroe, lang, tyk, rød. 
Dvrket i mange Aar paa 

Stedet.

20 70 69
4
4.5
5
6 
7

1 99
16.3
21.6
15.7
35.2
10.1

16,250
8.500

11,300
14.700
22.700 
41,500

H o v e d e r :
94

Spirer:

193

93 0.75 17 74 24,000 98.5 78.9 77.7

22. Handelsgartner 
D. F. Poulsen, Roskilde
vej TO, Kjøbenhavn. V.

do.
halvlang gul. 

Barres.

500 70 76
4.5
5
6
7
8

0.3 99.7
9.8

12.5 
53.3
19.5 
4.6

24,400
12,800
15,500
22.700 
34,200
43.700

H ov ed er :
83

S p irer :
163

83 0.84 11 76 19,200 98 80.8 79

23. do. do.
kugleformet, gul 

Dobitos improved.

150 70 75
4
4.5
5
6 
7

0.4 996
7.7
6.7

17.1 
51
17.1

21,760
9,550

12,600
15,600
23,300
37,200

H ov ed er :
85

S pirer:
166

85 0.82 11 77 24,400 98.5 83.3 82

24. do. do.
do

Wroxton golden Globe.

150 70 79
4.5
5
6
7
8 
9

1 99
6.2

11.4 
44.3
13.5 
17.8
5.8

28.900 
12,000
14.900
23.400 
35,800 
47.300
70.400

H o v e d e r :
89

Spirer:
157

88 0.80
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30. Havedyrker L. Mosbek, 
Støvring.

Turnips, 
guldkj. rund, m. gr. Hoved 

Dales hybrid.

200 100 199
1.75
1.5
1.25
1

0.7 99.3 
16.8
70.3 
11.
1.2

182,300
144,900
191,600
306,700
460,800

98 97 3 1.03 16 196 235,000 98.7 91.7 90.5

31. do. do.
do.

Yellow Bullock gr. top.

100 90 199
1.75
1.5
1.25
1

0.2 1.5 98.3
14.7 
71
11.7 
0.9

188,700
144,100
195,300
289,000
431,800

99 97.3 0.92

32. do. do.
gulkj. aflang, m. gr. Hoved. 

Bortfelder.

200 85 190
1.75
1.5
1.25
1

1.2 98.8
0.8

48.5
44.4

5.1

275,500
208,300
233.600
308.600 
434,800

96 94.8 0.9 6 196 240,600 99 95 94

33. do Rutabaga, 
gnlkj. m. gr. Hoved.

25 120 179
2
1.75

0.2 99.8
12.4
64.2
22.7
05

159,400
119,000
144,100
181,800
277,800

99 98.8 1.21 29 190 186,700 99 90 89

do. Stamfrø 
(uden Prøve).

10 300 1.5
1.25

34. Etatsraad N. E Hofman 
(Bang), Hofmansgave.

Aurikelfrø.
1. Frø af udsøgte Planter
2. — - Goliath.
(Kronen dækker 1 Specie). 
Beskreven i „Dansk Have

tidende“ .

K orn

1000
400

pr.
100

Krn
25
35

T illæ g til 2. Beretn ing fra  „Foren ing til Ku lturp lanternes F o rb e d r in g“.
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