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Om Rødkløverfrøets Ægthed.
M eddelelse fra „Dansk F røk on to l“ .

1  Lighed med vort Forsøg ifjor (jfr. Beretning Nr. 4, S. 32) med 
et lille Antal Rødkløverprøver, der forekom os særlig tvivlsomme, 
have vi i Aar faaet udsaaet et større Antal Prøver til nærmere Be
stemmelse af Ægthed. Disse Prøver falde i 2 Dele: A) s a a d a n n e ,  
der til Vejledning ved Indkjøbet i Frøtiden vare indsendte til Be
dømmelse af Herkomst, og om hvilke Erklæring var afæsket, og B) 
Hovedmassen af de til Undersøgelse indkomne Rødkløverprøver, 
uden at der i Regelen har været spurgt om Frøets Herkomst eller 
Ægthed.

A. De til B e d ø m m e l s e  modtagne Prøver vare saaede i Bot. 
Have i et Antal af 800 eller 400 Korn pr. Prøve. De opkomne 
Planter optoges, deltes i glatte (evropæiske) og haarede (ameri
kanske), og Plantetallet bestemtes.

Af de 62 Prøver vare

Ved Væxtforsøgene viste sig af de som e v r o p æ i s k  antagne
24 Prøver kun 13 som fuldt glatte, medens 11 havde et mindre 
Procenttal af 2— 8, i Gjennemsnit 4 °/0, haarede Planter, hvad der 
imidlertid ikke forandrer Bedømmelsens Rigtighed.

Af de 19 formodede a m e r i k a n s k e  Prøver vare 11 ægte 
amerikanske, og 8 blandede, heraf dog 3 med 95— 96 °/0 og de 5

24 Prøver bestemte som evropæiske,
19
13
6

amerikanske,
blandede,
ubestemte.

62

1
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andre med 43— 60, i Gjennemsnit 55 °/0 amerikansk Frø, altsaa alle 
væsentlig amerikanske.

A f de 13 som b l a n d e d e  antagne Prøver bestod 1 Prøve af 
80 %  amerikansk Frø; denne havde faaet Paategning: „stærkt
blandet eller rent amerikansk“ . Frøet vejede, som amerikansk Frø 
plejer, 1,5 Gram pr. 1000 Korn. —  1 Prøve havde 8 4 %  amerikansk 
F rø ; den vejede, som evropæisk Frø, 1,7 Gr. pr. 1000 Korn. —  7 
andre havde 14— 54, i Gjennemsnit 27,4 °/o amerikansk Frø. —  3 
Prøver viste kun en Indblanding af 3, 4, 5 %  amerikansk Frø, men 
i alle 3 Prøver fandtes Ambrosia foniden andre Tegn paa deres 
amerikanske Oprindelse. — 1 Prøve viste sig som u b l a n d e t  
a m e r i k a n s k ;  den var bedømt som „rimeligvis blandet“ , fordi der 
fandtes et Ambrosiakorn i Prøven, medens den havde en Gram
vægt af 1,8 pr. 1000 Korn og i andre Henseender tydede paa evro
pæisk Oprindelse.

Der staar tilbage at omtale de 6 Prøver, om hvilke Frøkon
trollen kun kunde adtale sig ubestemt. 1 Prøve var blandet med
12 °/0 amerikansk Frø; om denne var sagt: „det ses ikke, om Prø
ven er evropæisk eller amerikansk, Prøven for lille“ . —  1 Prøve 
var blandet med 7 %  amerikansk Frø; om denne var sagt: „Avls
sted uklart, Prøven for lille“ . —  Om 2 samtidige Prøver sagdes: 
„Næppe ublandede, a dog stærkere blandet end b “ , de havde hen
holdsvis 2 og 25 °/o amerikansk Frø, hin, den mest storkornede og 
mest kløversilkeholdige, var formodentlig østerrigsk, denne russisk.
—  Et Par, faa Dage senere indkomne Prøver, der fuldstændig lig
nede de 2 fornævnte, viste sig at indeholde henholdsvis 2 og 20 °/o 
amerikansk Frø.

Se vi bort fra 5 %  Indblanding som uvæsentlig, faa vi som 
endeligt Resultat:

27 Prøver evropæiske,
15 —  amerikanske,
20 —  blandede.
62

Disse Tai stemme saaledes meget tilfredsstillende med den af
givne Bedømmelse, især da der blandt de 27 „evropæiske“ er 
medregnet 3 Prøver, som der var Grund nok til at anse for blandede, 
og det næsten er en Selvfølge, at der ikke skarpt kan skjelnes 
mellem rene og blandede amerikanske Prøver.

B. Af de til f u l d s t æ n d i g  U n d e r s ø g e l s e  indsendte Rød
kløverprøver havde Hr. Gartner C h r i s t i a n s e n  paa Svanholm havt 
den Godhed at modtage til Udsaaning 150 Prøver i Bede paa 3 □  Al. 
Disse Prøver findes paa nedenstaaende Tabel fordelte i 3 Hoved-
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grupper, der tjene til Oplysning om, under hvilke Benævnelser Prø
verne indsendes, hvortil er føjet den efter Væxtforsøgene rigtigere 
Fordeling. Tallene vise, at 56 °/0 vare modtagne som evropæisk,
6 °/0 som amerikansk, og 38 %  blot som Rødkløver.

Modtaget som :
Antal
Prøver

E vro
pæiske

Am eri
kanske

Blandede

Amerik.
lavest-
høje8t.

pCt.

i
Gjenn.

pCt.

Evropæisk1) Rødkløver 85 64 5 16 10—83 48
Amerikansk Rødkløver 9 0 9 0

R ødkløver 56 24 2 0 12 5— 47 27

Ialt 150 = 8 8 34 28

')  Heraf:
Nordfransk 3 = 0 1 2 61— 72 6 6

Svensk 4 - 1 0 8 43— 64 50
Russisk 8  = 8 0 0

Ungarsk 5 ~ 1 1 3 56— 93 70
2 0

Af de saakaldte e v r o p æ i s k e  Prøver ere, som Tabellen viser, 
kun de tre Fjerdedele virkelig evropæiske, hvorhos dog maa be
mærkes, at adskillige af den sidste Fjerdedel øjensynlig ere avlede
i Evropa, men efter amerikansk Frø.

Af Anmærkningen til Tabellen fremgaar tillige, at Benævnelsen 
N o r d f r a n s k  navnlig har vist sig upaalidelig, ligeledes Ungarsk og 
Svensk, hvad enten forsætlig Indblanding eller Skødesløshed ved 
Valget af Udsæden har havt Skyld heri, hvorimod det med R u s s i s k  
benævnte Frø har været ublandet.

De som a m e r i k a n s k e  modtagne Prøver ere, som man ogsaa 
maatte vente a f Frøets Prisbillighed, fuldstændig ægte.

Af de blot som R ø d k l ø v e r  modtagne Prøver ere kun 42 %  
af evropæisk Oprindelse, rigelig 33 °/o rent amerikanske, og Resten 
blandede.

Det fremgaar tillige af Tabellen, at kun lidt over Halvdelen 
eller 58 %  af de indsendte Prøver er af ægte evropæisk Oprindelse, 
Resten ere rene eller blandede amerikanske.

Efter denne Oversigt over Rødkløverfrø-Markedet i Frøaaret 
1882— 83, — for saa vidt Prøverne ere komne Frøkontrollen ihænde, 
og dette gjælder fortrinsvis om de b e d s t e  Partier, der bringes i 
Markedet — , skulle vi sluttelig anføre, hvorledes Frøkontrollens

1*
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Opfattelse af Frøets Herkomst passer med de ved Væxtforsøgene 
vundne Resultater.

A f de 150 Prøver vare antagne som:
Evropæiske Amerikanske Blandede Ubestemte

99 37 4 10

En Sammenligning med ovenstaaende Tabel viser, at navnlig 
Antallet af b l a n d e d e  Prøver er langt større end formodet.

Væxtforsøgene vise nemlig, at:
86 Prøver vare rigtig bestemte som e v r o p æ i s k e .
32 —  — — — —  a m e r i k a n s k e .

3 —  —  —  —  —  b l a n d e d e .
4 —  antagne for amerikanske, men i Virkeligheden kun

b l a n d e d e  med 45— 56, i Gjennemsnit 49 °/0 ameri
kansk Frø.

10 — ubestemte; de 9 viste sig b l a n d e d e  med 5— 83, i
Gjennemsnit 38 %  amerikansk Frø. 1 var ublandet 
amerikansk.

13 —  vare antagne for evropæ iske, men de 12 vare
b l a n d e d e  med 8— 64, i Gjennemsnit 40 °/0 ameri
kansk Frø, og 1 Prøve var ren amerikansk. Det 
ligger nær at antage, at disse Prøver hidrørte fra 
F rø , der var avlet i Evropa, men efter amerikansk 
Udsæd. Frøet var storkornet som evropæisk Frø og 
aldeles frit for saadant Ukrudtsfrø, der karakteriserer 
det amerikanske Rødkløverfrø.

2 —  med temmelig udpræget amerikansk Ukrudtsfrø og
en lav Kornvægt, havde henholdsvis 0 og 4 °/0 haa
rede Planter; hin var erklæret for „ventelig blandet“ 
og denne antaget for ægte amerikansk, uden at Væxt
forsøgene have bekræftet dette. Prøverne maa der
for foreløbig antages at have været sydevropæiske.

Det fremgaar af disse Forsøg, hvad vi ogsaa maa være belavede 
paa, at Frøkontrollen kun i de f l e s t e  Tilfælde med Sikkerhed kan 
bestemme Rødkløverfrøets Herkomst, og at navnlig Indblandinger, 
forsætlige eller uforsætlige, af amerikansk Frø ere m u l i g e ,  uden 
at de med Sikkerhed kunne paavises af Frøkontrollen.

N ov. 1883.
E. Møller-Holst
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Have de stigende Fordringer til godt Frø medført en til
svarende Stigning i Pris?

Meddelelse fra „Dansk Frøkontrol“ .

I Markfrøkontorets Beretning for 1882 findes en Sammenstil
ling af Priserne for de sidste 10 Aar for de mest benyttede Frø
sorter. Det fremgaar af denne Oversigt, at nogle Sorter, f. Ex. Almindelig 
Rajgræs, vise en jævn Stigning i Pris, andre, som Hundegræs og 
Eng-Svingel, stige temmelig stærkt i den første Del af Tiaaret for 
derefter at dale og slutte endelig med en Pris, der er noget højere 
end i 1873, og atter andre holde sig temmelig uforandret gjennem 
hele Perioden, saaledes Ager-Hejre og Fløjelsgræs.

Hermed er Spørgsmaalet dog ikke besvaret. Prisernes Størrelse 
maa sammenlignes med Frøets Dyrkningsværdi til de forskjellige 
Tider, thi en Forhøjelse af Handelsprisen med f. Ex. 5 %  vil, hvis 
Dyrkningsværdien samtidig er stegen 10 % , i Virkeligheden betegne 
en Nedgang i Pris af 4 %• Koster saaledes 1 ?T Frø i Aar 63 Øre 
mod 60 Øre ifjor, men Dyrkningsværdien i Aar er 88 %> ifjor kun 
80 % , er Prisen for et Pund rent spiredygtigt Frø ikke stegen 
5 % , men tværtimod falden 4 % ;  thi den beregnede Pris for 1 ®

rent, spiredygtigt Frø blev ifjor ^ Q* '̂  =  75 Øre, medens den foro0
63 100

dette Aar bliver — —  =  71,6 Øre. Frøet er altsaa i Aar, til
O O

Trods for at Handelsprisen er 5 °/0 højere, dog billigere, idet Renhed 
og Spiredygtighed, d. e. Dyrkningsværdien, er saameget større end 
sidste Aar.

Omsætte vi i Overensstemmelse hermed de omtalte Angivelser i 
Markfrøkontorets Beretning og sammendrage for Oversigtens Skyld 
Resultaterne i 2 Kolonner for de 2 Femaar, faas omstaaende Tabel.

Den første Gruppe omfatter Hvidkløver, Almindelig Rajgræs, 
Blød Hejre og Ager-Hejre. A f disse er Prisen paa den sidste ufor
andret for de 2 Femaar, hvorimod de 3 andre ere stegne med respek
tive 15,4 % ,  14,6 %  og 1 3 % . De beregnede Priser ere stegne for 
dem alle fire, dog maa gjøres opmærksom paa, at det første Middeltal 
for Ager-Hejre kun gjælder for 4 Aar, for Blød Hejre for 2 Aar; 
Stigningen er resp. 4 ,5% , 52,5% , 8,9 %  og 14,3% .

Til den anden Gruppe høre Humle - Sneglebælg og Alsikekløver, 
som ere stegne med respektive 3 %  og 1,9 % , medens den beregnede 
Pris desuagtet er uforandret.
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H a n d e ls p  ris. B e r e g n e t  P r is .
Middeltal for Middeltal for *)

1873— 1877. 1878— 1882. 1873— 1877. 1878— 1882.

Alm indelig R a jg r æ s ......... 26 30 33,5 35
B lød H ejre............................. 24*) 27,5 2 0 30,5
H vidkløver............................. 8 6 97 101 110
Ager-Hejre .......................... 34») 34 35») 40

Humle-Sneglebælg ........... 32 33 39 39
Alsikekløver.......................... 106 108 126 126

Gulax........................................ 78 109 393 337
Italiensk R ajgræ s............... 27 32 55 36

56 01 136,5 104
55») 59 3283) 77,s

Eng-Rævehale .................... 139®) 90 439 201
Stivbladet S v in g e l............. 38 32 58 45,5
Eng-Svingel ........................ 91 77 158,6 100
T im o th é ................................. 41 36 45 40
Eng-Rapgræs ...................... 6 8 60 497,6 163
Alm indelig R ap g ræ s......... 89*) 78 653*) 137
F lø je lsg ræ s .......................... 35 33 2 1 2 63, s
Hundegræs............................ 82 80 169,5 89
R ø d k lø v e r ............................. 6 8 67 81,6 68

3die Gruppe, de 4 Frøsorter, Gulax, Fioringræs, Italiensk Raj
græs og Draphavre ere stegne i Handelspris, men faldne i Beregnet 
Pris og det i meget forkjellig Grad. Gulax stiger i Handelspris 
39,7 % , men den beregnede Pris gaar ikke destomindre 14,2%  ned; 
Fioringræs stiger 7,3% , men en større Spireevne og særlig større 
Renhed i 2det P’emaar4) bringer den beregnede Pris 76,2 %  ned. 
Italiensk Rajgræs stiger 18,5 %  i Handelspris, medens den i Beregnet 
Pris gaar 34,5 %  ned, og endelig er Draphavre i 2det Femaar 8 ,9%  
dyrere, men den beregnede Pris for samme Tid 23,5 %  lavere.

A f de i Oversigten nævnte 19 Frøsorter er altsaa en, Ager-Hejre, 
bleven uforandret, og 9 ere stegne i Pris i forskjellig Grad —  fra 
1 ,9%  til 3 9 ,7 % ; af disse 10 ere dog kun 4 stegne i Beregnet Pris, 2 
ere uforandrede, og 4 dalede. Tilbage af den hele Række blive nu 
de 9 Frøsorter i 4de Gruppe, som alle ere dalede saavel med Hensyn

' )  De skraa Tai betegne en Nedgang, de fede Tai en Stigning.
*) Gjennemsnit af kun 2 Aar.
*) Gjennemsnit af kun 4 Aar.
4) Det første Tai er kun Gjennemsnitstal for 4 Aar, da denne Frøsort ej findes 

opført for 1874.
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til Handels- som til Beregnet Pris, enkelte endog ret betydeligt. Stille 
vi dem sammen efter Nedgangen i Pris, faa vi følgende Række:

Handels Den bereg
prisen er i nede Pris er

2det Femaar i 2det Femaar
lavere i pCt. lavere i pCt.

Eng-Rævehale 35 54,1
Stivbladet Svingel 15,8 21,5
Eng-Svingel 15,4 37,5
Timothé 12,2 H ,l
Eng-Rapgræs 11,8 67,2
Almindelig Rapgræs 8,2 79,4
Fløjelsgræs 5,7 69,8
Hundegræs 2,4 47
Rødkløver 1,5 17,i

Som det ses, varierer Nedgangen i Handelspris fra 1,5 %  til 35 % , i 
Beregnet Pris fra 11,1%  til 79 ,4% ; i ét Tilfælde —  Timothé —  er 
den beregnede Pris kun falden l,i %  mindre end Handelsprisen, i alle 
de andre Tilfælde er den falden betydelig mere end denne, ja  for 
Hundegræs endog næsten 20 Gange saa meget. Hovedresultatet maa 
da blive dette:

Af de 19 nævnte, almindelig anvendte Frøsorter er i det 
sidste Tiaar Halvdelen stegen Halvdelen dalet i Handelsprisen.

2) Dyrkningsværdien er gjennemgaaende forøget.
3) Den beregnede Pris er som Følge heraf dalet for 13 Sorters 

Vedkommende, bleven uforandret for 2 og kun stegen for 4.
Januar 1884. Sophus RUtzou.

Kartoffelsygen.

Vor Landsmand J. L. Jensen, som nn [er bosiddende i Paris, og  som har 
g jort sig fortjent ved sine omfattende og omhyggelige F orsøg vedkommende 
Kartoffelsygen og  sine Forslag til at bekæmpe denne, hvilke have vundet megen 
Anerkjendelse i Udlandet, har tilstillet os nedenstaaende Meddelelse. Ved T il
sendelsen af samme udtaler Forfatteren, at den er fremkommen nærmest i A n 
ledning af den i Beretning Nr. 4, S. 44 optagne Meddelelse fra Etatsraad Hofman 
(Bang), som i F ø lg e  sine F orsøg  var tilbøjelig til at anse Beskyttelseshyp
ningens Nytte for  tvivlsom, idet den maaske nok bevirkede at Knoldene bleve 
mindre syge, men tillige at Udbyttet formindskedes, idet Knoldene bleve mindre. 
F o r  at imødegaa denne Opfattelse ønskede Forfatteren sin Artikel optaget i
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sa me Organ, hvori hin Meddelelse fandtes. Det skal tilføjes at Redaktionen, 
m ed Forfatterens Tilladelse, har foretaget nogle  Afkortninger i Artiklens 
polem iske Del. Red.

3*).
Meddelelse fra Direktør i. L. Jensen.

Omtrent samtidig med Etatsraad Hofman (Bangs) Artikel i det 
a f „Forening til Kulturplanternes Forbedring“ udgivne Tidsskrift 
modtog jeg „North British Agriculturist“ af 12. Decbr. 1883, hvori 
findes Meddelelse om et Møde i „East Lothian Farmers Club“ , der 
gjengives her, da jeg tror det har Betydning for Sagen, at man 
hjemme ser, hvorledes den opfattes i Udlandet. Det første For- 
handlingsspørgsmaal var Beskyttelseshypningen. Der blev i dette 
Møde givet Meddelelse om 5 Forsøg, alle med heldigt Udfald. Syg
dommen var bragt ned fra henholdsvis:

29 %  ved flad Hypning til 4 %  ved Beskyttelseshypning.
21 —  —  11 —  —

3 9»/* —  —  6 —  —
43 — —  14 — —
45 »/i -  — 15 —  -

Dette er jo  ret respektable Resultater, skjønt langt fra det, der 
kan naas ved en lidt højere Hypning; 1 Tomme mere Jord paa 
Knoldene vilde have bragt Sygdommen ned til 1 å 2 % . Der blev 
intet meddelt om h v o r  hø j  Hypningen var, og dette er dog rigtig
nok Hovedpunktet i Methoden; men Forsøgene tale jo  iøvrigt ret 
godt for sig selv. I hvert Fald var man tilfreds med Resultaterne 
og følte sig overbevist om Sagens store Betydning, hvad der fandt 
sit Udtryk derved, at en af Forsøgsanstillerne, Mr. Elder, udtalte: 
„Mr. Jensen deserved great credit in beeing the introducer o f the 
principle o f high moulding“ , hvortil Forsamlingen sluttede sig. Det 
er meget tydeligt, at Sagen har gjort væsentlig Fremgang i Skotland. 
Der var kun enkelte, der havde svage Indvendinger at gjøre, medens 
Oppositionen var temmelig livlig ved et lignende Møde i samme 
Forening ifjor. Karakteristisk var navnlig følgende lille Episode: 
„En af Systemets Modstandere, Mr. Durie, havde ifjor fremlagt 
Resultaterne af et Forsøg, hvoraf det vel fremgik, at Sygdommen var 
noget formindsket i de beskyttelseshyppede Rækker, men at der 
samtidig var en overordentlig Formindskelse i Udbyttet. Mr. Elder 
var tilstede ogsaa i hint Møde, men gjorde den Gang ingen Bemærk
ning til Mr. Duries Meddelelse. I sidst afholdte Møde, da Mr. Durie 
kom tilbage til det formindskede Udbytte ved høj Hypning, er
klærede imidlertid Mr. Elder, at han var til Stede ved de Forsøg,

*) Se Beretning Nr. 4, Side 44 og  Side 51.
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som udførtes ifjor af Mr. Durie og at denne ødelagde Kartoffel
toppen, da han hyppede —  deraf det stærkt formindskede Udbytte. — 
I det nu' anførte findes antydet nogle af de Hovedpunkter, som 
fremkalde Modsigelse mod Beskyttelseshypningen.

I muligste Korthed kan Systemet, hvad K n o l d e n e s  B e s k y t 
t e l s e  a n g a a r ,  udtrykkes saaledes: „ H y p  h ø j t  n o k  o g  t i d l i g  
n o k “ ; h ø j t  n o k  vil sige saaledes at de øverste Knolde dækkes med 
mindst 5 Tm. Jord, der siden synker sammen til omkring 4 Tm., 
t i d l i g  n o k  vil sige, førend Sygdommen har begyndt at sprede sig i 
nogen væsenlig Grad over Bladene. I Virkeligheden forlanges der 
altsaa kun, at man i rette Tid anbringer 2 å 3 Tm. mere Jord over 
Knoldene, end der sædvanlig gives. Har man opfyldt denne For
dring, saa vise alle mine egne og mange andres Forsøg, at Knoldene 
næsten fuldstændig beskyttes. Om endog Tabet løber op til 40 a 
50 %  eller mere i sædvanlig hyppede Rækker, saa vil det dog være 
meget ringe i de beskyttelseshyppede Rækker, sjælden over 2 å 3, 
oftere kun 1 %  eller derunder. D er  g i v e s  i n g e n  U n d t a g e l s e r  
f r a  d e n n e  R e g e l ,  thi Resultaterne staa under Beskyttelse af en 
en altid og overalt tilstedeværende Lov for Sporernes Filtration gjennem 
Jordlagene. Hvad dette Hovedpunkt angaar, maa jeg derfor hævde, 
at Spørgsmaalet er løst, saa fuldstændig løst, at det praktiske Land
brug ikke behøver andet end at gjøre sig bekjendt med dette yderst 
simple Middel og at anvende den ikke meget betydelige Opmærk
somhed, som kræves for at benytte det rigtig. Hertil kunne Landbo
foreningerne bidrage betydeligt, og jeg haaber, at ogsaa Foreningen 
til Kulturplanternes Forbedring, og den i Særdeleshed, vil yde sit 
værdifulde Bidrag til denne vigtige Sags Fremme.

Den første Fordring, der maa stilles til Forsøg over Methoden, 
er, at eftersom dens Hovedpunkt er Jordlagets Tykkelse, saa maa 
der nøjagtig oplyses gjennem et Antal Maalinger hvilken gjennem- 
snitlig Tykkelse Jordlaget over øverste Knolde har havt. Herom 
tale de 5 skotske Forsøg ikke et Ord, heller ikke nævnes det af 
Hofman (Bang), og ikke en Gang af Forpagter Langkilde. Jeg 
siger „ikke en Gang“ , thi jeg har den Æ re at kjende Hr. Langkilde 
som en meget indsigtsfuld og skarpsindig Mand, hvorom forøvrigt 
ogsaa hans Forsøg bære tilstrækkelige Vidnesbyrd, skjønt, mærk
værdig nok, Hovedpunktet er overset.

Kan man da ikke have nogen Nytte af slige Forsøg? Jo ganske 
vist, naar man holder sig til Resultaterne og fortolker dem paa 
Grundlag af det allerede i fuldeste Maal klarede og afhjemlede. 
Paa dette Grundlag er Forklaringen følgende: Ved de skotske Forsøg 
og ved Forsøget paa Kjørup er Systemet virkelig blevet prøvet; 
Formindskelsen af Sygdommen ved Beskyttelseshypningen er i høj
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Grad iøjnefaldende, men man har ikke i Skotland hyppet slet saa højt, 
som Systemet kræver. Dette har heller ikke kuDnet ske paa Kjørup, 
thi 26 Tm. giver ikke tilstrækkelig Plads hertil, med mindre man har 
udført Hypningen paa særegen Maade. Mindre end 30 Tms. Afstand 
mellem Rækkerne bør ikke anvendes, og flere Sorter forlange paa 
god Jord endog større Plads, ikke for Hypningens Skyld, men fordi 
de behøve større Voxeplads for at givet det bedste Udbytte. Det 
ikke faldt tilfredsstillende Resultat af de skotske Forsøg kunde 
ogsaa formodes at hidrøre fra, at Hypningen var udført noget for 
sent, men da jeg  kjender noget til Detaillerne, indser jeg, at dette 
ikke har været Tilfældet. Hvad Hofman (Bangs) Forsøg angaar, da 
har han enten ikke hyppet væsentlig højere i de Rækker, der repræ
sentere Beskyttelseshypningen end i de andre Rækker, eller ogsaa 
har han først hyppet, efter at Sygdommen har været væsentlig spredt 
paa Bladene. Sagen er nemlig den, hvad jeg  allerede har tilladt 
mig at bemærke, at Sygdommens Formindskelse ved det i rette Tid 
paaførte høje Jorddække sker i Følge en Naturlov, der fuldstændig 
behersker og sikrer Udfaldet.

Hofman (Bang) meddeler, at baade han og andre have kunnet 
lugte Sporerne idetmindste 24 Timer førend Sygdomspletter have vist 
sig paa Bladene! Jeg har gjennemgaaet en ikke ganske ringe Del, 
baade af dansk og fremmed Literatur, vedrørende Kartoffelsygen, 
men endnu aldrig har jeg set nogen omtale, at Kartoffelsvampens 
Sporer udbrede Lugt; jeg har ofte syslet med store Masser af Svampe
sporer paa en Gang, men skjønt min Lugtesans er normal, har 
jeg aldrig mærket nogen sødlig raadden eller anden Lugt ved disse 
Sporer. Fra den ærede Forfatters Synspunkt er Spørgsmaalet om 
Sporernes Lugt jo  vigtigt, thi han slutter deraf, at ikke blot vilde 
det være for sent at hyppe højt, naar de første Pletter ses paa
Bladene, men det vilde endog være skadeligt.

Jeg skal nu tillade mig kortelig dels at minde om, dels at
supplere hvad der i min lille Bog: „Kartoffelsygen kan overvindes“
er meddelt om, at Knoldenes Sygdom, alt andet lige, saa godt som 
udelukkende bestemmes af Jordens Evne til at tilbageholde Sporerne 
samt af Jordlagets Tykkelse over Knoldene. Der er 3 parallele, 
men af hinanden aldeles uafhængige Forsøgsrækker, som paavise 
dette.

1. Mikroskopiske Undersøgelser over Sporernes Gjennemgang gjen
nem Jordlag af forskjellig Art og Tykkelse.

2. Forsøg, der vise i hvor højst forskjellige Forhold Kartofler, 
dækkede af Jordlag af forskjellig Tykkelse og forskjellig Be
skaffenhed, blive syge, naar sporeholdigt Vand hældes ud over 
den Jord, der dækker Kartoflerne.
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3. Markforsøg over Kartoffelsygens Optræden ved Hypning til for
skjellig Højde og paa forskjellig Jordbund.
Samtlige 3 Rækker give, skjønt uafhængige af hinanden, samme 

Resultat og paa samme udpræget energiske Maade. De vise 1) at 
kun yderst faa Sporer, 1 eller nogle faa af 100000 kunne trænge 5 
Tm. ned i Jorden, 2) at kun enkelte Kartofler kunne rammes af 
Sygdommen, naar de dækkes med et sligt Jordlag, 3) at let Jord 
beskytter bedre end svær Jord, og at man paa udpræget Sandjord 
kan nøjes med en noget lavere Hypning.

Hed Hensyn til Forsøgsrække Nr. 1, da findes der herom en 
Del Meddelelser i min ovennævnte lille Bog. Jeg benyttede mig 
ved disse første Forsøg af en Tragt. Dette Apparat var fuldt til
strækkeligt til at godtgjøre Forholdet i sine Grundtræk; men jeg er 
siden kommen til Indsigt om, at man arbejder meget rigtigere og 
bedre med et Apparat i Form af et almindeligt Pæglemaal, i hvilket 
Bunden er gjennembrudt af fine Huller, som tillade Vandet at træde 
ud som klare Draaber, efter at det har gjennemsivet den i Cylinderen 
anbragte Jord. Det Apparat, som jeg benyttede til følgende Forsøg, 
var en Cylinder med omtrent 1 Tommes Diameter.

Jeg havde et større Antal Kartoffelstykker, som bar et stort 
Antal Sporer af den Svamp, Peronospora ( Phytophthora) infestans, 
som frembringer Sygdommen. Nogle af disse Stykker afskylledes i 
et Ølglas, der indeholdt et tilstrækkeligt Kvantum Vand. Vandet 
rystedes derpaa godt, for at faa Sporerne jævnt fordelt, og ved 
Hjælp af en lille Glastragt blev en Del af Sporevandet derefter 
hældt paa den i Cylinderen indeholdte Jord. Det af Hullerne i 
Bunden udtraadte Vand, som altsaa havde gjennemsivet Jorden i 
Cylinderen, opsamledes i et andet Glas. Jeg havde altsaa to Glas 
med Sporevand, et med det oprindelige Sporevand, et med det 
gjennemsivede Sporevand. Dernæst havde jeg et Antal rektangulære 
Glasplader; paa hver af disse lagdes ved Hjælp af en tynd Glas
stang 5 smaa Draaber. Disse toges vexelvis dels af det oprindelige, 
dels af det gjennemsivede Sporevand; dog toges der mange flere 
Draaber af det sidste, hvad der let vil indses, at Forsøget nødvendig
gjorde. Glaspladerne stilledes derpaa under Mikroskopet og de 
fundne Sporer taltes og noteredes. Ved Undersøgelsen blev der 
ikke taget mere med af Draaben, end der kunde overses paa én 
Gang gjennem Mikroskopet, hvilket omtrent var Vi6 af  den lille 
Draabe; derved var jeg nemlig sikker paa, at jeg hver Gang nøj
agtig undersøgte samme Areal og gjennemsnitlig ogsaa samme Kvan
tum af Vand. Øjemedet, som kun var at konstatere, hvor mange 
Sporer der fandtes i det oprindelige Sporevand i Sammenligning 
med Antallet i det samme Kvantum gjennemsivede Vand, kunde
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herved bedst og sikrest naaes. Jorden i Cylinderen sammentryktes 
lidt for at efterligne den naturlige Sammensynkning af Jordkam
mene. Endnu maa jeg  tilføje, at jeg brugte et nyt Sæt Vand til 
hvert Forsøg, dog med den Undtagelse, at der ved Forsøget med 1 
og 2 Tommer Jord brugtes samme oprindelige Sporevand. 10 Sværm
sporer bleve regnede lig med 1 Spore (Konidie).

, I 50
D e s e t e  S p o r e r :

Draaber oprindeligt Sporevand t a l t e s ............. 334,7 Sporer.
) -  100 — af samme Sporevand, sivet gjennem
1 1 Tm. Jord ta ltes .................................... 42,i —
f -  100 —  —  2 Tm. Jord taltes 4,o —
i - 25 —  oprindeligt Sporevand t a l t e s ............. 187,3 -

- 150 —  af samme Sporevand, sivet gjennem
1 4 Tm. Jord ta ltes.................................... 0,2 —
i - 25 —  oprindeligt Sporevand taltes ............. '200,0 —

- 150 —  af samme Sporevand, sivet gjennem
1 5 Tm. Jord ta ltes.................................... 0,o —

H e r a f  f a a s  ved  B e r e g n i n g .
Naar der i det oprindelige Sporevand fandtes 100000 Sporer

aa gik heraf gjennem 1 Tm. Jord sammentrykt til
3li  Tm. ca. 6300 —

—  2 —  —  l x/a Tm. ca. 600 —
—  4 —  —  3 Tm. ca. 18 —
—  5 —  —  4 Tm. ca. 1 —

Den ved Forsøget anvendte Jord var god Middeljord.
I dette og lignende Forsøg, som saavidt jeg véd ingen tidligere 

har anstillet, ligger den fulde og stærke Begrundelse af Beskyttelses
hypningens sikre Virkning: D en  s l a a r  a l d r i g  f e j l  o g  kan
a l d r i g  s l a a  f e j l ,  n aa r  den u d f ø r e s  r i g t i g t .

Af  Forsøgsrække Nummer 2 skal jeg  kun anføre, at jeg  havde 
en Del Urtepotter, i hvilke jeg lagde Kartofler, dækkede med Jord; 
ved nogle var Jorddækket 5, ved andre 1Vs Tomme. De vandedes 
paa ensartet Maade med Sporevand. Resultatet blev at alle, eller 
de fleste af de Kartofler, der vare dækkede med 11/2 Tm., bleve 
syge, men ingen bleve syge af dem, der vare dækkede med 5 Tm. Jord.

A f nøjagtige Markforsøg er der udført mange, ved hvilke Syg
dommen ved Beskyttelseshypning er bragt ned fra 30 å 50 %  til 
omkring 1 °/0 ; nogle saadanne Forsøg ere meddelte i min før citerede 
Bog. Mange Landmænd have udført praktiske Forsøg med lige saa 
heldigt Resultat, hvorom Meddelelser foreligge i forskjellige Blade 
og Tidsskrifter.
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Idet jeg henviser hertil, skal jeg kun anføre følgende Række 
af Forsøg over Beskyttelseshypningen, der i Aar ere foretagne af den 
engelske Botaniker Charles B. Plowright. Forsøgene ere foretagne 
dels i Mr. Plowrights Have i King’s Lynn, dels hos forskjellige Mænd 
i denne By og dens Omegn. Meddelelsen, der findes i „The Garde
ners Chronicle“ af 15. Dcbr. 1883 Side 751, er med detaillerede Op
lysninger oprindelig given i det kongl. engelske Havedyrknings
selskabs videnskabelige Kommission (Scientific Commitee) d. 13. Dcbr. 
I Forsøg Nr. 6 bleve de Planter, der tjente til Sammenligning med 
de beskyttelseshyppede Planter, ikke hyppede, Jorddækket paa 
Knoldene af de beskyttelseshyppede Planter var fuldt 5 Tommer 
tykt. Resultaterne vare følgende:

Mr. Plowright siger: Disse Tai tale for sig selv, hvad høj Hyp
ning som et Beskyttelsesmiddel imod Kartoffelsygen angaar. Til
denne Udtalelse vil det næppe være vanskeligt at slutte sig. At
man ikke i den store Praxis kan hyppe saa fuldkomment som disse 
mindre Forsøg vidne om, er aabenbart, men at man selv i store 
Kartoffelstykker kan bringe Sygdommen ned fra en betydelig Højde 
til en ren Bagatel, derpaa har jeg Exempler.

Jeg vender mig nu mod den anden store praktiske Side af 
Spørgsmaalet: K a n  B e s k y t t e l s e s h y p n i n g  u d f ø r e s  u d e n  at
f o r m i n d s k e  U d b y t t e t ?  Hofman (Bang) har jo  nu ganske vist 
besvaret Spørgsmaalet benægtende, men: „Der behøves m a n g e  og 
s i k r e  I a g t t a g e l s e r  for at begrunde en v i r k e l i g  E r f a r i n g . “ 
Den nævnte Forfatter omtaler to Forsøg, det ene i Haven paa Hof
mansgave, det andet paa Halvøen Hals. Om Haveforsøget faar man 
dette at vide, at Kartoflerne i de beskyttelseshyppede Rækker 
„syntes“ mindre end de andre. Maaske har dette Skjøn været rig
tigt, maaske har det været urigtigt, til sikre Iagttagelser kan det i 
hvert Fald ikke henføres. Om Markforsøget siges der mere bestemt, 
at de beskyttelseshyppede Rækker gav lige saa mange, men m i n d r e  
K nolde; da der imidlertid ikke opgives Tai eller Vægt, maa det 
antages, at der ogsaa kun her er Tale om et Skjøn og ikke om en 
sikker Iagttagelse. Vægten er her den eneste sikre Dommer.

A lm indelig Hypning. 

Forsøg Nr. 1 5 %  syge
Beskyttelseshypning.

0,0 %  syge.
o,o - —
0,0 - —
0,0 -  —

1,2  -  —

0,0 -  —

—  2 10,9 —

— 3 20,4 —
—  4 24,i —
— 5 17,3 —
—  6 54,6 —
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Langkildes Forsøg maa jeg tilstaa, at jeg synes en hel Del 
bedre om, her er Redegjørelse, Vægt, Maal og Tai, med andre Ord, 
man har noget at holde sig til. Hvad Udbyttet angaar, da var 
dette større i 3 Sorter for de beskyttelseshyppede Planter, større i
4 Sorter for de paa sædvanlig Maade hyppede Planter. Men For
søget lider navnlig af 2 saa store Mangler, at Resultaterne ikke 
med nogen Sikkerhed kunne fortolkes. Grunden til disse Mangler 
er jo , som Langkilde selv har paavist, den, at Kartoflerne slet ikke 
vare lagte i den Hensigt at anstille sammenlignende Hypningsforsøg 
med dem. Den ene Hovedmangel er, at Forsøget, naar det deles 
paa 7 Sorter, er meget for lille; at gjøre Forsøg med 4 og 4 Planter 
som ved Sorten Brunhild, er aldeles forkasteligt, naar der er Tale 
om at sammenligne Udbyttet. Selvfølgelig ser Hr. Langkilde dette 
lige saa klart som jeg. Den eneste Sort, for hviken der er lagt et 
nogenlunde tilstrækkeligt Antal Forsøgskartofler er Gulkjødet Rød
hud, og her er det beregnede Udbytte pr. Td. Land 12374 fö ved 
Beskyttelseshypning og kun 11416 fö ved sædvanlig Hypning. Men 
selv dette Resultat kan ikke tages til Indtægt for Beskyttelseshyp
ningen, thi det større Udbytte i de beskyttelseshyppede Rækker kan 
meget vel forklares af, at Læggekartoflerne her vare større. De 4 
Forsøg med under 10 Kartofler kan der, med Hensyn til Udbyttet, 
slet intet bygges paa allerede af den Grund, at Forsøgene ere for 
smaa, og selv det Forsøg, hvis ene Led havde 15 Læggekartofler 
er i Følge min Erfaring for lille, naar Talen ikke er om Sygdommen, 
men om Udbyttet. Hvad angaar Langkildes Opgjørelse af Total
udbyttet pr. Læggeknold af alle Sorter tilsammen, da er der her
imod den væsentlige Indvending at gjøre, at der er givet f. Ex. 4 Lægge
knolde af Brunhild samme Indflydelse som 44 (og 58) Læggeknolde 
af Gulkjødet Rødhud. Den sande Gjennemsnitsvægt pr. Plante var

ved Beskyttelseshypning  ̂̂ ^’25 ^  ^

j i i • tt 138,95 fö .ved sædvanlig Hypning — —  — 1,376 fö.

Forskjellen i Udbyttet er altsaa i Virkeligheden kun 4 °/o saavel 
pr. Plante, som beregnet pr. Td. Land. Hvad der fremgaar med 
fuld Sikkerhed af Forsøget er, at der er avlet flere, men mindre 
Knolde i de beskyttelseshyppede Rækker. Men hvad er Grunden? 
Jeg tror med Hr. Langkilde, at Grunden til de flere Knolde er, at 
Læggeknoldene vare større. At de avlede Knolde vare mindre kan 
komme af a) at Toppene ere bøjede for stærkt, b) at de ere bøjede 
i Blomstringsperioden, c) at Afstanden mellem Rækkerne vel var 
nogenlunde tilstrækkelig for de Planter, der vare fremgaaede af de 
mindre Læggeknolde (sædvanligt hyppede), men derimod ikke for de
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Planter, der hidrørte fra de store Læggeknolde (beskyttelseshyppede); 
disse Planter have derfor trykket hinanden for meget; Afstanden 
mellem Rækkerne var væsentlig mindre end den, Beskyttelseshyp
ningen fordrer. Dernæst kan det d) anses som sikkert, at jo  flere 
Knolde der ere dannede des mindre ville disse, alt andet lige, blive, 
thi den tilførte Næring beror ikke paa de nye Knolde, men jo  flere 
Portioner (her Knolde) det opsamlede Næringsstof skal deles i, des 
mindre blive Portionerne, det vil sige Knoldene. Men som sagt, 
Resultaterne, hvad Udbyttet angaar, lader sig ikke fortolke med nogen 
Sikkerhed.

Men dette Fortolkningsspørgsmaal ligger mig heller ikke saa 
særdeles paa Hjærte, thi jeg skal strax paavise, at der ved Beskyttelses
hypning kan avles baade større Kartofler og et lige saa stort eller 
større Udbytte end ved almindelig Hypning. De Tilfælde forekomme 
ogsaa, da Beskyttelseshypningen gjør Udbyttet mindre.

At Beskyttelseshypningens Virkning er saa sikker med Hensyn 
til Sygdommens Undertvingelse, kommer ganske simpelt deraf, at 
Resultatet helt domineres af en eneste Naturlov, over for hvilken 
alle andre Indflydelser komme ganske til kort. At Foldudbyttet der
imod er vexlende, hidrører utvivlsomt fra, at Udfaldet her beror paa 
en meget varierende Faktor, Fugtighedsforholdene, samt paa flere 
andre Omstændigheder af væsentlig Betydning.

Følgende Tai ere tagne af et Forsøg, der er udført i 1883, særlig 
med det for Øje at udfinde nogle af de Momenter, der for Hyp
ningens Vedkommende have Indflydelse paa Foldudbyttet. Plante- 
rækkernes Længde var 25 Fod, Rækkeafstanden 30 Tm. I hver 
Række var lagt 25 Knolde i ens Afstand; Læggeknoldene vare nogen
lunde lige store, og tilsammen vejede de nøjagtig 3 Pund for hver 
Række. Dette lader sig uden Vanskelighed opnaa ved, efter at de 
25 Knolde ere lagte paa Vægtskaalen, at ombytte større Knolde 
med mindre eller omvendt, og i fornødent Fald at bringe Ligevægt 
til Veje ved at afskære et Stykke af den største Knold. Det, som 
især skulde undersøges var, om Beskyttelseshypning med Topbøjning 
formindsker eller forøger Udbyttet, sammenlignet med almindelig 
Hypning, og om Tiden, da Beskyttelseshypningen gives, har Ind
flydelse paa Udfaldet. Forsøget er udført af Lærer Poul Petersen, 
Svensbjærg pr. Svinninge, som i tre Aar i Træk har arbejdet sammen 
med mig ved Udførelsen af Hypningsforsøg af lignende Art, og som 
derfor er godt hjemme i Spørgsmaalet. Knoldene bleve vaskede, 
talte og vejede for hver Række under Optagningen. Jorddækket 
blev maalt ved 3 Planter for hver Række, ved i Plantens Midte at 
nedstikke en Pind, hvis ene Ende var tilspidset og fra hvis anden 
Ende en Tommestok var afsat. Ved da at skrabe Jorden til Side,
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indtil man kommer til de øverste Knolde, kan Jordlagets Tykkelse 
aflæses med ikke ringe Sikkerhed. Resultaterne vare følgende:

Antal
Knolde

Samlet
Vægt.

Y æ gt 
pr. Knold. Syge.

Jorddæ kket 
over øverste 

Knolde.

Sædvanlig Hypning 1083 170,0 Pd. 15,7 Kvint 22,0 % 1,8 Tm.
Beskyttelseshyppede 

1 Juli 930 167,3 — 18,o — 1,9% 4,0 —
do. ]5/7 og 2S/i 938 131,7 — 14,o — 0,2% 4,6 —
do. 16. Avgust 1090 180,4 — 16,6 - 0 ,1  % 5,0 —
do. 1. Septbr. 1121 171,0 — 15,3 — 6,9% 4,3 —

Hver af de fem Talrækker angiver Udbyttet af 4 Kartoffel
rækker med samme Antal Planter (100) paa samme Areal (250 □  Fod), 
fremgaaede af samme Vægt Læggekartofler (12 ® ). Kun er at be
mærke, at Tallene for 16. Avgust ere fremkomne ved en Fordobling, 
fordi der paa den Dag kun hyppedes 2 og ikke 4 Rækker.

Det fremgaar heraf:
1. I dette Forsøg havde de i Blomstringstiden (15. og 23. Juli) 

beskyttelseshyppede og topbøjede Rækker givet over 22 %  mindre 
Udbytte end de sædvanlig hyppede Rækker.

2. At derimod de Rækker, der vare beskyttelseshyppede, saasnart 
Planterne vare høje nok til at modtage denne Hypning (1. Juli), 
gav praktisk set samme Udbytte som de paa sædvanlig Maade 
hyppede Rækker (Forskjellen kun l 1/* % ), hvorhos Kartoflerne i 
de beskyttelseshyppede Rækker vare meget større, næsten 15 % , 
hvilket er en Fordel.

3. At de Rækker, der beskyttelseshyppedes d. 16. Avgust (efter at 
Blomstringen i Hovedsagen var endt; Kartoffelsorten var nemlig 
tidlig) havde givet højere Udbytte og større Kartofler end de 
sædvanlig hyppede Rækker.
De første Sygdomspletter viste sig allerede d. 22. Juli, men først 

fra 20. Avgust at regne var den i væsentlig Grad spredt over Bladene, 
derfor gav Beskyttelseshypningen, udført d. 16. Avgust, fuld Virk
ning. Bladsygdommen naaede kun 4de Grad, d. e. kun imellem 25 
og 50 %  af Bladfladen blev sluttelig ødelagt af Sygdomspletter. 
Man sammenligne hermed Hofman (Bangs) Bemærkning om, at det 
er for sildig at hyppe, naar de første Sygdomspletter vise sig paa 
Bladene. Forøvrigt skal jeg ikke undlade at bemærke, at Sygdommen 
ofte skrider meget raskere frem, men alle Meddelelser om, at Kar
toffeltoppene i nogle faa Dage (nogle have sagt paa en Nat) kunne 
blive som afsvedne af Ud, medens de forud vare helt friske, bero 
paa unøjagtige og ukyndige Iagttagelser.
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Hvorfor var nu Topbøjningen skadelig (med Hensyn til Udbyt
tet), naar den foretoges i Blomstringsperioden, men ikke naar den 
foretoges før, heller ikke naar den foretoges efter denne Tid? Min 
Forklaring heraf er følgende: Naar Kartoffel planterne befinde sig
i en bøjet Stilling i den Periode, da Knolddannelsen hovedsagelig 
foregaar, vil dette indskrænke Udbyttet. Grunden hertil er vel 
hovedsagelig den, at en Del af Bladene da i højere Grad, end ved 
opretstaaende Planter, komme til at ligge i Skygge og derved 
svækkes i deres Virksomhed. Virkningen bliver da den samme, som 
om man bortskar en Del af Bladene paa opretstaaende Planter.

De d. 1. Juli beskyttelseshyppede og topbøjede Kartofler hævede 
sig snart igjen til en næsten lodret Stilling, uagtet Toppen var 
t r a a d t  ned for at faa den til at ligge. De Rækker, der bøjedes i 
Blomstringstiden og senere, kunde ikke rette sig saa meget op, og 
tilføjede Beskadigelser ikke udbedres ved Reproduktion. Derfor blev 
Udbyttet væsentlig mindre for de d. 15. og 23. Juli hyppede. Top
bøjningen d. 16. Avgust gjorde derimod intet Afbræk i Udbyttet, 
fordi Kiiolddannelsen da i det væsentlige var afsluttet. Desuden 
har jeg flere Forsøg, som pege hen paa, at en Hypning, foretaget 
efter Blomstringstiden, fremkalder ny Livskraft og forøger Udbyttet, 
uden at jeg dog skal slaa dette fast som Faktum, endnu mindre 
indlade mig paa en Forklaring heraf. Interessant er det at se, 
hvorledes Sygdomsprocenterne næsten nøjagtig rette sig efter Jord
dækkets Tykkelse, naturligvis bortset fra Rækkerne, der beskyttelses- 
hyppedes d. 1. September, efter at Knoldene allerede i væsentlig Grad 
forud vare angrebne.

Det vigtigste Resultat, jeg har indvundet af ovenstaaende og 
flere andre, paa Grundlag af selvsamme Plan, udførte Forsøg, er:

At man med fuld Virkning med Hensyn til Sygdommen, og 
uden at sætte Udbyttet i Fare, kan give Beskyttelseshypningen, 
naar Planterne ere godt halvvoxne, eller nøjere bestemt, naar 
de ere saa høje, at de kunne modtage denne Hypning.
Herved bortfalder Nødvendigheden af at holde Øje med Syg

dommen for at se, naar den begynder at sprede sig over Bladene; 
man risikerer ikke at komme for sent med den høje Hypning; endelig, 
og det er ikke det mindst vigtige, bortfalder den meget alvorlige 
Indvending, som er fremsat fra praktisk Side, at naar man skal 
vente med den høje Hypning til Sygdommen begynder at vise sig i 
Bladene, saa er Kartoffelmarken oftest saa sluttet, Stænglerne tilmed 
tidt saa nedliggende og saa sammenfiltrede, at det paa den Tid 
næsten er umuligt at komme igjennem med Ploven. Denne Ind
vending kan man ikke længere med rette gjøre gjældende.

2
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Man kunde med god Grund spørge mig, hvorfor jeg vil have 
Toppen bøjet, naar den dog, ved tidlig Hypning, snart rejser sig 
igjen. Mit Svar er følgende: Naar man hypper fra begge Sider, 
altsaa med opret Top, saa forhindre Stænglerne en Del af Jorden i 
at trænge ind i Midten af Planten; der dannes herved en lille For
dybning paa det allerfarligste Sted; denne Fordybning bliver større 
ved Regnens Indflydelse. Hypper man derimod kun fra den ene 
Side, saa bliver der, i alt Fald ved god Brug af Hyppejærn, ikke 
nogen saadan Fordybning. Hertil kommer, at nøjagtige Maalinger 
have vist, at man med samme Rækkeafstand kan frembringe ca. %  Tm. 
højere Jorddække ved Hypning fra den ene Side, end ved Hypning 
fra begge Sider, hvad der vel er begrundet i den forskjellige Form 
af den frembragte Kam. Høj Hypning fra begge Sider vil altid for
mindske Sygdommen meget betydeligt, men er Sygdomsangrebet 
meget stærkt, kommer man dog ikke ved samme Rækkeafstand og 
samme Omhu i Hypningen saa langt ned med Sygdommen, som ved 
den ensidige Hypning, dels fordi Jorddækket ikke kan blive fuldt 
saa tykt, dels fordi det yderligere indskrænkes ved Fordybningen i 
Midten af Planterne, som i de flesté Tilfælde vil vise sig at være 1/i 
å 3/4 Tomme.

Ved et sammenlignende tilstrækkelig stort og tilmed nøjagtig 
udført Forsøg stillede Forholdene sig som følger:

E n s i d i g  B e s k y t t e l s e s h y p n i n g  og  T o p b ø j n i n g :  
Sædvanlig Hypning 37,6%  syge, med 1,2" Jorddække.
Beskyttelseshypning 0 ,7 %  —  —  5,o" —

B e s k y t t e l s e s h y p n i n g  f ra  b e g g e  Si der ,  o p r e t  T o p :  
Sædvanlig Hypning 29,9%  syge, med 1,7" Jorddække.
Beskyttelseshypning 9 ,0%  —  —  4,3" —

Ved det paa Svensbjærg udførte Forsøg ønsker jeg endnu at 
gjøre opmærksom paa, at der af sunde Kartofler pr. Td. Land er avlet:

Ved Beskyttelseshypning d. 1. Juli 183,6 Td.
Ved sædvanlig Hypning kun 149,6 —

Jeg skal nu tillade mig at anføre et Exempel, hvor Beskyttelses
hypningen ogsaa var vel udført, men hvor Totaludbyttet dog stod 
tilbage for hvad der opnaaedes i de sædvanlig hyppede Rækker. 
Nedgangen i Totaludbyttet var ved Topbøjning 1 0 % ;  uden Top
bøjning 12Va % . Fordelen var alligevel betydelig paa Grund af 
Sygdommens Reduktion i de beskyttelseshyppede Rækker, nemlig 
pr. Td. Land ved den tidlige Sort 18,8 Tdr., ved den sildige Sort 
20,i Tdr.



De Jorder, paa hvilke de hidtil omhandlede Forsøg have været 
udførte, vare gode, tildels stærke Jorder. Det kunde da have sin 
Interesse at se, hvorledes Beskyttelseshypning stiller sig paa meget 
lette Jorder. Følgende Forsøg er udført paa letsandet Hedejord, 
paa planmæssig Maade, saaledes at alle Betingelser vare lige, med 
Undtagelse af Hypningen. Rækkerne 25 Alen lange. Forsøget udført 
af Gaardejer Lars Peder Hansen, Gilbjærggaard pr. Holsted.

avlet: syge:

Beskyttelseshyppet, topbøjet, 2 Rækker 57,0 'S 0 
Sædvanlig hyppet 2 —  56,2 ® 18 Knolde.

„Sædvanlig hyppet“ vil her sige slet ikke hyppet, fordi Forsøgs- 
anstilleren ikke plejer at hyppe sine Kartofler.

Jeg kommer nu til et omfattende Forsøg, hvor Udbyttet var 
meget betydelig forøget i de beskyttelseshyppede Rækker. Forsøget 
er udført af Gartner N. J. Hansen, Hverringe pr. Kjerteminde.

Sammenligningen gjælder 8 lige lange Rækker af hver Kartoffel
sort, de 4 hyppede 2 Gange paa sædvanlig Maade, de andre 4 først 
fladhyppede, derefter ved Sygdommens Begyndelse beskyttelseshyp
pede fra den ene Side, med Toppen bøjet. Ogsaa Rækkernes Af
stand var den samme, saa at Udbyttet er fremkommet paa lige stort 
Areal.

Sædvanlig hyppede. Beskyttelseshyppede.
Avlet ialt. Sunde. Syge. Avlet ialt. Sunde. Syge.

Tidlig Rosen 1350,o % 961,o ft 389,0 ft 1491 % 1463,5 % 27,5 ft
Primadonna 1545,5. - 1344,3 - 201,2 - 1602 - 1592,3 - 9,7 -
Tidl. Goodrich 1387,o - 1191,5 - 195,5 - 1531 - 1524,o - 7,o -

Tilsammen 4282,5 - 3496,8 - 785,7 - 4624 - 4579,8 - 44,2 -

Hr. Hansen tilføjer: „Alle Rækker og Sorter vare ved Siden af 
hinanden paa temmelig stærk Lerjord. Flere Sorter havde jeg ikke 
Tid til at undersøge, men efter Folkenes Udsagn var der stedse lidt 
flere Kartofler i de beskyttelseshyppede Rækker og i alle Tilfælde 
langt færre syge end i de ubeskyttede“ .

Hvad mon nu Grunden kan være til, at Udbyttet snart er større, 
snart mindre i de beskyttelseshyppede end i de sædvanligt hyppede 
Rækker? Der er ingen Grund til at antage, at Topbøjningen kan 
forøge Udbyttet, men naar den foretages meget tidlig, og man ikke 
bøjer Planterne mer end nødvendig, for at Hypningen kan ske godt, 
og Jorden fuldstændig kan trænge ind mellem Stænglerne, saa er 
der heller ikke Grund til at antage, at Bøjningen kan formindske 
Foldene. Udbyttet tror jeg , som alt antydet, navnlig vil være

2*
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afhængigt af Fugtighedsforholdene i Kammene. Det er klart, at der 
gives en Fugtighedsgrad, som er den bedste for Udbyttet. Bliver 
Jorden tørrere, formindskes Udbyttet, bliver den vaadere, formindskes 
Udbyttet ogsaa. I de store Kamme, der dannes ved Beskyttelses
hypning, vil Fugtigheden i Regelen være mindre end i de smaa 
Kamme, der dannes ved almindelig Hypning, fordi Fordampningen 
aabenbart her er større paa Grund af dens større Overflade; hertil 
kommer, at ved stærke Regnbyger vil mere Vand løbe ned ad de 
høje Kammes end ad de lave Kammes Sider, med andre Ord, de høje 
Kamme virke stærkere drænende end de lave Kamme. Falder Reg
nen i smaa Byger, da kunne disse maaske trænge ned til Plante- 
rødderne i de lavkammede Rækker, men i mindre Grad i de høj
kammede Rækker. Det maa dog endnu bemærkes, at der synes at 
være en Rimelighed for, at Fugtigheden omkring Planterødderne 
under vedholdende Tørvejr kan stille sig gunstigere i de højt hyp
pede Rækker*); thi vel vil Fordampningen ved en vis Fugtighedsgrad 
være størst i de høje Kamme, men Forholdet maa ved fortsat Tør
ring blive det omvendte, fordi Fugtigheden ikke saa let nedslipper 
gjennem et tykt og tørt, som gjennem et tyndt og tørt Jordlag. 
Paa lavtliggende, især stærke Jorder kunne Fugtighedsforholdene' 
stille sig saaledes, at de høje Kamme saa godt som altid ville give 
det største Udbytte. Hverringe Have, som baade er leret og lavt
liggende, afgiver maaske et Exempel herpaa. Paa andre Jorder vil 
Udfaldet muligvis især være afhængig a f, om Regnen falder rigelig 
og i store Byger i Kartoflernes Udviklingstid (maaske navnlig i 
Blomstringsperioden), eller om Regnen er utilstrækkelig og falder i 
smaa Byger.

Endnu skal jeg tillade mig at henlede Opmærksomheden paa, at 
der er den Forskjel i Formen paa de ved en ensidig og de ved en 
tvesidig Beskyttelseshypning dannede Kamme, at de første falde 
stejlt af til den ene Side, medens den anden Side har en bred Skraa- 
ning; at de sidste derimod have en temmelig stejl Skraaning til 
begge Sider. Jeg har Grund til at antage, at den første Form er 
gunstigst for Udbyttet.

Jeg skjønner nu ikke rettere, end at jeg i disse Meddelelser 
har godtgjort:

1. At Beskyttelseshypningen er et mægtigt og fuldkommen sikkert
Middel til at skjærme Kartoffelknoldene imod at angribes af

*) Denne Antagelse er senere bleven bekræftet derved, at Dr. Kellerroann i 
W unsiedeln, Bayern, bar meddelt Forfatteren , at han i 1883 under ved
holdende Tørvejr har avlet 10 %  Aere Kartofler i de beskyttelseshyppede 
end i de sædvanlig hyppede Rækker.
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Sygdommen; at denne Beskyttelse aldrig kan slaa fejl, naar 
Hypningen sker højt nok og tidlig nok efter den derom givne 
Anvisning.

2. At man ved Beskyttelseshypning kan avle lige saa mange, under
tiden endog flere Fold, end ved almindelig Hypning, men at 
Forholdet ogsaa i saa Henseende kan stille sig gunstigst for de 
sædvanlig hyppede Rækker.
Naar nu Hofman (Bang) har underkjendt mine Arbejder og er 

kommen til det Resultat, at den maaske eneste sikre Virkning af 
Beskyttelseshypningen er den, at den hemmer Knoldenes Væxt, da 
kan jeg ikke tvivle om , at det har gjort ham ondt at maatte sige 
dette, al den Stund det ikke vil være ham ubekjendt, at jeg har 
ofret ikke faa Aars dagligt Arbejde paa mine Studier, at jeg for 
disse Studiers Skyld har opgivet min Redaktionsvirksomhed i Land
mands-Blade og min daglige Medvirkning i Markfrøkontoret, og selv
følgelig for Frigjøreisen af min Tid, for Erhvervelsen af den nød
vendige Assistance etc. i den Anledning, maa have underkastet mig 
endogsaa betydelige pekuniære Ofre. Alene Etatsraadens Stilling 
som Medbestyrer af „Forening til Kulturplanternes Forbedring“ 
garanterer mig hans Interesse for mine Studier, og naar han alligevel 
er kommen til ovennævnte Resultat, saa indser jeg  fuldt vel, at det 
maa være de Iagttagelser, han mener at have gjort, som ved Logikens 
Magt have ført ham til det Standpunkt, han indtager til Sagen.

Naar Hofman (Bang) henviser Spørgsmaalet til fremtidige danske 
S t a t s f o r s ø g s s t a t i o n e r  i P r o v i n s e r n e  (hvorfor ikke i Kjøben
havn?), saa maa det dog være tilladt at minde om, at de tyske For
søgsstationer, og deres Antal er stort, i en lang Aarrække have 
syslet med dette Spørgsmaal, uden at bringe det videre, skjønt flere 
af dem tælle Videnskabsmænd af første Bang. Naar det nu i det 
sidste Aars Tid alligevel ikke liar været de tyske Forsøgsstationers 
Studier, men en dansk Privatmands Arbejder, man har maattet tage 
som Grundlag for Diskussionen af dette Spørgsmaal, ikke blot 
hjemme, men ogsaa i Udlandet, og naar Forholdet utvivlsomt vil 
blive det samme endnu i nogle Aar, saa er dette dog ikke saa ufor- 
staaeligt, som det ved første Øjekast kan synes. Forsøgsstationerne 
vare selvfølgelig i Besiddelse af langt betydeligere videnskabelige 
Hjælpemidler end Privatmanden, men de arbejdede paa Spørgsmaal 
i snesevis eller vel i hundredvis, medens han arbejdede paa et 
enkelt, skarp begrænset Spørgsmaal.

Overhovedet tror jeg ikke, at det er Forsøgsstationer, men vel 
begrænsede Specialstudier, der skulle føre Landbrugets Videnskab 
og Praxis fremad, hvad enten disse Studier foretages af Privat- 
mænd, af Komiteer eller af Forsøgsanstalter. Overalt vil det heldige
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Udfald, foruden af Spørgsmaalets Natur, især være afhængigt af dets 
rette Begrænsning og af Forsøgslederens Kvalifikationer.

Neuilly-sur-Seine, 141 rue Perronet. Decbr. 1883.

Foreningens Anliggender.

I Fortsættelse af de i Beretning Nr. 4, Side 58 o. tig. trykte 
Meddelelser skal her gives en kort Oversigt over, hvad der senere 
er udrettet.

I Foraaret 1888 havde Bestyrelsen indgivet et Andragende til 
det kgl. L a n d h u s h o l d n i n g s - S e l s k a b  om at refundere Foreningen 
de 400 Kr., som den i foregaaende Aar havde ydet til Landbrugs
kandidat Tschernings Rejse til Quedlinburg. Herpaa indløb det 
imødekommende Svar, at Selskabet vel ikke i Form af Refusion 
kunde bevilge den nævnte Sum, men at det derimod stillede 400 Kr. 
til Bestyrelsens frie Disposition. —  Som Svar paa den i Beretning 
Nr. 4, S. 59 aftrykte Henvendelse til Landhusholdnings-Selskabets 
Præsidium indløb et den 3. Novbr. dat. Svar, hvori det udtales at 
de i Skrivelsen antydede Foranstaltninger til Forbedi’ing af vor 
Hjemmeavl af Frø synes altfor omfattende, men at man er villig til 
at tage Sagen under nærmere Overvejelse, saafremt Opgaven ind
skrænkes til Frøavl af en enkelt Kulturplante, f. Ex. Avl af Rod
frugtfrø. Angaaende Ønsket om Lokale til Samlinger og Arbejdsrum 
erklærer Selskabet, at det næppe i Øjeblikket vil kunne yde For
eningen virksom Hjælp, da det selv er stedt i Trang for et bedre 
Lokale til eget Brug. — Foreningen er derimod Selskabet forbunden 
for, at dette atter iaar har overtaget 200 Expl. af Foreningens Be
retning „Om Landbrugets Kulturplanter“ paa de sædvanlige Vilkaar, 
og endvidere for dets paa Budgettet for Aaret 1. April 1884 til 
31. Marts 1885 opførte Tilskud til Foreningen paa 500 Kr.

Foreningen har, væsentlig ved Markfrøkontorets Bistand, i Følge 
herom indløbne Anmodninger foretaget U d d e l i n g  af  Fr ø  til Frø
avlere, dels gratis dels og hovedsagelig mod Betaling. Hertil er 
anvendt de i dette Øjemed af Markfrøkontoret særlig udsøgte gode 
Stammer eller dog særlig gode og omhyggelig rensede Partier, saa
ledes Foderbede, Hvidkløver, Almindelig Rajgræs, Almindelig Rap
græs og Eng-Ræveliale af udsøgt dansk, Rødkløver af norsk, Alsike- 
kløver, Timothé og Draphavre af svensk, Eng-Svingel af tysk og
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Hundegræs af amerikansk Avl. S o r ø  Amts landøkonomiske Selskab 
havde paatænkt at indføre Frøavl, særlig Roefrøavl, i større Maale- 
stok og ønskede derfor fra Foreningens Side meddelt Anvisninger 
til Frøavl, let fattelige Foredrag desangaaende for Husmænd i Sorø 
Amt, Hjælp til Valget og Anskaffelsen af godt og ægte Frø til Ud
sæd samt om mulig senere Tilsyn med Frøavlen og Regulering af 
Salget. Paa Forlangende blev afsendt 30 Pd. Barres- og 30 Pd. 
Elvetham-Roefrø, det første å 70 Øre, det sidste å 75 Øre pr. Pd., 
fordelt i 40 Poser til de forskjellige Frøavlere; det var altsammen 
godt og ægte, hjemmeavlet Frø, hidrørende fra forskjellige af 
Foreningens Medlemmer. Endvidere tilbød Bestyrelsens Medlem, 
Pir. Gartner Wendt, foreløbig at holde Foredrag om Roefrøavl. —  
Den landøkonomiske Forening paa B o r n h o l m  har gjennem Hr. Lærer 
Bergstedt anmodet om Foreningens Mellemkomst ved Anskaffelsen 
af en Del Frø til Frøavl, dels i meget smaa Kvantiteter til en Del 
uformuende Husmænd, som havde særlige Anbefalinger, dels i lidt 
større Kvantiteter til større Landbrugere mod Betaling. Der ud
deltes saaledes til 15 Husmænd ialt 11 Pd. Eng-Svingel, 16 Pd. 
Hundegræs, 7 Pd. Draphavre og P /4 Pd. Elvetham-Foderbede, og til
5 forskjellige Landbrugere endvidere: 13 Pd. Kløver-, 73 Pd. Græs- 
og 4 Pd. Elvetham-Frø. Desværre indløb disse Bestillinger saa sent 
(midt i April), at det ikke i alle Tilfælde var muligt at levere saa 
gode Varer, som hvis Anmodningerne vare komne tidligere, og fra 
flere andre Steder i Landet kom der endnu langt senere saadanne 
Forlangender om Frø, som det slet ikke var muligt at tilfredsstille. 
Det maa derfor yderligere bringes i Landbrugernes Erindring, at 
saavel Bestillinger af Frø til Frøavl, som Ønsker om Afsætning af 
hjemmeavlet Frø ved Foreningens Mellemkomst, maa ske langt tidligere, 
helst om Efteraaret eller dog før Nytaar, og forsaavidt det er Frø, 
der ønskes afsat, maa Tilbuddet helst være ledsaget af en Prøve, 
samt Opgivelse af det omtrentlige Kvantum, der ventes at kunne 
leveres. Blandt Anmodninger om Frø skal endnu nævnes en saadan, 
som indløb fra Vilmorin & Andrieux, Paris, angaaende J o r d b æ r 
k l ø v e r  (Trifolium fragiferum). De faa Landmænd, som tidligere 
havde avlet eller indsamlet dette Frø, havde imidlertid, efter sket 
Forespørgsel, ikke avlet noget heraf iaar; de gjentagne For
langender af dette Frø tyder paa, at det vilde være fordelagtigt at 
indsamle det paa Strandengene, hvad der rimeligvis ogsaa vilde være 
Tilfældet med den sammesteds voxende Smalbladet Kællingetand 
(Lotus tenuifolius). —  Fra Foreningens Medlem, Culturingeniør 
Th. v. Neergaard i Kiel indløb i Marts Maaned Anmodning om at 
erhverve 300 Pd. „ T i d l i g  R ø d k l ø v e r “ , avlet under Foreningens 
Kontrol og helst paa Lolland, hvilket gav Anledning til at skaffe sig
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Underretning om Kløverhøsten paa Lolland. Det erfaredes da, at 
der i sidste Aar (1883) saa at sige ikke var avlet „Tidlig Rødkløver“ 
paa Lolland, derimod endel „Sildig Rødkløver“ , men af ringe Kvalitet. 
Der var avlet en Del Timothé af sjælden smuk Kvalitet, ligeledes en 
Del Rajgræs, men ofte blandet med Ager-Rævehale eller „Hoved
græs“ , som dette skadelige Ukrudt sædvanlig benævnes der. Det 
meddeltes endvidere at det var første Aar der paa Lolland var 
avlet større Kvantiteter af Hundegræs, som dog var blandet med
5— 15 pCt. Rajgræs. —  Endelig have enkelte omkring i Landet 
spredte Medlemmer af Foreningen faaet meddelt smaa Kvantiteter 
af Frø, især af forskjellige Rodfrugter til Forsøg med Frøavl. En 
Anmodning om Frø af „Sortagtig Rævehale“ kunde kun i meget ringe 
Maalestok tilfredsstilles. Flere saadanne mindre Kvantiteter af Frø 
ere velvillig overladte til dette Brug af „Dansk Frøkontrol“ .

De til Foreningen rettede Henvendelser angaaende A f s æ t n i n g  
a f  h j e m m e a v l e t  F r ø  blive henviste til Markfrøkontoret, i Over
ensstemmelse med den herom trufne Overenskomst (se Beretning 
Nr. 4, S. 39), og ville senere blive gjorte til Gjenstand for nærmere 
Omtale i en særlig Artikel. Endel til Foreningen indløbne Tilbud 
om svensk Naaletræfrø fra forskjellige Egne ere henviste dels til 
Hedeselskabet, dels til „Dansk Markfrøhandel“ og „Markfrøkontoret“ .

Der er fremdeles indløbet talrige Henvendelser til Sekretæren 
for at faa Oplysninger om S k r i f t e r  v e d r ø r e n d e  F r ø a v l .  Der 
har kun kunnet henvises til den lille „Vejledning i Frøavl“ af 
Arrhenius (1878), Galschiøts „Vejledning i Dyrkning af Handels
planter og Rodfrugter samt i Frøavl“ (1879), Mads Jensens „Prak
tisk Vejledning i Frøavl“ (1883), endvidere til de grundige, men 
spredte Oplysninger om Frøavl i Møller-Holst’s „Landbrugs-Ordbog“ 
og til forskjellige Artikler i „Om Landbrugets Kulturplanter“ , samt 
endelig til de forskjellige Artikler om Frøavl, som ere under Arbejde, 
og som ventelig i Løbet af Vinteren ville udkomme i dette Tidsskrift 
og i Særtryk.

Det i Foreningens Beretning Nr. 4, S. 41 gjentagne Tilbud om 
at yde sin Medvirkning ved Udarbejdelse af F r ø f o r t e g n e l s e r  er 
i det forløbne Aar bleven benyttet af et Par Handelsgartnere, der 
have indsendt et Korrekturark af deres Prislister til Revision.

Blandt de fra forskjellige Frøavlere indløbne Meddelelser om 
deres I ij e m m e a v l  skal her meddeles følgende. GaardejerH. J. Kr o -  
ma n n ,  Aabymark i Fyen meddeler, at han i 1883 avlede: 350 Pd. 
Frø af Italiensk Rajgræs paa 1/2 Td. Land, 175 Pd. Frø af Drap
havre paa 7 3 Td. Land, 300 Pd. Frø af Agerhejre paa Vs Td. Ld.,
25 Pd. Frø af Hundegræs paa V12 Td. Land, og at han paa en Eng 
indsamlede 4 Pd. Frø af Eng-Svingel, 20 Pd. Frø af Fløjelsgræs og
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i y 4 Pd. Frø af Eng-Rævehale. —  Da det formentlig kan være af 
Interesse at forfølge gjennem flere Aar Driften og Udbyttet af et 
Landbrug, der bliver delvis drevet med Frøavl og derfor har en 
noget usædvanlig Omdrift, skal her gives en Fortsættelse af tidligere 
Meddelelser (se Beretning Nr. 2, S. 62— 65) fra Gaardfæster R. L o l k  
i Bækkehave paa Taasinge. I 1882 gav Kolbehveden 20 Fold 
(320 Kr. pi-, Td. L d .); Rug efter Kommen, men kun 1/i  af Jorden 
gødet, gav 12 Fold (144 Kr. pr. Td. Ld.); Toradet Byg gav 12 Fold 
(132 Kr. pr. Td. L d .); Sexradet Byg gav 14 Fold (152 Kr. pr. Td. 
Land); Bønne-Vikke gav 16 Fold (176 Kr. pr. Pd. Ld.); Kommen 
gav 821 Pd. (144 Kr.) pr. Td. Land; Gulerødder gave omtrent 
40000 Pd. pr. Td. Ld. — I 1883 gav Kolbehvede efter Kommen 
12 Fold (200 Kr. pr. Td. Ld.); Rug efter Kommen 14 Fold (168 Kr. 
pr. Td. Ld.); Sexradet Byg efter Hvede gav 12 Fold (144 Kr. pr. 
Td. Ld.); Kommen gav 1636 Pd. (376 Kr.) pr. Td. Ld.; Runkelroer 
gav omtrent 40000 Pd. og Turnips (efter samme Aar afhugget grøn 
Rug) omtr. 40000 Pd. pr. Td. Ld. —  Hr. Lolk mener, at han ikke 
har havt Tab ved at dyrke Kommen i større Maalestok, men da 
Kommenprisen er lav og der . produceredes for lidt Græs, Hø og 
Gødning, vil den herefter i det væsentlige blive opgivet; dog haves 
endnu iaar 7 Td. Ld. med Kommen. Med Dyrkning af Bønne-Vikker 
har Lolk ophørt, fordi det kostede for meget Arbejde at holde dem 
rene og at faa dem høstede.

De lokale F r ø a v l e r f o r e n i n g e r ,  som allerede ere oprettede, 
nemlig i Fyn, Nordslesvig og Bjerre Herred, eller som ere i Færd 
med at danne sig, saasom i Sorø-Egnen og paa Bornholm, har „F or
ening til Kulturplanternes Forbedring“ fremdeles ikke været i 
Stand til at yde virksom Støtte, paa Grund af sin egen vanskelige 
Stilling. Foreningen har maattet indskrænke sig til at uddele nogle 
Exemplarer af sine Beretninger til de i Virksomhed traadte For
eninger og har, som ovenfor nævnt, besørget Frø uddelt til Frøavl 
i de to sidst nævnte Egne. Fra den nordslesvigske Frøavlerforening 
har „Forening til Kult. Forb.“ faaet Tilsagn om, at denne aarlig 
vil modtage en Meddelelse om Frøavlerforeningens Virksomhed og 
hele Arbejdsmaade.

En Del til Foreningen indløbne Meddelelser og Forslag, saa
ledes fra d’Hrr. K. L u n d  i Bromme, Havebrugerne J. J. M o r t e n 
sen i Barrit og K. H a n s e n  i Tarm, m. fl., ville ventelig senere 
blive benyttede. Endvidere ere talrige til Foreningen rettede Spørgs
maal, angaaende Sygdomme hos Kulturplanter, bievne besvarede af 
Sekretæren, og de af samme, der have en mere almindelig Interesse, 
ville andensteds blive offentliggjorte.
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Foreningens S a m l i n g  bestaar i Frøprøver af Kulturplanter i 
o. 350 Glas, Præparater af Korn og Bælgsæd i 4 store og 25 mindre 
Montre (se Fortegnelsen i Beretning Nr. 4, S. 66— 75), et stort Antal 
Neg af Kulturplanter, henved 100 kolorerede Haandtegninger af 
Rodfrugter (se Fort. i Beretning Nr. 3, S. 210) samt en Del nylig 
indlemmede Tegninger af Bælgplanter, de af Foreningen til forskjel
lige Afhandlinger bekostede originale Træsnit samt Clicheer. Denne 
Samling, som for Tiden opbevares i et af Markfrøkontoret hertil 
overladt Lokale, er grundlagt af Direktør E. Møller-Holst, og blev 
af denne og Foreningens Sekretær i Efteraaret og Vinteren 1883 op
stillet i de dertil bestemte 6 Skabe med Glasdøre, af hvilke de 4 
bleve anskaffede, da det lidt rummeligere Lokale gjorde det muligt, 
at finde Plads til Opstillingen. Endvidere er bleven anskaffet en 
Del Inventar, som fandtes uundværligt for at kunne benytte Lokalet 
til Arbejdsrum, saasom til Studier i Samlingen, til dens Vedligeholdelse 
og Udvidelse, til her at kunne forberede Udstillinger og til af 
Doubletsamlingen eventuelt at kunne udtage mindre Samlinger. Den 
er allerede benyttet i sidste Øjemed, idet Hr. Havebrugskandidat 
J. J. Mortensen paa Anmodning har modtaget smaa Neg af en Snes 
forskjellige Kornsorter til Brug ved Foredrag i jyske Landbofor
eninger, Hr. Lærer Dreyer i Bramdrup har erholdt Clicheer af 
nogle Træsnit, og Hr. Direktør Blüm i Linköping har modtaget 
Kopier af de kolorerede Rodfrugttegninger. —  Hele Samlingen blev 
fra Aarets Begyndelse assureret i „Nye danske Brandforsikrings- 
Selskab“ for 1000 Kr,, som midlertidig, men dog altfor lav An
sættelse.

A f nye Bidrag til Foreningens Samling fortjener at nævnes en 
fra Direktør Bl i im i Linköping i Foraaret 1884 modtagen Gave af 
Frøsorter, nemlig: 1 Pd. Lang, hvid Gulerod, Pd. Grøntoppet 
Svensk Kaalroe, Vs Pd. Gul grøntopp. Bortfelder Roe, x/s Pd. Stor 
svensk Hovedkaal, 10 Pd. Vaarhvede fra Østgothland og 10 Pd. Vaar- 
hvede „Bliims pedegree“ , af hvilken sidste Stamfrøet er erholdt fra 
Australien, „medens det ved Dyrkning i Sverige har vundet fra 45 
til 57 Gram pr. 1000 Frø“ . Begge Hvedesorter angives som ud
mærkede; den første Sort dyrkes nu almindeligt i Provinsen og har 
næsten fortrængt Vinterhveden, udsaas med Græsfrø, har stiv Halm 
og er haardfør mod Sygdom. Af det modtagne Frø blev der dels 
udtaget Prøver til Samlingen, dels blev det anvendt til Udsædsforsøg, 
som anstilles af Dansk Frøkontrol (Bot. Have), af Markfrøkontoret 
(Øresundshøj) og af Konsulent P. Nielsen (Ørsløv). — Ligeledes blev 
der i sidste Foraar tilsendt Foreningen Prøver af Norrländsk Vaar- 
rug og Byg fra „Norrbotns Fröhandelsaktiebolag“ gjennem Direktør 
A ug. E n g b e r g ,  hvilke bleve anvendte paa lignende Maade.
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Medens Foreningens Medlemmer efterhaanden have faaet de 
enkelte Hæfter tilsendte, blev hele B e r e t n i n g  Nr. 4 efter dens 
Afslutning i April 1884, uddelt i flere eller færre Exemplarer til de 
forskjellige Avtoriteter, som støtte eller have støttet Foreningen, til 
de lokale Frøavlerforeninger, til „Landøkonomisk Læseforening“ , til 
Landbrugsorganerne, til en Del Mænd i Udlandet, hvem Foreningen 
staar i en eller anden Forbindelse med,  nemlig 3 i Norge, 18 i 
Sverige, 12 i Tyskland, 2 i Østerrig, 3 i Frankrig, 1 i Belgien, 1 i 
Holland, 2 i England. Af Kaalafhandlingen, der udgjør over Halv
delen af 4de Bind af „Om Landbrugets Kulturplanter“ , blev 150 Expl. 
Særtryk, med særskilt Paginering, overladt Forfatterne, der havde 
skjænket Foreningen deres Afhandling. —  I Følge Opgjørelse fra 
Boghandler Lind var Beholdningen af Foreningens Skrifter den 
Iste Januar 1884 følgende:

„Om Landbrugets Kulturplanter“ Nr. 1 . . . 256 Expl.
Do. Do. —  2 . . .  382 —
Do. Do. — 3 . . .  396 —

Samsøe Lunds Vejledning til at kjende Græsser
i blomsterløs T ils ta n d ................................  393 —

Ved et Bestyrelsesmøde i Marts d. A. blev det vedtaget, at herefter 
indtrædende nye Medlemmer kun skulle tilstilles den sidst udkomne 
Beretning. Beholdningen af de tre første Bind var jo  nu svunden 
stærkt ind og Værdien af den hele Række Beretninger fandtes des
uden at være for stor til at man fremdeles uden Betaling kunde 
overlade den til nye Medlemmer, da Kontingentet er saa ringe, at 
det ikke overstiger Værdien af et enkelt Bind af Tidsskriftet. Det 
var heller ikke nogen Ret for nye Medlemmer, men kun en midler
tidig Vedtægt, at faa tilstillet de iforvejen udgivne Skrifter.

Ved et Bestyrelsesmøde i Novbr. 1883 nedsattes et Ud v a l g  
bestaaende af Direktør E. Møller-Holst, Grosserer Chr. P. Jacobsen 
og Sekretæren for at gjøre nye Forslag med Hensyn til Foreningens 
fremtidige Virksomhed og de Veje den bør gaa, for at tilvejebringe 
de til Planernes Udførelse nødvendige Midler. Det nævnte Udvalg 
holdt i den Anledning en Række Møder og kom til det Resultat, at 
Foreningen, for at fremme og forbedre Frøavlen, maatte med Raad 
og Daad støtte saadanne Mænd i forskjellige Egne af Landet, som 
havde Lyst og Villie og øvrige Betingelser til at drive rationel Frø
avl, skaffe dem ægte Udsædsfrø, vejlede dem med deres Drift og 
sørge for Afsætning af deres Varer. Hertil udkrævedes at en til 
denne Virksomhed skikket Mand blev sat i Stand til at rejse rundt
i Landets frøavlende Egne og personlig vejlede Frøavlerne. For
eningen maatte endvidere sættes i Stand til at fortsætte Udgivelsen



28

af „Landbrugets Kulturplanter“ , at besørge affattet og udgivet popu
lære Vejledninger i Frøavl samt endelig at erhverve egne Lokaler 
til Bevaring, Opstilling og Udvidelse af Foreningens Samlinger. For 
at tilvejebringe de hertil fornødne Midler fandt Udvalget det natur
ligst at henvende sig til Staten om Bistand, og for ganske foreløbig 
at undersøge Stemningen for Sagen hos en Part af den bevilgende 
Myndighed, henvendte Udvalget sig til nogle Medlemmer af daværende 
Finansudvalg, hvoraf det ene tillige var Medlem af „Foren, til Kult. 
Forb.“ , for at erholde en Sammenkomst, der ogsaa paa imødekom
mende Maade tilvejebragtes, og paa hvilken Udvalgets Medlemmer 
uforbeholdent fremsatte sine Ønsker. Paa Grundlag af de ved Sam
menkomsten faldne Udtalelser besluttede Udvalget at indstille til 
Foreningens Bestyrelse, at henvende sig til Indenrigsministeriet med 
Andragende om at opføre en til de nævnte Øjemed passende Sum 
paa næste Aars Finanslov. Ved et Bestyrelsesmøde i Marts Maaned 
overdroges det Udvalget nærmere at drøfte Indholdet og Formen 
for et saadant Andragende. Det af Sekretæren, paa Basis af de ved 
flere Udvalgsmøder faldne Udtalelser og skriftlige Indlæg, affattede 
Udkast blev dernæst diskuteret paa et nyt Bestyrelsesmøde i Maj 
Maaned. Prof. Jørgensen nærede Betænkeligheder med Hensyn til 
den forlangte Sum paa Grund af, at Foreningens egne Midler vare 
for smaa i Sammenligning hermed, og mente ogsaa at Foreningen 
ligesom hidtil kunde vente Hjælp fra det Classenske Fideikommis og 
Landhusholdnings-Selskabet. Professor Lange udtalte sig med megen 
Varme om Musæet, og fandt dette af en saadan Betydning, at de 
hertil forlangte Midler snarere maatte forøges end formindskes. 
Hvad Foreningens Tidsskrift „Om Landbrugets Kulturplanter“ angaar 
blev det fra flere Sider udtalt, at skjønt det paa Grund af sit Ind
holds Natur sikkert ikke har nogen udbredt Læsekreds, saa maa 
det dog antages, at det ved Hjælp af de grundige Afhandlinger, det 
indeholder, gjør stor Nytte ved sin indirekte Virkning, ved at be
nyttes af Lærere paa Landboskoler, ved sin Indflydelse paa Land
brugs-Skrifter, paa Plantefortegnelser osv. Alle vare endvidere enige 
om Nødvendigheden af at søge om Pengebevilling til en Mand der 
skulde foretage Rejser til Frøavlere og anstille Kulturforsøg i For
eningens Interesse. Derimod vare Meningerne delte med Hensyn til 
Spørgsmaalet om Udstillinger, og om hvorvidt der fra Foreningens 
Side var Anledning til at tilbyde sin Hjælp ved Ordningen af even
tuelle Udstillinger af Planteprodukter; Grosserer Jacobsen hævdede, 
at disse hidtil langtfra gjorde den Nytte de kunde og henviste bl. a. 
til de smukke Udstillinger i Odense 1882 og i Nakskov 1883, som 
gave for ringe Resultater af blivende Værd og Betydning, fordi de 
ikke bleve hensigtsmæssig og grundig undersøgte og bearbejdede.
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Direktør Møller-Holst nærede kun Betænkelighed med Hensyn til 
Forlangendets Lidenhed og havde ønsket det til Vedligeholdelse af 
Frøkontrollens offentlige Arbejder fornødne Statstilskud draget ind 
under samme Andragende, hvor det formentlig rettest hørte hen. 
Sekretæren erklærede, at Foreningen umulig længer kunde fortsætte 
sin Tilværelse, stadig paa Basis af Forventningen om større Til
slutning fra Landbrugernes Side, der hidtil er bleven sørgelig skuffet, 
trods alt hvad der var gjort for at vække Landmændenes Opmærk
somhed paa Sagen ved Opraab i Bladene, Deltagelse i Udstillinger, 
Udgivelse af Skrifter med Indhold af varig Betydning, Tilbud om 
Afsætning af hjemmeavlet Frø, Uddeling af Frø til Frøavlere, Be
svarelse af stillede Spørgsmaal m. m. Medlemstallet var vel i stadig, 
men altfor langsom Fremgang til at bygge herpaa. Det vilde 
maaske ikke være nogen vanskelig Sag, at tilvejebringe en stor Frø
avlerforening ved andre Midler; men vor Forening er jo  egentlig 
ikke en Forening af Frøavlere —  en saadan maatte organiseres paa 
en anden Maade — men af Mænd, der virke for en Forbedring af 
Frøavlen og hvad dermed staar i Forbindelse.

Det endelige af Sekretæren affattede Udkast, hvori var taget 
tilbørlig Hensyn til de fremherskende Meninger paa det nys kortelig 
refererede Bestyrelsesmøde, blev derefter i autograferede Aftryk om
sendt til alle Bestyrelsesmedlemmer, og efterat Andragendets Ordlydende 
var slaaet fast paa et Bestyrelsesmøde medio Juni, blev det i Slut
ningen af Juni 1884 afleveret i Indenrigsministeriet, forsynet med 
Formandens Underskrift og ledsaget af Bilag, bl. a. en Oversigt over 
Foreningens samtlige Indtægter og Udgifter i de 8 Aar den har be- 
staaet, samt Overslag over dens eventuelle aarlige Udgifter, hvis 
dens Planer skulle gjennemføres.

Den aarlige G e n e r a l f o r s a m l i n g ,  der var indvarslet paa sæd
vanlig Maade, afholdtes paa Landbohøjskolen den 17. Juni Kl. 1. 
Tilstede vare 6 af Bestyrelsens Medlemmer samt et Par Referenter. 
Mødet lededes af Formanden. Sekretæren aflagde Beretning om 
hvad der var udrettet siden forrige Generalforsamling, som afholdtes 
under Landmandsforsamlingen i Aalborg. Beretningen bestod i et 
kort Referat af hvad der ovenfor noget udførligere er meddelt. 
Medlemmer eller Andre, som ønskede at bese Foreningens Samling, 
anmodedes om at henvende sig desangaaende til Sekretæren. Det 
oplystes at Medlemstallet den 1. Marts 1884 var 159, og da det 
maaske kunde have nogen Interesse at erfare i hvilke Livsstillinger 
Medlemmerne befandt sig og i hvilke Egne de boede, gaves en Over
sigt desangaaende:
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G r u p p e r e d e  e f t e r  L i v s s t i l l i n g e r .

57 større Landejendomsbesiddere (Lehnsbesiddere, Godsejere, 
Proprietærer).

19 Havebrugere.
17 mindre Landbrugere.
14 Forpagtere.
14 som paa forskjellig Maade staa i Forhold til Landbruget 

(fhv. Landmænd, Landbrugskandidater, Forvaltere, Redak
tører af Landbrugsblade).

9 Frøhandlere.
8 Forstandere for Landboskoler.
8 Professorer og Docenter.
4 Landboforeninger.
2 Skovridere.
7 i forskjellige andre Livsstillinger.

G r u p p e r e d e  a m t s v i s .

32 i Kjøbenhavn og Frederiksberg.
18 i Svendborg Amt.
14 i Maribo Amt.
12 i Vejle Amt.
11 i Kjøbenhavns Amt.
10 i Randers og Sorø Amter.
8 i Aarhus og Odense Amter.
6 i Holbæk og Viborg Amter.
5 i Aalborg og Præstø Amter.
3 i Frederiksborg og Ringkjøbing Amter.
2 i Hjørring Amt.
1 paa Bornholm og i Thisted Amt.
4 i Udlandet.

Derefter gav Grosserer Chr.  P. J a c o b s e n  en Oversigt over 
Handelen med hjemmeavlet Frø, som i en fyldigere Form vil blive 
gjengivet i en selvstændig Artikel.

Det reviderede R e g n s k a b  blev dernæst forelagt af Kassereren, 
med en Balance af 2631,69 Kr. Kassebeholdningen var ved Finans- 
aarets Udgang 97,82 Kr., medens der fandtes uindfriede Regninger 
for omtr. 1784 Kr.

De efter Tur fratrædende Medlemmer af Bestyrelsen: Kammer- 
raad J. B. H. Andersen, Inspektør N. P. J. Buus, Proprietær
H. Heide, Professor B. S. Jørgensen og Professor Joh. Lange gjen- 
valgtes. Ligeledes gjenvalgtes til Næstformand for de følgende tre
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Aar Professor Jørgensen, til Kasserer Grosserer Jacobsen og til 
Revisorer Docent Sarnsøe Lund og Assistent Maar.

Formanden sluttede Generalforsamlingen idet han udtalte, at 
Fremtidsudsigterne foreløbig ikke vare lyse; Aaret var endt med et 
betydeligt Underskud, saa at der for Øjeblikket ikke kunde være 
Tale om nogen Udvidelse af Foreningens Virksomhed. Bestyrelsen 
var imidlertid i Færd med at henvende et Andragende til Regeringen 
angaaende en større Understøttelse af Staten.
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Foreningens Regnskab
fra 1ste April 1883 til 31te Marts 1884.

In d tæ g t .
Kr. Øre

K assebeholdn ing............................................................................................................  296 44
Aarsbidrag fra 155 Medlemmer å 3 K r........................i ......................................  465 00

Do. fra 1 Medlem å 4 K r.............................................................................. 4 00
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab......................................................... 700 00
For solgte Beretninger i Følge Regnskab fra Boghandler L in d ................ 87 95
Salg af et ældre S k ab .................................................................................................. 45 00
Indvundne R e n t e r ........................................................................................................  4 82

1603 21

U dgift.
Kr. Øre

Havebrugskandidat Tscherning til en Rejse til Quedlinburg......................  400 00
Papirregning fra Barth & J en sen ..........................................................................  350 35
F or trykte Sager hos Stentrykker S iv ertsen ..................................................... 18 07
Clicheer fra Vilmorin-Andrieux, P aris .................................................................. 137 10
B ogbin derarbejde........................................................................................................... 10 12
Træsnit til Beretning Nr. 4 .....................................................................................  300 00
Glasmontre til M usæ et................................................................................................  56 50
Maling af S k a b e ...........................................  .............................................................  30 00
Flytning af S a m lin gen .............................................................................. .................  5 00
R engjøring i  M usæ et................................................................................................................  18 00
Omkostninger ved Udstillingen i Aalborg (Arbejdshjæ lp, Emballage,

Fragt m. m . ) ..........................................................................................................  164 40
lndk jøb  af F r ø ............................................................................................................... 5 47
Frimærker og  F r a g t ...................................................................................................... 10 38
K assebeholdn ing............................................................................................................  97 82

1603 21

Endvidere er gaaet gjennem Foreningens Kasse og opført til Indtæ gt og 
Udgift paa det Generalforsamlingen forelagte Regnskab:

a. Det af det Classenske Fideikomm is bevilgede, til Sekretæren be
stemte aarlige Bidrag af 1000 Kr.

b. Den ved Opkrævning af Medlemsbidragene samtidig opkrævede 
Porto 28,48 Kr.

Herved fremkomme de Summer, hvorm ed Indtæ gts- og Udgiftssiden vare op
førte paa det fremlagte Regnskab, nem lig 2631,69 Kr.
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Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpunkt.
M eddelelse fra „Dansk Frøkontrol“ .

Medens det danske Landbrug som Regel er indrettet paa selv 
at avle Saasæden af de 3— 4, højst 7— 8 Kornsorter, det benytter 
til sine Kornmarker, og kun undtagelsesvis eller i alt Fald med 
Mellemrum forsyner sig hermed fra Udlandet eller fra andre Egne i 
Landet, saa er Forholdet netop omvendt med Hensyn til Græs- og 
Elodfrugtmarkerne. Her er det F r ø h a n d e l e n ,  der aarlig forsyner 
saa godt som hver eneste Jordbruger i Landet med en væsentlig 
Del af de Frøsorter, der bruges til Udsæd i Haven og i de Marker, 
der umiddelbart ere bestemte til at afgive Kreaturfoder. Det er 
forholdsvis smaa Kvantiteter, der bruges af de enkelte Frøsorter, 
men til Gjengjæld er det et ret anseligt Antal Sorter, 1— 2 Snese 
eller derover, af meget uensartede Frøsorter, som saaledes aarlig 
anskaffes. Men Forbruget er i stadig Tiltagende, og alene vor Ind
førsel fra Udlandet, og herved maa forstaas ikke mindre end 2— 3 
Verdensdele, løber allerede nu op til 7— 8 Mill. Pd. eller maaske 
en Del derover, til en Værdi af 3— 4 Mill. Kr., samtidig med, at vor 
Hjemmeavl stadig og kjendelig forøges.

Kan det nu være Jordbrugeren det samme, om han faar en 
Frøsort fra det ene eller fra det andet Land, fra den ene eller fra 
:len anden Verdensdel? Er en Plantes Ydeevne af Bladfylde eller 
if  Frø, dens Modstandsevne mod Kulde, Rust, Tørke, dens Voxeevne 
). s. v. ens, hvad enten den stammer fra den ene eller den anden 
Verdensdel, fra det ene eller det andet Land eller maaske fra den 
me eller den anden Gaard? Alt tyder paa, at Kulturplanterne, lige 
laa fuldt som Husdyrene, kunne være i Besiddelse af temmelig 
orskjellige Egenskaber, saa at det indenfor den enkelte Frøsort kan 
lave stor praktisk Betydning, om Frøet hentes fra det ene eller det 
tndet Jordstrøg, fra den ene eller den anden Egn. Hermed staar 
la i Forbindelse Spørgsmaalet om Hjemmeavl, da det jo  ingenlunde 
r givet, at den store Del af det Frø, der nu stadig er Gjenstand 
or Indførsel, ikke med Fordel kunde avles herhjemme. Disse 
Spørgsmaal kunne, efter at de engang ere rejste, ikke mere opgives, 
g de ville visselig blive udvidede i samme Forhold, som vor Kund- 
kab voxer, og der er Udsigt til at faa dem besvarede.

Paa den anden Side kunne disse Spørgsmaal ikke allerede nu 
tilles i Forgrunden, i alt Fald ikke for Frøkontrollens Vedkommende, 
aa længe der endnu kan trives en udstrakt Handel med Frø, som
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Jordbrugeren af Mangel paa Sagkundskab kjøber i blind Tillid til 
den usagkyndige Kjøbmands Udsagn om dets Godhed og Ægthed 
eller i den daarlige Tro, at det ikke kommer saa meget an paa 
Frøets Ægthed og Godhed, da der dog altid voxer noget paa 
Jorden, at noget Ukrudt mere eller mindre er uden væsentlig Be
tydning, især hvor Jorden i Forvejen er temmelig uren, og at dette 
lettelig opvejes ved den noget lavere Pris, hvortil saadant Frø 
maaske kan faas. Denne meget udbredte Forestilling om Handels
frøets tilstrækkelige eller upaaklagelige Godhed har Frøhandelen 
trolig søgt at nære og vel vidst at udnytte, og den har indtil for 
12 Aar siden, da „Markfrøkontoret“ , som det sædvanlig kaldes, fremkom, 
og som i k k e  udgik fra Handels- eller Gartnerstanden, intet gjort for 
at fremkalde bedre Tilstande. Den gammeldags Frøhandel, i hvilken 
daarligt Frø var Regel, og godt Frø efter Datidens Forestillinger 
hørte til Undtagelserne, og som aldeles ingen Forkundskaber krævede, 
var derfor en meget søgt Forretning og fordelt paa mangfoldige 
Hænder, lige fra den kjøbenhavnske Hørkræmmer og Urtekræmmer 
til Provinsbyernes Kjøbmænd og Gartnere og ned til Landsbyernes 
Kromænd og Høkere.

Den nymodens Frøhandel, der er fremkommen paa Grundlag al 
Frøkontrolstationerne, hvis Historie ikke gaar over 15 Aar tilbage i 
Tiden, har frembragt kjendelig bedre Tilstande, saa at der nu er en 
virkelig Fremgang i Frøhandelen, i Valget af Avlsstederne for del 
indførte Frø og i dettes Behandling. Men det har medført en ny 
Fare, som fra Landbrugets Side ikke skal overses eller skjules. Det 
er den store Mængde A f f a l d ,  der fremkommer som F r a r e n s n i n g  
hos de bedre Frøhandlere, og som derfra gaar over til Mellem
handlere og Smaahandlere og ender med at udsaas paa de smaa 0£ 
mindre kyndige Jordbrugeres Jorder, paa hvilke man ogsaa kar 
træffe, formodentlig i alle Landets Egne, ret frodige Afgrøder a 
mere eller mindre værdiløse Planter, og som godtroende høstes ellei 
afgræsses i Mangel af ordentligt Kreaturfoder. Paa denne Maad( 
bliver den Forbedring af vore Græsmarker, som den nyere Tids 
Virksomhed har affødt, af temmelig tvivlsomt Værd for Landet, di 
det ikke skjønnes, hvad der skal være vundet ved, at det mege 
Affaldsfrø, der tidligere jævnt fordeltes over alle Græsmarker, ni 
samles paa mindre Arealer og her desto mere intensivt afgive 
temmelig værdiløse, maaske slette, om ogsaa tilsyneladende frodig* 
Afgrøder. Hvad der her bliver en Vinding for den ene, der benytte 
det gode Frø, maa i samme Grad blive et Tab for den anden, de 
foretrækker det „billige“ Frø, og det bliver fremdeles de dristig 
Mellemmænd, for hvem egen Fordel er den eneste Rettesnor, de 
nu, ligesom tidligere, vide at udnytte den mangelfulde Sagkundska
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hos Jordbrugerne. Det maa saaledes foreløbig være en Frøkontrollen 
magtpaaliggende Opgave ved Undersøgelse af det Frø, der ad for
skjellige Veje udbydes og finder Kjøbere blandt Jordbrugerne, at 
belyse den Kvalitets- og Pris-Forskjel, der af Frøkontrollen kan 
paavises og godtgjøres, for herved at give Jordbrugerne et Materiale 
ihænde til Bedømmelse af Frømarkedet.

I Frøavlerforeningens Beretning Nr. 2, for 1881, findes et første 
„B idrag“ af denne Art, hvortil Materialet var indsamlet i Foraaret 
1880. Efter 3 Aars Forløb indsamledes i Foraaret 1883 et lignende 
Materiale. Dette undersøgtes i afvigte Efteraar, og Resultaterne 
heraf meddeltes i „Ugeskr. f. Ldm d.“ I. B. 1884, S. 42 og 55 under 
Overskrift: „Hvorledes forholder det ukontrollerede Frø sig til det
kontrollerede i Godhed og Prisbillighed“ ? Hensigten hermed var, 
at Resultaterne kunde foreligge trykte til Vejledning ved dette Aars 
Indkjøb af Sædefrø. Læserne af den nævnte Artikel ville saaledes 
finde en Del Enkeltheder her gjentagne, dog med den Frihed i Be
nyttelsen af Materialet, som en ny Bearbejdelse muliggjør. Saaledes 
vil en Sammenligning mellem Tabellen i nærværende og i fornævnte 
Artikel vise en næsten gjennemgaaende Formindskelse i Gjennemsnits- 
Prisen pr. Pd. b r u g b a r t  (rent og spiredygtigt) Frø, Rubr. 10, for 
det ukontrollerede (ude i Landet indsamlede) Frøs Vedkommende. 
Forskjellen er uvæsentlig overalt, hvor Frøet har en høj Dyrknings
værdi, derimod ret betydelig i samme Grad, som Dyrkningsværdien 
har været lav. Afvigelsen hidrører ikke fra Trykfejl, men fra en 
anden Regnemaade, idet vi i nævnte Afhandling have uddraget 
Gjennemsnitsprisen for 1 Pd. brugbart Frø af Summen af den 
beregnede Pris. Derimod er „Beregnet Pris“ for den anden Tal
række i fornævnte Artikels Tabel fremkommen ved at dividere 
Gjennemsnits- Dyrkningsværdien ind i Gjennemsnits-Handelsprisen, 
Rubr. 8 og 9, multipliceret med 100. Denne sidste Beregningsmaade 
har det Fortrin, at den giver ædrueligere Tai, den var i fornævnte 
Tilfælde paabudt af Nødvendighed, fordi der for denne Talrækkes 
Vedkommende ikke forelaa udregnede Tai, hverken for Dyrknings
værdi eller for Beregnet Pris, og det er saaledes retfærdigt at 
anvende samme Beregningsmaade for det ukontrollerede Frøs Ved
kommende, som skulde sammenlignes dermed. Nærværende Tabel 
giver derhos ved 10 forskjellige Frøsorter Analysen af en enkelt 
Prøve (1 af de „ukontrollerede“ Prøver). Disse 10 Prøver have nemlig 
deres egen Historie. De ere leverede af en Provins-Kjøbmand til 
en Landmand til Indsendelse som Prøver paa ukontrolleret Frø. 
Man maatte derfor vente, at disse Prøver kunde og skulde tjene til 
Mønster paa hvad den ukontrollerede Handel kan levere af gode 
Varer. Men en Sammenligning vil vise, at det saa langt fra er
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Tilfældet, at Prøverne i de færreste Tilfælde staa over den gjennem- 
snitlige Godhed af det indsamlede (ukontrollerede) Frø, oftere en 
Del derunder, og at de i alle Tilfælde staa langt tilbage for Middel- 
godheden af det frivillig indkomne (kontrollerede) Frø. Det er 
nemlig Mangelen ved den gammeldags Handel, hvor Frøet be
dømmes efter et Skjøn, at man slet ikke bliver opmærksom paa 
mange Enkeltheder, der først komme tilsyne, naar de sammenstilles 
i bestemte Tai og saaledes give Lejlighed til Sammenligning. Man 
vil i saare mange Tilfælde aldeles ikke kunne skjelne mellem det 
bedre og det mindre gode Frø, og det bedre Frø, der gjærne kræver 
en højere Pris, vil derfor snart aldeles unddrage sig den ukon
trollerede Handel. Nærværende Tabel afgiver, om saadant behøves, 
et yderligere Vidnesbyrd herfor, og naar det kontrollerede Frø 
overalt viser sin Overvægt over det ukontrollerede, begge Dele af 
samme Aars Avl, saa maa det bemærkes, at Talrækken for det 
kontrollerede Frø i Regelen gjælder for et langt større Antal Prøver 
end for det ukontrollerede Frø, for Rødkløverens Vedkommende er 
Forholdet saaledes som 12 til 1, den har derfor i desto højere Grad 
Krav paa Paalidelighed som Maalestok for det ukontrollerede Frøs 
Svagheder.

Skjønt Resultaterne af vore Undersøgelser findes samlede paa 
den enkelte Tabel, ville nogle Bemærkninger til de ret talrige 
Rubriker og Talrækker, ligesom ogsaa nogle Oplysninger om Enkelt
heder, der ikke have kunnet faa Plads paa Tabellen, forhaabentlig 
bidrage til at anskueliggjøre dennes Indhold.

Frøets R e n h e d  (Rubr. 4 og 5) karakteriseres ikke alene ved 
dets Procentmængde af virkelig rent Frø, men ofte i væsentlig Grad 
tillige af dets andre Bestanddele, der kunne være mere eller mindre 
uskadelige, foruden at de kunne afgive ret gode Oplysninger med 
Hensyn til Frøets Herkomst eller Behandling. S m a a f r ø  opgives 
for de Frøsorter, som man i Frøhandelen er tilbøjelig til at kalde 
„haardt Frø“ , det bestemmes for Rødkløver, Sneglebælg og Middelhøj 
Spergel ved Sigter med 1 Millimeter runde Huller, for Hvidkløver 
og Alsikekløver ved 0,75 m. m. og for Timothé ved en Sigtevidde af
0,5 m. m. runde Huller. Mangelen af Smaafrø tyder paa en om
hyggeligere Rensning og fortjener derfor at bemærkes. Rubriken 
„Avner“ eller „beskadigede Korn“ omfatter alt af vegetabilsk eller 
dyrisk Oprindelse, der ikke kan regnes til nogen af de 2 fornævnte 
Rubriker. Den kan, navnlig for Græssernes Vedkommende, udgjøre 
ret kjendelige Mængder, indtil Halvdelen eller derover. Rubriken 
„Sand, Jord“ eller al Indblanding af mineralsk Oprindelse udgjør en 
upaaklagelig ringe Del af Varen, for de i Tabellen nævnte 13 Sorters 
Vedkommende kun 1/10— 2 pCt., hvilket ikke tyder paa forsætlige
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Forfalskninger, som man tidligere har været udsat for. F r e m m e d  
F r ø  findes opgivet dels i Procentmængde, dels i Antal Sorter og 
Korntal pr. Pd. af dyrkede og udyrkede Frøsorter. Det fremmede 
Frø fortjener al Opmærksomhed, og det er den nymodens Frø
handels Fortjeneste at levere Varer med stadig mindre Indblanding 
af fremmed Frø og navnlig af det mere eller mindre skadelige Frø, 
der paa Tabellen findes samlet under Antal Sorter og Frø pr. Pd. 
af u d y r k e d e  Planter. Nærmere at skjelne mellem „nyttige“ og 
„skadelige“ Indblandinger lader sig vanskelig gjøre, da her ikke kan 
gives faste Regler. Hvor Frøet skal benyttes til F r ø a v l ,  er enhver 
Indblanding af Frø, der modner samtidig med den ønskede Avl, i Regelen 
skadelig eller i Fald forstyrrende, medens dette selvfølgelig i langt 
mindre Grad gjælder om de Frøpartier, der saas blot til F o d  er a vi. 
De paagjældende Rubriker paa Tabellen ere i høj Grad belærende 
og kunne kun tjene til at vække Agtelse for den nymodens Frø
handel og dennes forbedrede Rensemaskiner. Mindre slaaende For
skelligheder frembyder Rubriken for T øn  de v ægt  (Rubr. 3), idet 
ienne i enkelte Tilfælde endog er højere for det ukontrollerede end 
for det kontrollerede Frø. Sagen er, at denne Kvalitetsbestemmelse 
3gentlig kun har praktisk Betydning ved Bedømmelsen af i og for 
;ig gode og rene Frøpartier, og den vilde være højst vildledende, 
lersom man var synderlig udsat for vægtigere Indblandinger, som 
Smaasten. Hvor Tøndevægten her i enkelte Tilfælde er højere hos 
let ukontrollerede Frø, hidrører dette udelukkende fra Indblandinger 
if v æ g t i g e r e  fremmede Frøsorter. En anden og paalideligere 
ivalitetsbestemmelse er G r a m v æ g t  pr. 1000 Korn af det r e n e  
^rø (Rubr. 6), som man foreløbig maa ønske høj, saalænge man ikke 
Iriver det til en Overfedning af Kornene, i Lighed med hvad vi 
:jende fra Rodfrugternes Roer, da den absolute Vægt selvfølgelig 
kke maa forøges paa Vægtfyldens Bekostning. A f Gramvægten pr.
000 Korn udledes K o r n t a l  pr. Pd., der ikke er en selvstændig 
agttagelse, men kun et andet Udtryk for hin, kun at et højt 
iorntal pr. Pd. tyder paa lette Varer og følgelig svarer til lav 
xramvægt pr. 1000 Korn, og omvendt.

Ved Siden af Renheden er S p i r e e v n e n  (Rubr. 7) en afgjørende 
’aktor ved Bedømmelsen af Frøet, og hertil slutter sig D y r k n i n g s 
ær d i e n  (Rubr. 8), der er en vedtaget Enhed for Renhed og 
pireevne. Skjønt denne ikke er en udtømmende Værdimaaler, giver 
en dog et meget væsentligt Holdepunkt, den opgiver i alt Fald 
led Bestemthed Procentmængden af rent og brugbart Frø, og 
enne, divideret ind i H a n d e l s p r i s e n  (Rubr. 9), giver det korrekte 
Idtryk for en Vares v i r k e l i g e  Pris (Rubr. 10). Koster 1 Pd.
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Frø 40 Øre, og dets Dyrkningsværdi er 80 pCt., er den virkelige 
Pris for 1 Pd. rent og spiredygtigt Frø 50 Øre.

Vi skulle kortelig omtale de enkelte Frøsorter.
1. R ø d k l ø v e r .  A f 12 Prøver ukontrolleret Frø var Halvdelen 

taget af Frø fra Handlende i 5 sjællandske Byer, 1 fra Odense, og
5 fra 4 jyske Byer. De 5 Prøver vare af evropæisk, de 7 af ameri
kansk Frø; 4 Prøver gik under Navn af schlesisk Frø, men 2 af disse 
vare af rent amerikansk F rø; de 8 vare blot kaldte Rødkløver. 
Oodt amerikansk Frø kostede i 1883 80 Øre pr. Pd., naar evropæisk 
kostede med et Middeltal 89 Øre pr. Pd. En særskilt Opgjørelse 
for evropæisk og for amerikansk Frø har dog ikke kunnet gjennem- 
føres, da denne Intet vilde oplyse. Prisen for de 5 Prøver evroj)æisk 
Frø falder nemlig mellem 50 og 95, i Gjennemsnit 79 Øre pr. Pd.; 
for de 7 Prøver amerikansk Frø falder Prisen mellem 80 og 95 og 
er i Gjennemsnit 86 Øre pr. Pd. Det amerikanske Frø er altsaa 
her det dyreste, følgelig det, hvorpaa Kjøbmanden har tjent bedst. 
I de 5 Prøver evropæisk Frø træffes de største Modsætninger. Her 
findes 1 Prøve med 97,5 pCt. Renhed, 100 pCt. Spireevne, 0 Fra- 
sigtning, 0 Silke, Handelspris 95 Øre pr. Pd. Prøven skriver sig fra 
Nykjøbing p. S. og er s i k k e r l j g  paa første eller anden Haand 
kommen fra et Handelshus, der lader sit Frø rense og undersøge. 
Mærkelig nok kan det samme med ikke ringere Sikkerhed siges om 
den „billigste“ og sletteste Prøve, med 56,2 pCt. Renhed, 13,6 pCt. 
fremmed Frø, heri 800 Kløversilke pr. Pd., Gramvægt l , i  pr. 1000 
Korn, Spireevne 82 pCt., Handelspris 50, men Beregnet Pris 108 Øre 
pr. Pd., saa at denne i Virkeligheden bliver den dyreste af de 12 
Prøver. Som en F r a r e n s n i n g s v a r e  behøver den forøvrigt ingen
lunde at høre til de daarligste. Prøven er fra Vendsyssel.

En Sammenligning mellem de 2 Talrækker paa Tabellen, Gjennem- 
snitstallene for ukontrolleret og for kontrolleret Rødkløverfrø, viser, 
at det ukontrollerode Frø staar tilbage for det kontrollerede i de 
gode Egenskaber, Renhed, Spireevne og Storkornethed; hint har
3 Gange saa meget fremmed Frø efter Vægt, over 4 Gange saa 
meget efter Korntal og i mere end dobbelt saa mange Sorter. De 
10 Prøver eller 83 pCt. af det ukontrollerede Frø have K l ø v e r 
s i l k e ,  i Gjennemsnit 329, eller fordelt paa de 12 Prøver 274 Korn 
pr. Pd. A f 145 Prøver kontrolleret Frø have 19, eller 11 pCt. af 
Prøverne, Silke, der, fordelt paa de 19, giver 217, men paa det 
samlede Antal dog kun 28 Korn pr. Pd. Handelsprisen pr. Pd. er 
højere for det ukontrollerede end for det kontrollerede Frø, og dette 
gjælder endnu mere om Beregnet Pris. Det maa dog bemærkes, at 
begge Priser vilde være lidt lavere for det ukontrollerede Frø, naar 
vi sammenlignede dem med de tilsvarende Priser for evropæisk
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kontrolleret Prø, men da Flertallet af Prøverne af ukontrolleret Frø 
er amerikansk, og dette tilmed her er det dyreste, vil Prisen for 
det kontrollerede Frø rettere sættes til 80 end til 89 Øre pr. Pd. 
No. 8742, hvis Handelspris svarer til godt evropæisk Frø, var 
amerikansk Frø; det havde 90 Kløversilkekorn pr. Pd.

2 . Hv i d k l ø v e r .  De 6 Prøver ukontrolleret Frø ere tagne af 
Partier fra Frøhandlere i Aalborg, Varde, Fredericia, Odense og 
Næstved. Prøverne ere ret ensartede. Spireevnen vexler mellem 
79 og 87, Renheden mellem 86 og 93 pCt., Procentmængden fremmed 
Frø mellem 2 og 8, Handelsprisen mellem 95 og 100. Beregnet Pris 
mellem 123 og 138 Øre pr. Pd.

Det ukontrollerede Frø staar i Renhed, Spireevne og Storkornet- 
hed kjendelig tilbage for det kontrollerede. Samtidig har det ukon
trollerede Frø over dobbelt saa meget fremmed Frø, som det kon
trollerede, efter Vægt og efter Korntal, og i et større Antal Sorter. 
Handelspris er lidt lavere, Beregnet Pris noget højere for det ukon
trollerede end for det kontrollerede Frø.

3. A l s i k e k l ø v e r .  De 6 Prøver ukontrolleret Frø ere indsamlede 
fra Handlende i Varde, Fredericia, Odense, Skjelskør og Næstved. 
Spireevnen vexler mellem 29 og 74 pCt., Renheden mellem 85 og
97,5 pCt., fremmed Frø mellem 0,5 og 11,9 pCt., Handelsprisen 
mellem 100 og 135, Beregnet Pris mellem 161 og 384 Øre pr. Pd.

Tabellen viser, at det ukontrollerede Frø staar tilbage for det 
kontrollerede i Renhed og Storkornethed, meget betydelig endog i 
Spireevne, de 2 bedste, med 74 pCt. Spireevne, staa 17 pCt. tilbage 
for Gjennemsnits-Spireevnen hos det kontrollerede Frø. Samtidig 
ere Indblandingerne større hos det ukontrollerede Frø, af fremmed 
Frø dog kun 0,5 pCt. mere; men da dette skriver sig fra den ufuld- 
komnere Rensning, fremtræder Forskjellen tydeligst af Antal Sorter 
og Korn pr. Pd. Saaledes er der navnlig af Ukrudtsfrø 3^2 Gange 
flere Sorter og 5 Gange flere Korn. Af 6 Prøver har 1 ( =  16 pCt.) 
været fri for Silke, og gjennemsnitlig have de 6 Prøver havt hver 
1200 Korn pr. Pd. No. 8744 har 200 Korn pr. Pd., men 1 Prøve 
havde over^3000 Korn pr. Pd. Af de 30 Prøver kontrolleret Frø 
have 26 ( =  87 pCt.) været fri for Silke, og Gjenn em snittet er 83 
Korn pr. Pd. Handelsprisen er kjendelig lavere, men Beregnet Pris 
er betydelig højere for det ukontrollerede end for det kontrollerede Frø.

4. H u m l e - S n e g l e b æ l g .  3 Prøver ukontrolleret Frø have en 
Spireevne af 49— 93 pCt., Renhed 90— 96,3 pCt., fremmed Frø
0,i— 2,i pCt., Handelspris 42— 50, Beregnet Pris 56— 95 Øre pr. Pd.

Alle 3 Prøver staa i Renhed og Storkornethed tilbage for det 
kontrollerede Frø, i Spireevne endog betydelig tilbage; hine have 
næsten 5 Gange saa meget fremmed Frø efter Vægt i over 3 Gange
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46. —  kontr., - ............... 234 5 4,680 7 15,400 2.1 0.9 2.6 0.2 94.?, 737,500 0.68 90.9 85.e 99.5 116
1. A lslkek løver , Nr. 8 7 4 4 ................ 6 2,440 7 1,800 0.i 0.« 1.3 0.1 97.5 806,500 0.62 74 72 120 166
6. —  ukontr-, G j.................... 231.5 7.8 14,978 14.5 9,637 3.72 1.33 2.33 0.08 92.54 757,500 0.66 58.6 54.i 116.« 215.6

30. —  kontr. - ............... 234.r 4.2 23,760 4.4 1,830 3.2 0.4 1.3 0,o 95.i 700,000 0.71 91.5 87 135 155
1. Humle S neglebæ lg , Nr. 8746 . . 7 4,080 21 8,480 2.1 0.4 7.3 0.3 89.9 382,400 1.31 49 44 42 95
3. —  ukontr., G j.................... 227.5 3.3 1,493 10 3,333 0.94 0.23 4.83 0.io 93.90 319,000 1.57 68.6 64.4 44.6 69.26

20. —  kontr. - ............... 233 1.2 120 3 5,480 0.2 0.2 1.9 0,o 97 7 315,500 1.58 87 85 38 45
ti. m iddelhøj S pergel, u k o n tr . G j. 2.6 600 4.6 910 0.35 0.6o 1.96 0.15 97.05 667,000 0.75 97.5 94.6 9.2 9.7
2 . — kontr. 5 960 0.1 0.i 0.7 0.! 99,o 666,000 0.76 97.7 96.7 10 10.31. Tlm otlie ’ , Nr. 8745 ..................... 5 23,400 15 9,200 1.3 1.0 0.9 0.4 96 4 1,815,800 0.38 83 80 42 52.6

10. —  ukontr., G j.................... 176.5 3.5 25,844 11 10,582 1.21 0.88 0.67 0.40 96.84 1,337,000 0.37 89.5 86.7 41.7 48,o
35. —  kontr., - ............... 160.3 3.4 20,940 8.5 6,500 1.4 0.6 0.4 0.2 97.4 1,263,000 0.40 94.6 92 43 47
1. Aliu. R ajgræ s, Nr. 8747 ............ 76 8 15,280 12 2,570 16.2 0.3 7.7 75 s 270,300 1-86 60 45.s 28 61.5

13. —  ukontr., G j .................... 59.6 9.6 47,279 10.3 7,800 15.28 0.63 17.30 66.89 270,000 1-86 73.4 49.2 25 50.8
42. —  kontr., - ............... 86 5 9,600 4 1,330 3.9 0.1 2.5 9 3 r 256,000 1.95 85.3 79.8 28 35
1. Ital. R ajgræ s, Nr. 8 7 4 8 .............. 8 23,100 8 6,870 5.4 0.3 14.o 80.s 280 ,10 0 1.78 45 36.i 30 83
4. —  ukontr., G j..................... 56 7.6 23,226 9.25 6,395 9.60 0.35 19.36 70.70 271,000 1.84 64.7 45.8 31.75 69.3

27. —  kontr., - ................ 68 4 3,560 4 860 0.9 0.1 4.5 94.5 267,500 1.86 84.6 79.» 33 41
1. A gerh ejre , Nr. 8 7 4 9 ..................... 43 10 8,700 6 700 4.8 0.3 5.2 8 9 7 267,100 1 87 0.6 0.45 35 7780
3. —  ukontr., G j.................... 45 9.3 29,193 9 3,823 15.76 0.io 5.14 79 oo 242,000 2.07 57.5 45.4 34 74.9
8 . —  kontr., - ............... 47 4.4 3,030 2.5 1,790 2.0 0.2 3.0 94.s 230,000 2.17 90.i 854 37 43
6. Draphavre, ukontr., G j................. 44 16.16 42,246 15.16 10,976 33.77 0.48 18.82 46.93 149.000 3.35 75.i 35.24 74.2 210.6

26. —  kontr., - ............. 37 12 32,000 9.6 8,000 14.7 0.1 15.0 70.» 155,000 3 28 83.s 58.s 77 132
1. Uundegræs, Nr. 8 7 5 0 ................... 14 55,700 24 9,000 45.i 0.7 19.8 34 o 518,100 0.96 71.5 24.6 75 305

10. —  ukontr., G j.................... 62.2 10 50,100 11.6 8,860 39.41 0.36 16.89 43 n 541,000 0.92 78.5 34 02 76.5 224.ec
50. —  kontr., - ............... 55.6 4.4 20,290 3.4 1,470 5.4 0.1 16.o 78 536,500 0.93 90 i 70 7 82.6 117

2 . Stivbladet Svingel, ukontr. Gj. 3.6 3,500 3 9,125 2.15 0.80 40.25 560,000 0.88 43 24.43 37.6 153.66
8 . —  k o n tr . 2.6 2,400 2 2.000 0.7 21.8 77 i? 617,000 0.81 77.6 60 38.5 64
1. Fløjlsgræs, N r. 8751 ................... 27 5 115,660 8 53,660 27.5 1.9 32.0 38,6 1,212,100 0.41 57.6 22.2 30 185
2. —  ukontr., G j.................... 26.6 6.6 72,495 8.6 37,495 17.60 0.95 56.io 25.45 1,165,500 0.43 70.25 17.87 26.6 148.3
8 . —  k o n tr ., - .................. 23 3.3 6,140 3.2 5,240 2.2 •n 23.2 74.6 1,034,000 0.48 83.7 62 4 40 64
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saa mange Sorter, men i et færre Antal Korn. Handelsprisen er for 
alle 3 Prøver ukontrolleret Frø h ø j e r e ,  i Gjennemsnit endog 20 pCt. 
højere, end Gjennemsnittet for 20 Prøver kontrolleret Frø. Beregnet 
Pris er endog 60 pCt. højere for hint end for dette.

5. Spe rg e l .  2 Prøver af Frø, indkjøbt i Nykjøbing p. S., 
vare temmelig ensartede i Renhed, henholdsvis 95,8 og 98,3 pCt., i 
Spireevne: 99 og 96 pCt., i Gramvægt: 0,7 og 0,8 pr. 1000 Korn, 
i Sorteringsprocenter paa Sigterne:

1 .5  m. m. 1,25 m* m* 1. m. m.
a. 2.4 32.8 60.6
b. 3.2 38.j 56.8

De 3 Kvaliteter havde en Gramvægt af henholdsvis 1, 0,8 og 0,7 pr. 
1000 Korn. Derimod vare de væsentlig forskjellige i Benævnelse og 
Pris: a. solgtes som Aim. Spergel til 150 Øre pr. Skp., b. som Høj 
Spergel til 250 Øre pr. Skp. Aim. Spergel er en 6— 12"  høj vildt- 
voxende Plante, hvis Frø heldigvis ikke gaar i Handelen. Høj Spergel 
er en 18— 36" høj Plante, hvis Frø koster o. 22 Øre pr. Pd., altsaa
4 Kr. 84 Øre pr. Skp. å 22 Pd. En Pris som den ovenfor opgivne 
af 2 Kr. 50 Øre pr. Skp. vilde altsaa være urimelig billig. Men 
Sorteringstallene vise tilstrækkelig, at her i kke  forelaa Frø af Høj 
Spergel, ligesom da heller ikke af Aim. Spergel. Hin maatte have 
83 i Stedet for 3 pCt., der blive tilbage paa 1,5 Millim.-Sigten 
og 0 pCt. til 1 Millim.-Sigten; Alm. Sp. maatte alene passe til 
1 Millim.-Sigten (jfr. Ugeskr. f. Ldmd. 1880. I. S. 499). Begge 
Prøver vare ogsaa M i d d e l h ø j  Spergel, til en Handelspris af hen
holdsvis 7 og 11,4 Øre pr. Pd., naar en Skp. regnes til 22 Pd., 
Prøverne vare for smaa til at bestemme Tøndevægten. Tage vi 
altsaa Prøverne, som de ere, og sammenligne vi de 2 Prøver ukon
trolleret Frø af Middelhøj Sp. med 2 Prøver af kontrolleret Frø, 
saa viser Tabellen, at det ukontrollerede giver paa a l l e  Punkter en 
lidt ugunstigere Analyse, men derimod en lidt gunstigere Pris, 
hvilket nærmest maa tilskrives et Tilfælde, da Sælgeren bevislig 
ikke har kjendt sit Frø og rettest burde have solgt det blot som 
Spergel og til ens Pris.

6. T i mo t hé .  Denne Frøsort leveres forholdsvis ren og god i 
den ukontrollerede Händel, hvilket tyder paa, at man ogsaa i den 
kontrollerede Handel tager sig dens Rensning temmelig let og som 
oftest nøjes med at levere en brugbar Raavare. 10 Prøver fra den 
ukontrollerede Handel skrive sig fra Asaa, Aalborg, Varde, Fredericia, 
Odense, Næstved og Kjøbenhavn. Renheden vexler mellem 95,2 og 
97,8 pCt., fremmed Frø mellem 0,9 og 1,9 pCt., Spireevnen mellem 
77 og 98 pCt., Handelspris mellem 35 og 50, Beregnet Pris mellem 
37 og 62 Øre pr. Pd.
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Af Tabellen, "hvorgGjenuenisnittet af de 10 Prøver er sammen
stillet med Gjennemsnittet af 35 Prøver kontrolleret Frø, fremgaar, 
at hint staar i Renhed, Spireevne og Storkornethed tilbage for dette; 
hint har, mod Sædvane, ogsaa en lavere Procentmængde fremmed 
Frø, men i et større Antal Sorter og Korn. Handelsprisen er 
lavere, Beregnet Pris højere for det ukontrollerede end for det kon
trollerede Frø.

7. Aim.  R a j g r æ s .  De 13 Prøver ukontrolleret Frø ere ind
samlede fra 4 jyske og 4 sjællandske Byer foruden fra Samsø, Svend
borg og Stubbekjøbing. De vise omtrent paa alle Punkter en over
ordentlig Uregelmæssighed, hvilket desværre tyder paa, at en stor 
Del deraf er hjemmeavlet Frø. Renheden vexler mellem 13,7 og
91,5 pCt., fremmed Frø mellem 3,3 og 46 pCt., Spireevnen mellem
30 og 88 pCt. Handelsprisen er ligesaa uregelmæssig, nemlig 8— 35, 
og den ubarmhjertige „Beregnet Pris“ vexler mellem 39 og 126 
Øre pr. Pd.

Gjennemsnitstallene paa Tabellen vise, at det ukontrollerede 
Frø paa alle Punkter staar tilbage for det kontrollerede. Hos hint 
er Renheden 26,5 pCt., og Spireevnen 12 pCt. lavere end hos dette. 
Derimod har hint næsten 4 Gange saa meget fremmed Frø i mere 
end dobbelt saa mange Sorter og i 5 Gange saa mange Korn som 
dette. Handelprisen er lavere, men Beregnet Pris er 15 Øre pr. Pd., 
eller næsten 50 pCt., højere for ukontrolleret end for kontrolleret Frø,

8 . I tal. R a j g r æ s .  De 4 Prøver ukontrolleret Frø ere ind
komne fra Nykjøbing p. S., Næstved og Odense. Den samme Uregel
mæssighed gjør sig her gjældende som ved Aim. Rajgræs. Ren
heden vexler mellem 35 og 86 pCt., fremmed Frø mellem 4 og 25 
pCt., Spireevnen mellem 45 og 88 pCt., Handelsprisen mellem 30 og 
35, men Beregnet Pris mellem 49 og 140 Øre pr. Pd.

Tabellen viser, at det ukontrollerede Frø staar meget betydelig 
tilbage for det kontrollerede i Renhed og Spireevne, ogsaa i Stor
kornethed; derimod har hint 10 Gange saa meget fremmed Frø i 
dobbelt saa mange Sorter og i næsten 7 Gange saa mange Korn. 
Handelspris er lidt billigere, Beregnet Pris meget højere for ukon
trolleret end for kontrolleret Frø.

9. A g e r h e j r e .  De 3 Prøver ukontrolleret Frø var indkomne 
fra Vendsyssel, fra Varde og fra Fredericia, men kun 1 under rigtigt 
Navn. Renheden vexlede mellem 53,6 og 93,7 pCt., fremmed Frø 
mellem 3,3 og 39 pCt., Spireevne mellem 0,5 og 87 pCt., Handels
pris mellem 32 og 35, Beregnet Pris mellem 40 og 7780 Øre pr. 
Pd. No. 8749, der havde den Mangel, at det ikke kunde spire, 
solgtes tilmed under de meget tvivlsomme Navne: Kæmpegræs,
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Svingel; det havde altsaa faaet 2 urigtige i Mangel af 1 rigtigt 
Navn.

Tabellen viser, at det ukontrollerede Frø staar tilbage for det 
kontrollerede i Renhed (16 pCt.), i Spireevne (32,6 pCt.), ogsaa i 
Storkornethed, og at hint har 8 Gange saa meget fremmed Frø i 
Vægt, omtrent lige saa meget i Korntal pr. Pd. og i mere end 
dobbelt saa mange Sorter. Haudelspris er lidt højere, Beregnet 
Pris i 1 Tilfælde rimelig, i et andet Tilfælde meget for høj og i det 
tredje Tilfælde aldeles urimelig høj.

10. D r a p h a v r e .  6 Prøver vare indkomne fra Nykjøbing p. S., 
Kalundborg, Næstved, Stubbekjøbing, Varde og Vendsyssel. Ren
heden vexler mellem 30,4 og 68,8 pCt., fremmed Frø mellem 10,6 og
48,5 pCt., Spireevne mellem 49 og 85 pCt., Handelspris mellem 70 
og 90, Beregnet Pris mellem 120 og 393 Øre pr. Pd.

Tabellen viser, at det ukontrollerede Frø staar tilbage for det 
kontrollerede i Renhed (23 pCt.), i Spireevne (8 pCt.), ikke i Stor
kornethed; hint har mere end dobbelt saa meget fremmed Frø i 
Vægt i mange flere Sorter og et større Antal Korn pr. Pd. Handels
prisen er for hint lavere, men Beregnet Pris mere end 50 pCt. 
højere end for det kontrollerede Frø.

11. Hun d e g r æs .  De 10 Prøver ere indsamlede fra 4 sjæl
landske og fra 4 jyske Byer. Renheden vexlede mellem 22 og 83 
pCt., fremmed Frø mellem 0,i og 66,4 pCt., Spireevnen mellem 47 
og 96 pCt., Handelsprisen mellem 70 og 85, Beregnet Pris mellem 
117 og 700 Øre pr. Pd.

Tabellen viser, at det ukontrollerede Frø staar tilbage for det 
kontrollerede i Renhed (35 pCt.), i Spireevne (11,6 pCt.); hint har 
rigelig 7 Gange saa meget fremmed Frø i 3 Gange saa mange 
Sorter og henved 3 Gange saa mange Korn pr. Pd. Handelsprisen 
er lidt lavere, Beregnet Pris næsten dobbelt saa høj for ukontrol
leret som for kontrolleret Frø.

12. S t i v b l a d e t  Sv i nge l .  De 2 Prøver skrive sig fra 2 jyske 
Byer. De have en Renhed af 56 og 58 pCt., Spireevne af 28 og 58 
pCt. Fremmed Frø er 0,5 og 3,8 pCt., Handelspris 35 og 40, Be
regnet Pris 120 og 224 Øre pr. Pd.

Tabellen viser, at det ukontrollerede Frø staar tilbage for det 
kontrollerede i Renhed (26,7 pCt.), i Spireevne (34,6 pCt.), men ikke 
i Storkornethed; hint har 3 Gange saa meget fremmed Frø i Vægt 
og Korntal pr. Pd. og i kjendelig flere Sorter. Handelsprisen er 
lidt lavere, men Beregnet Pris henved 3 Gange højere for det 
ukontrollerede end for det kontrollerede Frø.

13. F l ø j e l s g r æ s .  Den ene Prøve af det ukontrollerede Frø er 
en Afrensningsvare fra Kjøbenhavn, solgt i Vendsyssel til 23 Øre
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pr. Pd.; den havde 12,3 %  1-ent Frø med 83 %  Spireevne. Beregnet 
Pris bliver saaledes 225 Øre pr. Pd., medens g o d t  Frø samtidig 
kunde kjøbes for 64 Øre pr. Pd. rent og brugbart Frø.

Tabellen viser, at det ukontrollerede Frø staar tilbage for det 
kontrollerede i Renhed (49 pCt.), i Spireevne (13,5 pCt.), ogsaa i 
Storkornethed; men hint har 8 Gange saa meget fremmed Frø i 
27a Gang flere Sorter og i 10 Gange saa stort Korntal pr. Pd. 
Handelspris er kjendelig lavere, Beregnet Pris 3 Gange højere for 
ukontrolleret end for kontrolleret Frø.

Der staar tilbage at omtale nogle e n k e l t s t a a e n d e  Frøprøver, 
der som saadanne ikke ere opførte paa Tabellen.

14. B l ø d  H e j r e .  Prøven, der er fra Odense, giver en aldeles 
normal Analyse, svarende til Gjennemsnittet for 5 Prøver kontrolleret 
Frø, dog at den paa alle Punkter er lidt svagere. Men Handels
prisen er 15 Øre pr. Pd. for hin mod 30,5 for det kontrollerede 
Frø, og Beregnet Pris bliver derfor ogsaa kjendelig lavere for hin 
Prøve, nemlig 21 mod 43 Øre pr. Pd. for det kontrollerede Frø, 
saa at dette Parti i Virkeligheden er kjøbt til halv Pris, og den 
fynske Frøavler har følgelig faaet meget for lidt for sin Avl.

15. K am  græs.  Prøven, der er fra Kjøbenhavn, har en lidt 
svagere Renhed, men lidt bedre Spireevne end Gjennemsnittet for 4 
Prøver kontrolleret Frø, den har derfor mod Sædvane en lidt højere 
Dyrkningsværdi, men da Handelsprisen er en Del højere, 165 mod 
125, bliver ogsaa Beregnet Pris for høj: 274 mod 215 Øre pr. Pd.

16. Gul ax .  Prøven er fra samme Kilde som Kamgræs; den 
har til en Afvexling bedre Renhed, men daarligere Spireevne end 
Gjennemsnittet for 4 Prøver kontrolleret Frø. Handelsprisen er ens, 
men Beregnet Pris meget højere end for kontrolleret Frø af V e l 
l u g t e n d e  G. Men Frøet var E n a a r i g  G., en F o r f a l s k n i n g s 
v a r e ,  der indkjøbes meget billigere, men sælges som Vellugtende 
Gulax i Pris.

17. Aim.  R a p g r æs .  Prøven var indkommen fra Slesvig, den 
havde en Renhed af 41,2 pCt. mod 71,7 pCt. som Gjennemsnit for
10 Prøver kontrolleret Frø, Spireevnen var 63 for hin mod 85 pCt. 
for dette. Hin havde 10 pCt. fremmed Frø mod 9 pCt. hos dette. 
Handelspris: 80 mod 104, men Beregnet Pris 3C8 mod 171 Øre pr. Pd.

18. B l a n d i n g s f r ø .  1 Prøve var en A f r e n s n i n g s v a r e  fra 
Kjøbenhavn, der solgtes i Vendsyssel for 27 Øre pr. Pd. Den inde
holdt 42 pCt. Aim. Rajgræs med 84 pCt. Spireevne og 20 pCt. Blød 
Hejre med 88 pCt. Spireevne; desuden 17 pCt. fremmed Frø, hvoraf
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61,000 Korn pr. Pd. i 18 gode Sorter og 21,000 i 33 Ukrudtsorter. 
Afset fra denne Indblanding, og ses alene paa Dyrkningsværdien af 
Aim. Rajgræs og Blød Hejre, henholdsvis: 35 og 18, ialt 53 pCt., 
saa faa vi til Beregnet Pris for Varen 51 Øre pr. Pd., hvilket er 
dyrt, da den for de 2 Frøsorter af kontrolleret Frø er henholdsvis 
35 og 43 Øre pr. Pd.

En anden Prøve Blandingsfrø havde vi modtaget som indkjøbt i 
Svendborg under Navn .af „Fire Blandinger af Ziratgræs til Blanding 
af Skotsk Rajgræs“ . De 4 „Blandinger“ vare:

Renhed. Spireevne. Dyrkningsværdi.
Stivbl. S v in g e l.. . 28,3 pCt. 60 pCt 17 pCt.
K apgræ s.............. . 2 0  — 5 - 1 —
Bølget Bunke .. . 8,3 — . 7 — 0,6  —
F ioringræ s......... • 7,7 - 45 — 3 A —

64,2 pCt. 22 pCt.

I Prøven var desuden 2,4 pCt. andre Slags Frø i 32 Sorter. 
Resten var Avner og Sand. Frøet solgtes til den billige Pris af 100 
Øre pr. Pd., og med en Dyrkningsværdi af 22 pCt. bliver Beregnet 
Pris 455 Øre pr. Pd., hvilket omtrent er den n i dobbelte Pris af, 
hvad samme Frømængder vilde koste i g o d e  Kvaliteter. Benævnelsen 
Ziratgræs for 4 ordinære Sorter Græsfrø, hvoraf den ene er et 
simpelt Skovgræs, er forøvrigt ret ejendommelig og tyder paa, at 
Frøet er beregnet paa Haveplæner og som en Slags Luxus vare, 
hvad det paa sin Vis ogsaa er.

Juli 1884.
E. Møller-Holst.
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Frøkontrollens første 10000 Prøver.

Ved Udgangen af Septbr. d. A. er Tallet paa indskrevne Prøver 
løben op til 10000, et ingenlunde stort Tai i Forhold til det Tids
rum af 133/4 Aar, over hvilke det fordeler sig, saa at det som 
Middeltal kun udgjør lidt over 700 aarlig. Det gik, som det maatte 
ventes, kun smaat fra Begyndelsen, og det var en lille Begivenhed, 
da der d. 27. Febr. 1871, altsaa efter at Frøkontrollen havde været 
aabnet et Par Maaneder, indkom en Prøve, tilmed fra en Landmand, 
fra hvilken Side det altid har været Frøkontrollens Stifter kjærest 
at modtage Prøver til Undersøgelse. Hermed var dog Isen brudt.

I de næste 2 Maaneder indkom 64 Prøver, fortrinsvis fra Land
mænd, som fra Begyndelsen af, mere end Frøhandlerne, henvendte 
sig til Frøkontrollen.

Der indkom saaledes i 1871 fra 6 Frøhandlere 15 Prøver, fra
15 Landmænd 51 Prøver. Men allerede fra det følgende Aar var 
Forholdet vendt om, og Frøhandlerne have senere stadig været de 
overvejende baade i Antallet af Indsendere og af indsendte Prøver.

For ikke at opføre en unødvendig Mængde Tai indskrænke vi 
os for de 2 første Femaar til at nævne det laveste og det højeste 
Antal Indsendere og indsendte Prøver, der i Regelen, men ikke ube
tinget, falder sammen med det første og det sidste Aars Indsendelser 
i Femaaret. Saaledes benyttedes Frøkontrollen i Aarene 1871— 75 
af 6— 33 Frøhandlere, der aarlig have indsendt 15— 233 Prøver. 
Samtidig have 7— 15 Landmænd aarlig indsendt 22— 77 Prøver. I 
det følgende Femaar, 1876— 80, have aarlig 40— 55 Frøhandlere 
indsendt 362— 681 Prøver. Samtidig have 22— 36 Landmænd ind
sendt 115— 166 Prøver til Undersøgelse.

Det aarlige Antal af Indsendere og af indsendte Prøver har 
været følgende, som dog for de 2 første Femaar for Kortheds Skyld 
opgives med Gjennemsnitstal:

A n ta l. A n ta l.
Aar. Frøhandlere. Prøver. Landmænd. Prøver.

1871—75 22 135 11 40
1876—80 49 526 28 134

1881 42 511 2 2 91
1882 52 708 25 236
1883 61 744 16 67

3 Kv, a f 1884 60 641 1 2 98
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Det fulde Antal Prøver, saavel indsendte som indsamlede, der i 
samme Tidsrum har været undersøgt, fordeler sig saaledes paa de 
enkelte Aar, taget enten som Kalenderaar eller som Frøaar: 1. Juli 
til 30. Juni, i hvilket Tidsrum temmelig nøjagtig falder Undersøgel
sen af det foregaaende Aars Afgrøde.

Kalenderaar: Frøaar:
1871. ........... 238 Prøver

2>1pOO . . .  172 Prøver
— 79, ...........  262 — — 71— 7 2 . . . . . . .  280 —
— 73. ........... 176 — — 72— 7 3 . . . . . . .  214 —
— 74 ............. 276 — — 73— 7 4 . . . . , . . .  270 —
- 7 5 ............. 399 — — 74— 7 5 . . . . . . .  401 —
— 76 ............. 571 — —75—76. . . . . .  495 —
- 7 7 ............. 769 —

L-1<X>1 . . .  782 —
— 78 ........... 865 — — 77— 7 8 . . . . . . .  8 8 6 —
—79 ...........1034 — 1 OO 1 -3 C

D . .9 7 3 —
— 80,............. 934 — — 79—8 0 . . . . . . .  987 —
- 8 1 ............. 865 — T—1001

 
oCO1 , . . .  863 —

— 89,..............1263 — 04COlOO1 . . .  892 —
— 83,.............1288 — — 82— 83. . . . ...1 29 1 —
—84 (3 Kv.) 1060 —

CO1CO
OO1 , ...1 4 3 6 —

1 0 0 0 0 — 9942 —

I Landbrugs-Ordbogens 2. B. S. 263 findes for de første 7 Aar 
af Frøkontrollens Virksomhed en Sammenstilling af de enkelte Aars 
Gjennemsnits-Dyrkningsværdier for de hyppigst forekommende Frø
sorter. Denne viser en gjennemgaaende, ofte meget betydelig Frem
gang i de b e d s t e  Varers gjenn emsnitlige Godhed. Vi foretrække 
her at hidsætte en særskilt Sammenstilling for Renhed og for Spire
evne, navnlig for Græsmarksfrøets Vedkommende, fordelt paa 3 
Tidsafsnit, nemlig 1. og 2. Femaar og de sidste 4 Aar. Indenfor 
hvert af disse anføres da det laveste og det højeste Gjennemsnitstal, 
saavel for Renhed som for Spireevne, tillige med Forskjellen indenfor 
for hvert Tidsrum.

Man vil her finde en aldeles regelmæssig Fremgang, saavel for 
Renhed som for Spireevne, hvilket er ensbetydende med, at Jord
brugerne nu faa mere og bedre Frø for deres Penge end tidligere, 
thi Frøet er, som andensteds (jfr. S. 5) paa vist, ingenlunde steget i 
Pris i Forhold til dets forbedrede Kvalitet. Som det maatte ventes, 
er Fremgangen stærkere i Begyndelsen end i de senere Aar. Dette 
kan selvfølgelig ikke forstaas, som om Frøhandelen anvender mindre 
Kraft nu end tidligere paa at levere Varerne i de bedst in ulige 
Kvaliteter. Det er den gamle Erfaring, der her gjentager sig, at For
bedringer altid gjøre større Virkning paa det lavere end paa det
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R e n h e d .
;

Lavest
871— 7
Højest

5.
Forski

1S
Lavest

876—8
Højest

0 .
Forskl.

1

Lavest
881— 6
Højest

!4.
Forskl.

R ødk løver........................ 81 93,o 12,0 90,3 96,3 6 95,2 97,7 2,5
H vidk løver...................... 84 91.5 7,5 91,4 95,4 4 94,2 963,
A lsikekløver.................... 83 93,s 10,3 91 96 5 95 96.r, 1,5
Humle-Sneglebælg . . . . 8 6 97 11 90 97,s 7,fl 97,o 98,4 0 r
Foder-Lucerne ............. 83 96 13 92 97,4 5,4 95 98,4 3,i
S a n d -L u cern e ............... 56 90 34 85,5 95,s 1 0 ,i 96,5 96,s °.iR undbæ lg. •.................... 87 97,5 10,5 76 91,7 15,7 87 95,s 8,s

D ra p h a v re ...................... 50 64 14 65 71 6 70 73,4 3,-i
F ioringræ s...................... 21 64 43 55,s 84,4 28,9 85,B 93,o 8 ,i
F lø j ls g r æ s ...................... 28,5 71 42,5 40,4 80,5 40,i 70 81,o 11,6
Veil. G u la x .................... 64 78 14 82 92 10 44,5 8 8 43,s
A ger-H ejre ...................... 85 96 11 89 97 8 92 95,5 3,5
B lød —  ...................... 50 69 19 70 85 15 76,3 92 15,7
Hundegræs .................... 40 60 2 0 63,5 84,3 20,8 78,5 85 6,5
K a m g r æ s ........................ 67 92 25 83,5 92,o 9,i 83 89,5 6,6
Aim. R a jg ræ s ................ 87 94 7 95 96 1 93,5 95,3 1,8
Ital. —  ............... 12 8 8 76 85 95 10 92 96,4 4,4
Aim. R apgræ s............... 42 87 45 75,s 95 19,5 72 85 13
E ng- —  ................ 51 94 43 77 90 13 82,3 87.o 5,3
Lund- —  ............... 27 60 33 54 81 27 70,4 87,3 17
E ng-R æ vehale................ 2 2 ,o 72 49,* 52,4 62,5 10 ,i 61 72 11
E n g -S v in g e l .................. 56 73 17 82 92,5 10,5 91 94 3
Stivbl. —  .................. 60 94 34 81 95 14 77,5 82,7 5,2
M an na-S ødgræ s........... 38 8 8 50 51 86,5 35,B 88,4 91,5 3,i
T im o th é .......................... 8 8 96 8 94,3 98,o 4,3 97,4 98,3 0,9

S p i r e e v n  e.

1871— 75. 1876— 80. 1881—84.
Lavest H øjest Forskl. Lavest H øjest Forskl. Lavest Højest Forskl

R ødkløver........................ 83 91 8 92,i 94 o 2 8 9 4 t 95s 1 4
H vidkløver...................... 73 87 14 87,5 90,9 34 89 92s 3 5
Alsikekløver.................... 72 87,5 15,5 87,2 93,2 6 87 92 5 5,5
H um le-S neglebæ lg.. . . 79 93,5 14,5 81 92,4 11 4 8 6 93 7
F od er-L u cern e ............. 83 93 10 8 6 91 5 85 5 93 7 5
S an d-L ucerne ................ 43 93 50 76 84,5 85 89 94 5
R undbæ lg........................ 71 8 6 15 76 90 14 76 92 16

D ra p h a v re ........... .. 55 72 17 6 6 80 14 69,i 86,2 17,i
F iorin græ s...................... 8 42,5 34,5 45,6 79,7 34,2 81,4 90,5 9,i
F lø j ls g r æ s ...................... 17 34 17 31 66 ,5 35,5 50 84 34
Veil. Gulax .................... 23,5 44,5 21 12 45,3 33,s 15 32 17
A ger-H ejre...................... 82,5 95 12,5 61 96 35 69,o 90 20,4
B lød  — ...................... 45 77 32 55,6 92,s 36,e 61 92,4 31,4
H undegræ s...................... 35 57 2 2 75,4 92,5 17,i 82 o 90s 8 2
Kam g r æ s ........................ 30 71,5 41,5 44 87 43 32,6 6 6 33,4
Aim. R a jg ræ s ............... 75 8 6 11 76,3 89,4 13,i 76 a 85,3 9
Ital. —  ................ 58 76 18 53,4 8 8 ,6 35,i 6 6 84 o 18 0
Aim. Rapgræs ............. 1 26 25 1 72 71 60 85 25
E ng —  ............. 14 24 10 1,4 34,7 33,3 40 65 25
Lund — ............. 14 55 41 17 50 33 10,5 91 7 81,2
E ng-R æ vehale............... 3 24 21 40 60 20 44 4 76 a 31,9
E ng-S vingel.................... 41 75 34 70,6 82 11,5 84 95 11
Stivbl. —  .................... 2 0 78 58 70 80 10 61 84 23
M anna-Sødgræs............. 6 6 8 62 1 50 49 28 79 51
Tim othé .......................... 8 6 95,6 9,6 85 94 9 83,s 97,o 14,3
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højere Kulturtrin; men den mindre iøjnefaldende Fremgang indenfor 
den mere fremskredne Kultur er derfor en ikke mindre Triumf, der 
fortjener al Paaskjønnelse, netop fordi den kun vindes ved forøgede 
og næppe i samme Grad lønnende Anstrengelser. Mest slaaende 
bliver Fremgangen, naar vi sammenligne det laveste Gjennemsnitstal 
saavel for Renhed som for Spireevne i de 3 Tidsrum. Lad os tage 
Alsikekløver. De lavest forekommende Renhedstal ere henholdsvis 
83, 91, 95 % ,  og samtidig er Spireevnen henh. 72, 87, 87; en 
lignende Fremgang findes for de højeste Tai, nemlig 93,3, 96
96,5 %  Renhed og 87,5, 93, 92,5 °/0 Spireevne. Den 3. Rubrik inden
for hvert Tidsrum, der viser Forskjellen mellem de 2 foregaaende, 
er ogsaa ganske betegnende; den giver for Alsikekløver følgende Tai: 
10,3, 5, 1,5 %  for Renhedens Vedkommende og 15,5, 6, 5,5 %  
for Spireevnens Vedkommende. Den næsten aldeles regelmæssige 
Nedgang i Forskjellen mellem laveste og højeste gjennemsnitlige Ren
hed og Spireevne viser maaske bedst den større Fasthed, der kom
mer i Frøhandelen. Vi skulle nævne endnu et Exempel.

Eng-Svingel har som l a v e s t e  Procenttal i de 3 Perioder:
for Renhed henh. 56, 82, 91 °/0,
—  Spireevne— 41, 70,5,84 % ;

de h ø j e s t e  Tai paa samme Maade:
for Renhed henh. 73, 92,5, 94 °/0,
— Spireevne—  75, 82, 95 % ;

F o r s k j e l l e n  mellem de 3 Perioder:
for Renhed henh. 17, 10,5, 3 % ,
—  Spireevne—  34, 11,5, 11 % .

Det bedes erindret, at disse Tai ikke kunne have absolut Gyl
dighed, men kun antyde den Udvikling, Frøhandelen har undergaaet, 
og for denne maa det betragtes som fuldt paalidelige Tai, og selv 
Afvigelserne paa hosstaaende Tabel fra de her antydede Regler tjene 
til at belyse den virkelige Tilstand.

En Sammenligning mellem „Dansk Frøkontrols“ Gjennemsnitstal 
Dg de tilsvarende Tai fra andre Kontrolstationer kan tjene til Vidnes
byrd om i hvilken Grad det kontrollerede Frø i Danmark hævder 
sin Plads ved Siden af de i Udlandet udbudte Varer. En saadan 
Sammenligning har hidtil stillet sig gunstig for den danske Frø- 
landel. Saaledes findes i Landbrugs-Ordbogens 2. B., S. 261, 262, 
iltsaa fra Tiden før 1878, en Sammenstilling af Renheds- og Spirings- 
Resultaterne for Stationerne i Kjøbenhavn, Kiel og Tharand. Den 
ldførlige Tabel havde tillige til Øjemed at opgive i Tai Varernes 
laværende Renhed og Godhed, og Tallene fra de fremmede Stationer 
tunde i denne Henseende tjene som Regulator; men disse skulde 
kke friste til med Forbigaaelse af det indenlandske Marked at søge
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til Udlandet efter gode Varer. Senere have vi foretaget Sammen
ligning mellem samtidige Gjennemsnitstal for Dansk Frøkontrol, de 
for 1877 offentliggjorte fra Stationen i Münster og for 1878 fra Sta
tionen i Rostock, og vi have ogsaa her funden, at begge disse tyske 
Stationer i Regelen have givet lavere Tai end de tilsvarende danske.

En lignende Sammenstilling have vi foretaget for 1883 af Gjennem- 
snitstallene for Stationerne i Kristianstad (i Skaane), Kjøbenhavn 
og Zürich.

Disse Tai vise, at K r i s t i a n s t a d  i 7 Tilfælde, altsaa for 7 Sor
ter, der alle høre til vore sædvanlige Sædarter, nemlig Sexr. Byg, Vinter
hvede, Vinter- og Vaarrug, Vikker, Gule Æ rter og Boghvede, have 
havt gjennemsnitlig en 3,7 %  højere Dyrkningsværdi, end Dansk 
Frøkontrol, i 16 Tilfælde derimod, nemlig for 4 Kløversorter og 7 
Græssorter, foruden for Havre, Tor. Byg, Vaarhvede, Bønne-Vikker og 
Graa Ærter, gjennemsnitlig en 11,3 %  lavere Dyrkningsværdi. Det 
er Spireevnen, der har vist sig svagere i Kristianstad, idet den kun 
i 5 Tilfælde (af de nævnte Kornsorter) har været (gj. 2,7 % )  højere, 
i 18 Tilfælde derimod ringere, (gj. 13,5 %)• Paa den anden Side 
har Renheden i 20 Tilfælde været højere, (gj. 3,9 % ), og kun i 3 
Tilfælde, nemlig for Ital. Rajgræs (25,8 °/o) Fløjlsgræs (3 % )  og Ti- 
mothe (0,i % )  lavere i Kristianstad end i Kjøbenhavn.

Zürich -Stationen  har i 11 Tilfælde havt en (gj. 12,i % )  højere 
Dyrkningsværdi, end Dansk Frøkontrol, nemlig for Rundbælg (3,4 % ), 
Esparsette (16,8 % ), Fioringræs (0,2 % ), Agerhejre (1 8 % ), Amerik. 
Hejre (19,8 % ) ,  Eng-Rapgræs (9,3 % ) 1) ,  Lund-Rapgræs (5,5 % ), 
Rørgræs (14,3% ), Forskjelligbladet Svingel (31 % ), Blodkløver (11,3 % ), 
Gule Ærter (4,i % ). Flere af disse Frøsorter, som Esparsette og 
Blodkløver, benyttes meget mere i sydligere Lande end hos os, og 
det er derfor rimeligt, at de hisset lettere forekomme i gode Kvali
teter end her. Derimod har Dyrkningsværdien i 30 Tilfælde været 
lavere i Zürich end i Kjøbenhavn (gj. 14 % ), og dette gjælder da 
fortrinsvis om vore almindeligere Kløver- og Græssorter. For 
S p i r i n g e n s  Vedkommende har den i 11 Tilfælde været højere 
(gj. 12,7 %)> i 32 Tilfælde derimod lavere (gj. 15,4 % ) i Zürich end 
i Kjøbenhavn; derimod har R e n h e d e n  i 21 Tilfælde været højere 
(gj. 5,i % ), i 18 Tilfælde lavere (gj. 4,4 % )  i Zürich end i Kbhvn.

Disse Tai synes fremdeles at godtgjøre, at det kontrollerede 
Frø i Danmark hævder sin Plads ved Siden af det, der forhandles i 
Udlandet.

Oktober 1884.
E. Møller-Holst.

*) Züricher-Stationen har ikke Aim. Rapgræs paa sin Liste.
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Maltbyg-U dstillingen
i Kjøbenhavns Industriforening i November 1883.

(M eddelelse fra Dansk Frøkontrol.)

Maltbyg-Udstillingen var i 1883 udsat fra Oktober til Novbr. i 
Haab om, at desto flere Landmænd vilde indsende Prøver af deres 
Avl. Det lykkedes imidlertid ikke, hvad der kunde have sin Grund
i den ugunstige Høst, som unægtelig gjorde det vanskeligt at møde 
med godt Maltbyg.

Der var indsendt 44 Prøver, men 1 var opgivet som fjorgammel 
og unddroges derfor Bedømmelsen. Der er saaledes en regelmæssig 
Tilbagegang i Prøvernes Tai, nemlig henholdsvis 100, 78, 57, 43 i 
Aarene 1880— 83.

Dommer-Udvalget var det samme som i forrige Aar. Der be
nyttedes samme Regler for Klasse-Inddelingen og det samme Point- 
System. De 43 Prøver fordeltes med henholdsvis 0, 2, 8 9, 9, 14,
1, paa de 7 Klasser, hvoraf de 2 sidste dog ere udelukkede fra 
Maltbyggrupperne.

Der viser sig her en kjendelig Tilbagegang i Prøvernes Godhed, 
hvilket lettest ses ved en Sammenligning med de smaa Tabeller,
S. 80 og 81 i Foreningens Beretning Nr. 4. Samle vi Procenttallet
af Prøverne i de 3 første Klasser under Gruppen S m u k t  M a l t 
b y g ,  de 2 mellemste under M a l t b y g ,  og de 2 sidste under 
F o d e r b y g ,  faa vi følgende Tai:

1880. 1881. 1882. 1883.
Smukt Maltbyg . . . . 36 58 43 23
M altbyg.................... . . 34 35 30 42
Foderbyg ................ . . 30 7 27 35

100 100 100 100
Det er en Regel, som hidtil uforandret har været fastholdt, at 

Avlssted og Indsenderens Navn kun opgives for Prøverne i de egent
lige Maltbygklasser. Dette er selvfølgelig ogsaa for saa vidt til
strækkeligt, som kun Byg fra disse Klasser kan ventes at blive efter
spurgt til Saabyg. Men i en anden Henseende er det, som tidligere 
paavist, en stor Mangel, at ikke alle indsendte Prøvers Avlssted 
bliver bekjendt. Derved indskrænkes i meget betydelig Grad Materi
alet til Bedømmelse af, hvorvidt der er Egne af Landet, der ere 
ude af Stand til at producere Maltbyg, eller andre, der kun levere 
Maltbyg. Istedenfor 43 bliver der saaledes for 1883 kun 25 Prøver, 
hvis Avlssted er bekjendt, idet 3 af de 28 Prøver, der ere optagne

4*



i Maltbygklasserne, ere indkomne uden Adresse. Af disse 25 Prøver 
ere indsendte:

9 fra Sjælland og af Dommerne henvist til Klasserne 2— 5.
5 —  Fyn —  — —  3— 4.
4 —  Lolland —  —  —  2, 3, 5.
3 —  Samsø — —  —  4— 5.
2 —  Møen —  —  —  4— 5.
1 —  Langeland — —■ — 3.
1 —  Jylland —  —  — 3.
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25

Men denne Oplysning er for tarvelig i Forhold til hvad der 
staar i Bestyrelsens Magt at meddele. H v o r  ma n g e  P r ø v e r  e re  
i V i r k e l i g h e d e n  i n d s e n d t e  f ra  h v e r  a f  d i s s e  L a n d s d e l e ,  
o g  p a a  h v i l k e  K l a s s e r  f o r d e l e  de s i g ?

Frøkontrollen har i Aar for første Gang undersøgt alle de ud
stillede Prøver. Herved have vi opnaaet ot langt fyldigere Billed af 
Udstillingen og kunne med større Sikkerhed udtale os om den 
praktiske Bedømmelse.

Det vil erindres, at det fra Begyndelsen øjensynlig har været 
Dommernes Mening at anlægge en Skala for Kornets Melethed af 
henholdsvis 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 Procent for de 7 Klasser, og 
at denne i almindelige Aar ogsaa let kan naas, jfr. Beretning Nr. 4,
S. 83. En fuldstændig Undersøgelse af de 43 Prøver viser, at disse 
fordele sig saaledes:

2 Prøver have 54— 50, i Gjennemsnit 52 %
2 — — 47— 40, —  43 —
4 — —  39— 32, —  34 —
7 — — 27— 22, —  25 —

11 — —  19— 11, — 15 —
17 — —  9—0, —  4 —

43

Tage vi Forholdet, som det frem byder sig indenfor Dommernes 
Klasse-Inddeling, saa finde vi vel en lignende Skala, men med langt 
større Afvigelser, nemlig:

for 2. Klasse 54— 35, i Gjennemsnit 44,5 %
—  3. —  4 7 — 1, —  25,5 —
—  4. —  50— 8, —  20 —
—  5. —  2 4 — 2, —  16,7 —
—  6. —  32— 0, —  7,5 —
—  7. -  3, —  3 —
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Bedømmelsen har derfor været endog meget lempelig, naar den 
har henført 2 Prøver til 2. Klasse og 8 til 3. Klasse. De burde 
alle være rykket mindst 1 Klasse, længere tilbage. Men det er en 
Selvfølge, at Klasseinddelingen ikke slavisk kan ske efter Procent
mængden af Melkorn, da Bygget kan have mange Mangler, der 
ville gjøre det mindre anbefaleligt som Maltvare og følgelig for
mindske Tallet af Prøver i de højere Klasser. To Forhold synes 
navnlig at maatte komme i Betragtning ved Bedømmelsen af M a l t 
b y g ,  at Kornet er sundt og rent. Vi skulle se hvorledes det forholder 
sig hermed for muligvis deraf at erfare de tilladelige Grænser herfor.

a. Af sundt  Maltbyg maa fordres en god og regelmæssig Spiring 
og et Minimum af brækkede Korn, af mørke Spidser og af muggen 
Lugt. Hvad S p i r i n g e n  angaar vil det næppe være tilfredsstil
lende at tage Hensyn til Byggets fuldstændige Spireevne, som den 
viser sig efter 10— 15 Dages Forløb; den vexlede for de 43 Prøver 
mellem 91 og 100, i Gjennemsnit 97,5 pCt., saa at derefter alle 
Prøverne maatte regnes til fuldt spiredygtige. Men der gjøres ved 
Maltningen Regning paa, at mindst 90 pCt. af Bygget skal spire i 
Løbet af de første 5 Dage. Af de indkomne Prøver have

26 i 5 Dage spiret med 90— 98 °/o
12 —  —  —  — 82— 88 —
5 —  — —  —  71— 78 —

43 i 5 Dage spiret i Gjens. med 87 —

Der er saaledes ikke færre end 17 Prøver, der af denne Grund 
maa udelukkes fra Maltbygklasserne; heraf findes 11 af Dommerne 
henvist til Maltbygklasserne, og kun 6 til de 2 sidste Klasser.

B r æ k k e d e  Korn findes i alle Prøverne, de udgjøre 0 ,i— 2,6, i 
Gjennemsnit 0,7 pCt. Maximum findes indenfor Dommernes Maltbyg
klasser og maa altsaa antages ikke at overskride den tilladelige 
Grænse, da der end ingen Bemærkning er gjort ved Prøven. Faren 
ved disse Korn er, at de ere udsatte for at mugne og saaledes 
kunne smitte de sunde Korn og derved forstyrre Spiringen. Den 
samme Fare ligger for, naar del- forekommer Korn med m ø r k e  
S p i d s e r ,  eller naar Kornet har en m u g g e n  Lug t .  Dommerne 
have bemærket „rødlige Korn“ ved 1 og „lidt Lugt“ ved 2 Prøver, 
heraf 1 indenfor Maltbygklasserne. Dommerne synes altsaa ikke at 
lægge synderlig Vægt paa disse Forhold.

b. R e n h e d e n  er et Forhold, der ogsaa tages meget lempeligt 
af Dommerne og formodentlig ligeledes af Kjøbmanden. Dette er 
desto nemmere for Landmanden. Vor Sag er det kun at optegne 
Kjendsgjerninger og deraf at drage vore Slutninger. A f en ren 
Prøve maa fordres et Minimum af uorganiske Bestanddele og af
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fremmed Frø, og dernæst kommer Ensartetheden (Egalitet) i Be
tragtning. Hvad angaar de uorganiske Bestanddele, S a n d  e l l e r  
J o r d ,  saa lide Prøverne, som sædvanlig, ikke synderlig heraf. Kun
6 af de 43 Prøver have 0,i— 0,4, i Gjennemsnit af de 6 Tilfælde 
0,25 pCt., heraf 2 i Maltbygklasserne 3 og 5, henholdsvis 0,2 og 
0,i pCt. Af de 43 Prøver vare 31 fri for f r e m m e d  Frø, 10 Prøver 
indeholdt 0.i pCt. eller efter Vægt en Tusinddel fremmed Frø, mest 
Havre eller Vintersæd, 1 Prøve 0,2 pCt., og 1 Prøve 0,8 pCt. eller 
nærmere betegnet 70 Rug- og 50 Havrekorn pr. Pd., hvilket dog 
udgjør omtrent 23.000 Korn pr. Td. 0,i pCt. fandtes i 7 af Dom
mernes 28 Prøver indenfor Maltbygklasserne, fordelt paa alle 4 Klasser. 
Denne Indblanding er dog i 1 Tilfælde bemærket af Dommerne og 
staar saaledes formentlig paa Grænsen af det tilladelige.

S m a a f r ø  eller for smaat Frø, hvorved forstaas Bygkorn, der 
passere Sold Nr. 8, forekomme i 29 af de 43 Prøver, altsaa nærmest 
i 2 af 3 Prøver, i en Mængde af 0,i til 5,3, i Gjennemsnit 1,7 pCt. 
for de 29 Prøver. Den findes her i alle Klasserne, og i Maltbyg
klasserne i en Mængde af 0,i— 3,8 pCt. i 20 af de 28 Prøver. Denne 
Kvalitet have vi paa de 2 første Udstillinger ikke funden i Dom
mernes 2 bedste Klasser; senere forekommer den ret hyppig og 
synes ganske upaaagtet af Dommerne.

Tilsammen udgjøre disse vanskelig undgaaelige Indblandinger, 
der skæmme Varen, 1,9 pCt. pr. Prøve, og den gjennemsnitlige Ren
hed for alle Prøverne er saaledes 98,i pCt.; den vexler mellem 94,4 
og 99,9 pCt., og den laveste Renhed findes ligesaa vel indenfor 
Dommernes Maltbygklasser som i de 2 sidste Klasser. Der gjøres 
altsaa heller ikke i denne Henseende store Fordringer. Det samme 
gjælder om S o r t e r i n g e n ,  der ved de første 2 Aars Udstillinger 
oftere var Gjenstand for Paatale, skjønt denne maaske nærmest var 
rettet mod Smaafrø. Sorteringen viser sig overordentlig uregelmæs
sig. Der findes i Dommernes 3. K lasse, altsaa endnu indenfor 
smukt Maltgyg, 1 Prøve (Nr. 26) med 1,5 pCt. af Kvaliteten 6 og 
81,7 pCt. af Kval. 8 og en anden (Nr. 44) med 15 pCt. af Kval. 6 
og 16,2 pCt. af Kval. 8 ; i 4. Klasse, altsaa G o d t  Maltbyg, endog
1 Prøve (Nr. 7) med 24,5 pCt. af Kval. 6 og 4,3 pCt. af Kval. 8. 
De nævnte 3 Prøver havde det tarvelige Antal af henh. 19, 1 og
8 pCt. Melkorn, og den voldsomme Sortering, der bringer Kval. 8 
synderlig ned under 40 pCt., kan kun tjene til at forøge Procent
mængden af Glaskorn, der fortrinsvis findes i Kval. 6. Vi maa der
for anbefale fortrinsvis at holde Kval. 6 ude af gode Maltbygprøver, 
altsaa med runde T a i: Korn, der veje 60 Gr. pr. 1000, og nøjes med 
de andre 2 Kvaliteter, der veje henh. 50 og 40 Gr. Det maa derfor 
rettest opfattes som en Dadel og ikke som en Ros, naar Dommerne
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bemærke: „Storkornet“ , hvilket de have bemærket ved 2 Prøver, 
Nr. 7 og Nr. 34, der begge ere henførte til 4. Klasse, have henh. 4,3 
og 15,3 pCt. af Kval. 8, 24,5 og 35,6 pCt. af Kval. 6, en gjennemsnit- 
lig Gramvægt pr. 1000 Korn af over 50, medens Regelen er c. 45, og 
kun 8 og 9 pCt. Melkorn.

T ø n d e v æ g t e n  vexler mellem 183 og 200 Pd., i Gjennemsnit 
af de 43 Prøver 192 Pd., uden at der, som bekjendt, heraf kan 
drages nogen Slutning med Hensyn til Byggets Godhed. Den laveste 
Vægt hører ganske vist til umodent høstet og ikke fuldt udviklet 
Korn, som „skoldet“ Korn, men skarpt sorteret, altsaa storkornet 
Byg faar ikke i samme Forhold høj Tøndevægt, ventelig fordi de 
store Korn slutte daarligere til hverandre. Det er næppe tilfældigt, 
at den højeste Tøndevægt: 200 Pd. (hos Nr. 40) falder sammen med 
normal Gram vægt pr. 1000 Korn: 44,2 og over 11,000 Korn pr. Pd., 
med 40 pCt. Melkorn og henh. 7, 40 og 51 pCt. af Kvaliteterne
6— 8. Vi nævne kun Tøndevægten, fordi den i Kornhandelen har 
tjent som et af de faa Holdepunkter som Værdimaaler, hvad der vel 
nu for største Delen er opgivet.

Efter disse almindelige Bemærkninger, vedrørende de udstillede 
Prøver, skulle vi nærmere omtale de paa hosstaaende Tabel opførte 
Prøver, og navnlig skulle vi gjøre Rede for vore Afvigelser fra den 
officielle Bedømmelse. Med de 3, af Dommerne selv betegnede, 
Hovedgrupper til Udgangspunkt, fordele Prøverne sig saaledes:

Antal Prøver. Procent.
Smukt M altbyg. . 1 2,3
M a ltb y g .................  5 11,7
F o d e r b y g .............  37 86

43 100

Naar vi paa hosstaaende Tabel have indskrænket os til at anføre 
som Maltbyg 6 (henh. 1 og 5] Prøver, medens Dommerne havde i de
2 Hovedgrupper 28 (henh. 10 og 18) Prøver, saa følge vi heri en 
bestemt Plan, der i alt Fald har det Fortrin ikke at give for gunstige 
Resultater. Endel af Prøverne skulle vi nærmere gjennemgaa, kun
9 Prøver lade vi uomtalt og unævnt paa vor Tabel, nemlig af 3. Kl. 
Nr. 3, 26, 36, 44, af 4. Kl. Nr. 23, af 5. Kl. Nr. 1, 4, 8, 42, nogle 
af dem have spiret uregelmæssig, men særlig ere de henviste til 
Foderbyg-Gruppen paa Grund af deres ringe Procenttal Melkorn, 
nemlig kun 1— 24, i Gjennemsnit 16 pCt. Melkorn, hverved de efter 
Dommernes Regler, som vi tage til Udgangspunkt, ere udelukkede 
fra Maltbygklasserne. Foruden de tilbageværende 13 Prøver fra 
Dommernes Maltbygklasser have vi medtaget 8 fra de 2 sidste 
Klasser for ogsaa at have disse repræsenteret paa hosstaaende Tabel, 
og vi have derhos troet rettest at burde ordne disse Prøver efter
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deres R e n h e d ,  med Tilsidesættelse af Hensynet til Procentmængde 
af Melkorn eller til Spireevne, som mindre væsentlige Hensyn ved 
Korn, der nærmest maa bedømmes efter dets Foderværdi. .Prøverne
i de 2 Klasser, som Dommerne selv betegne som Handelsvare, hvor
ved maa forstaas Fodervare, i Modsætning til Maltbyg, der dog ikke 
mangler den Egenskab at være Handelsvare, bedømmes øjensynlig 
af Dommerne som ringere Klasser af Maltbyg. Det er paa^Grund 
af dette aldeles forskjellige Udgangspunkt, at Prøver, som af Dom
merne have været optagne blandt Maltbygklasserne, paa hosstaaende 
Tabel kunne komme noget langt tilbage i Rækken. Det maa være 
Fremtiden forbeholdt at afgjøre, hvilket Udgangspunkt rettest bør 
følges. Endnu skulle her kun føjes nogle Bemærkninger til "de 
enkelte Prøver i Foderbyg-Gruppen til nærmere Belysning af den 
Plads, der er anvist dem.

bJDo
Is•4J CÖ
w

Dommernes

Bemærkninger
Indsender og Avlssted

bcS

H

10 II 18
G dejer N. Nielsen, Rørby,

190

89, TTT 15 Forp. Jantzen, Hverr., Kjtm. 190
200
193

199
190

193
193

40 13
19
17

9,

II

TV

12
19

11

Lidt graaligt .............................
L id t uegalt i Farve, enkelte 

blærede Korn, lidt for haardt

Forp. Hansen, Faarev.,Rudkb. 
Prop. Friis, Strandagergrd. 

N a k sk ov ............................

7 IV 11 Storkornet, glasset og  grovt, 
lidt L u g t ...............................

9,9, VI 6 Lidt Lugt os  2 r o v t ...............
19, IV 11 193

1935 10 Endel Hvede ..............................
34 — 11 Storkornet og  egalt i Formen, 

men grovt .......................... 193
fi V 8 Temmelig spidst........................ 188.6

192.9
192.9 
192 9

13 9
14 vr 7
9,5 6 Endel rødlige K o r n ...............
38 TTT 19, Temmelig h aardt............. 188 6
39 VI 5 U udvik let..................................... 191-5
15 rv 10 Lidt graaligt............................... 190 i
30 V 9 194.4

185 s16 VT 5 Udvasket ...................................
20 5 Udvasket og  g r o v t .................. 187.o
33 TV 11 194 4
9,1 11 Enkelte spirede K orn ............. 192.9
9,4 V 8 197-3
37 VT 7 1901
18 VIT 4 Tyndt og  sp id st.................... 182.9
27 V 9 191.B
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Nr. 7 (4. Kl.) har faaet Vedtegning: „Storkornet, glasset og
grovt, lidt Lugt“ , hvilket fuldstændig stemmer med Tallene: 53,i Gr. 
pr. 1000 Korn, 8 pCt. Melkorn, 24,5 pCt. af Kval. 6 ; den har des
uden kun spiret med 88 pCt. i 5 Døgn.

Nr. 12 (4. Kl.) har 15 pCt. Melkorn og spireti 5 Døgn med 70 pCt.
Nr. 5 (4. Kl.) har 13 pCt. Melkorn og spiret i 5 Døgn med 

88 pCt., den har derhos faaet Vedtegning: „Endel Hvede“ , hvilket, 
som nævnt S. 8, ikke er særegent for denne Prøve.

Nr. 34 (4. Kl.) har 9 pCt. Melkorn og i 5 Døgn spiret med 
82 pCt. Den har Vedtegning: „Storkornet og egalt i Formen, men 
grovt“ . Saadanne Tai som 50,7 Gr. pr. 1000 Korn og 35,6 pCt. af 
Kval. 6 ined en Gramvægt af 61,8 pr. 1000 Korn bekræfte tilstrække
lig Prøvens Storkornethed, hvorimod den næppe i særlig Grad kan 
kaldes egal.

éno

rr
w

Gr
. 

V
æ

gt
 

pr
. 

10
00

 
K

or
n

Fr
. 

F
rø

St
en

A
vn

er

Sm
aa

fr
ø

R
en

he
d

M
el

ko
rn

G
la

sk
or

n

Spiret i K valitet 6 Kvalitet 7 Kvalitet 8

ohcis
Q
lO 11 

D
øg

n

P
ro

ce
nt

a
S’ M 
> S. O rH
® C &

P
ro

ce
nt

---
---

---
---

---
1

Gr
. 

V
æ

gt
pr

. 
100

0 
K

or
n

P
ro

ce
nt f l  

> § . O»H rH 
0  *• P«

30 42.5 --- --- 0.i 0.2 99.7 54 46 98 100 3.4 54.8 36s 47.9 59.7 38.8

32 44.8 0.1 --- 0.9 0.5 98.5 47 53 93 99 5.i 57.1 52.7 48 o 40.7 39.8
40 44.2 — — 04 1.6 98.o 40 60 97 99 7.i 58.4 39.8 50.6 51.i 41
19 46.i — --- 0.4 — 99.e 39 61 95 98 11.4 59.7 48.8 51 39.4 41.3

17 44.2 0.1 --- 0.6 0.4 99.o 35 65 95 99 7.4 57.4 47.7 49.3 43.9 40
2 47.4 0.8 0.1 99.i 32 68 92 99 7.5 58.7 54.3 51.4 37.2 42.»

7 53.i _ . 0.1 _ 99.o 8 92 88 99 24.5 59.1 71 52.i 4.3 44.9
22 50.2 — 0.1 0.2 — 99.7 7 93 86 93 13.4 59.9 61.7 52.3 24.5 42.9
12 46.8 — — 0.4 — 99.0 15 85 70 96 7 58.i 50.9 51.9 41.7 42.6
5 46.7 0.1 — 0.3 0.1 99.6 13 87 88 99 6.2 57.8 49.8 50.9 43.3 41.5

34 50.7 — — 0.5 — 99.5 9 91 82 97 35.6 61.8 48.6 50.8 15.3 40.8
6 46.9 — 0.1 0.4 — 99.5 8 92 90 99 11.0 56.s 52.3 49.5 36.2 39.6

13 45 2 — — 0.3 0.5 99.2 16 84 78 92 6 5.9 58 45.3 51.6 48.o 41.6
14 46.5 — — 1.0 — 99.o 2 98 71 91 2.6 58.4 39.i 52 4 57.2 43.4
25 43.7 0.1 — 0.8 0.3 98.s 11 89 86 91 5.i 57.o 41.3 50 52.4 41
3'S 44.4 0.1 — 0.7 1.0 98.2 27 73 90 96 4.2 58.3 36.4 50 7 57.5 40.9
39 47.s — — 0.6 1.2 98.2 2 98 93 95 12.i 60.o 47.6 52 2 38.6 41.6
15 43.2 0.1 — 0.6 1.3 98.o 27 73 96 99 4.2 57 37.9 51.i 55.9 38.9
30 44.5 0.1 — 0.7 2.0 97.2 16 84 96 100 4.4 58.9 37.7 51.2 55.1 406
16 44.7 — — 1.1 1.7 97.2 27 73 75 98.5 13.5 57.i 45.2 49.3 38.5 38.5
M 45.8 — — 1.7 1.4 96.a 32 68 72 97.6 13.3 57.7 45.3 48 g 38.3 39.7
53 42.7 — — 0.7 2.7 96.e 50 50 83 91 5.i 57.2 32.s 49.2 59.s 39 s
il 44.o — — 1.0 2.5 96.5 14 86 92 98 8.3 58.9 35.4 49 e 52.8 39.6
i4 46.e — — 2.6 1.1 96.3 18 82 82 95 11.2 59.6 43.9 51.9 41.2 40.o
57 43.2 0.8 — 0.9 2.8 95.6 1 99 96 99 3.4 56.7 23.o 50 a 69.i 40«
18 42.s 0.2 — 0.7 3.9 95.2 3 97 95 98 6.i 56.8 36.i 49.9 53.i 3 8 2
!7 42.5 — — 1.8 3.8 94.4 19 81 88| 98 5.i 58.i 25,i 151.2 64'] 39. t



58

Nr. 6 (5. Kl.) har 8 pCt. Melkorn. Vedtegningen: „temmelig 
spidst“ kan ikke forstaas, som om Kornene ere mindre vel udviklede, 
da Sorteringstallene ikke tyde derpaa.

Nr. 13 (5. Kl.) har 18 pCt. Melkorn og har i 5 Døgn spiret 
mod 82 pCt.

Nr. 38 (3. Kl.) har 27 pCt. Melkorn, den har ikke uden Grund 
faaet Vedtegning: „temmelig haardt“ .

Nr. 15 (4. Kl.) har 27 pCt. Melkorn; den har derfor faaet Ved- 
tegning: „lidt graaligt“ .

Nr. 30 (5. Kl.) har 16 pCt. Melkorn, er daarlig renset (2 pCt. 
Smaafrø), men har spiret godt.

Nr. 33 (4. Kl.) har 50 pCt. Melkorn, kommer saaledes meget 
nær den første Prøve paa Tabellen (Nr. 10), men den har urimelig 
meget Smaafrø: 2,7 pCt. og har i 5 Døgn spiret med 83 pCt.

Nr. 21 (4. Kl.) har 14 pCt. Melkorn, har i 5 Døgn spiret med 
92 pCt., i 11 Døgn med 98 pCt. Vedtegningen „enkelte spirede 
Korn“ er saaledes uvæsentlig.

Nr. 24 (5. Kl.) har 18 pCt. Melkorn og har i 5 Døgn spiret 
med 82 pCt.

Nr, 27 (5. Kl.) har 19 pCt. Melkorn og har i 5 Døgn spiret med 
88 pCt. Den har ingen Vedtegning, men den staar i alle Punkter 
overordentlig nær ved og snarere under Nr. 18 (7. Kl.), der har 
faaet Vedtegning: „tyndt og spidst“ og egentlig kun staar tilbage i 
Procentmængden af Melkorn: 3 pCt. Nr. 27 er derfor paa vor Liste 
kommen lavest i Rækken, selv under den eneste af 7. Klasse.

Med disse Bemærkninger og Oplysninger er det selvfølgelig 
ikke vor Hensigt at fortrædige Nogen. Vi have kun pligtskyldigst 
gjort opmærksom paa de stedfindende Mangler. Vi ere saa langt 
fra at ville laste Dommernes Arbejde, at vi villig skulle erkjende, 
at de gjøre det mulige. Men en rationelt paalidelig og i alle Enkelt
heder velgrundet Kjendelse kan det praktiske Skjøn ikke afgive og 
mindst med et Point-System, der, som tidligere paavist, mangler et 
rationelt Grundlag og næsten med Nødvendighed medfører en for 
gunstig Bedømmelse. Hermed er det praktiske Landbrug ikke tjent 
og Ansvaret for det Spild af Tid og Flid og Sagkundskab, for den 
mangelfulde Vejledning og Fremgang, som den nuværende Ordning 
forvolder, falder tilbage paa Bestyrelsen, der undlader at skaffe det 
Grundlag til Veje, der en e muliggjør en rationel Bedømmelse.

November 1884.
E. Møller-Holst.
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Forsøg med Rødkløver fra forskjellige Avlssteder.
Affattet af E. R o s tr u p .

En Del spredte Erfaringer havde allerede tydet paa, at der fand
tes ulige Egenskaber af stor praktisk Betydning hos Rødkløver i 
forskjellige Egne. Da det maatte formodes at disse Ejendommelig
heder vilde bevares, i alt Fald gjennem nogle Generationer, naar 
Rødkløverfrøet fra forskjellige Avlssteder overførtes til andre Egne, 
og i Erkjendelse af den Betydning det maatte have for vort Land
brug, at vor store aarlige Indførsel af Frø skete fra saadanne Egne, 
hvis Frø under vore Klimat- og Dyrkningsforhold gav den sikreste 
og største Afgrøde, havde Markfrøkontoret allerede i de første Aar 
af dets Virksomhed faaet udført mindre, sammenlignende Dyrknings
forsøg med Kløver- og Græsfrø fra forskjellige Avlssteder, dels ved 
Imødekommen fra Prof. B. S. Jørgensen i Landbohøjskolens Forsøgs
have, dels ved Samvirken paa dette Omraade med Lærer P. Nielsen 
i Ørsløv, fra hvem Meddelelse om de første paa Forsøgsmarken i 
Ørsløv udførte Forsøg foreligge i Ldmds.-Bl. 1880, S. 241 o. f. Da 
det imidlertid ved disse Forsøg viste sig, at de krævedes udførte i 
større Udstrækning, og krævede mere Tid og Arbejde, end der 
billigvis kunde disponeres over paa den Maade, og da tilmed den 
fulde Belæring af Forsøgene for Markfrøkontoret kun kunde op- 
naas ved, at Planternes Udvikling paa de forskjellige Aarstider og 
under vexlende Vejrlig stadig kunde iagttages af den af Markfrø
kontorets Ledere, der forestaar Frøindkjøbene, Chr. P. Jacobsen, 
saa paabegyndte Markfrøkontoret, under hans Ledelse, i For
aaret 1880 derhen hørende mindre Forsøg, der siden hvert Aar ere 
udvidede, paa en dertil indrettet Forsøgsmark, Øresundshøj ved 
Charlottenlund. I Følge Opfordring fra Markfrøkontoret har For
fatteren af denne Afhandling siden ifjor Sommer fulgt disse Forsøg, 
for som Botaniker at gjøre Iagttagelser og anstille Undersøgelser 
paa de Punkter, som maatte være af Interesse til Oplysning af de 
Spørgsmaal, der ved Forsøgene tilsigtedes løste. Nogle af disse 
Iagttagelser, der formentlig ville være af Interesse for Læserne af 
disse Hæfter, meddeles derfor her, ledsagede af Oversigtstabeller 
over Udbyttet, som dette er indsamlet af Markfrøkontoret.

Forsøgsmarken er frit og temmelig højt beliggende i Forhold 
til de nærmeste Omgivelser, Underlaget er rødligt Skjørler, der 
dækkes af omtrent en Fod Muld. Jorden har tidligere været be
nyttet til almindeligt Agerbrug, men i de 3 å 4 sidste Aar, før den
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indtoges til Forsøg, henlaa den til Afgræsning; den var derfor 
stærkt fyldt med Senegræs, og for sikkert og hurtig at faa Bugt 
med dette, blev den kuldgravet i Vinteren 1882— 83, og den blev 
kun svagt gødet, for at der ikke skulde fremkaldes en gejl Væxt.

I den Forsøgsrække, som i denne Artikel skal gjøres til Gjen- 
stand for nærmere Redegjørelse, have Iagttagelserne strakt sig 
gjennem to Vegetationsperioder, nemlig 1883 og 1884, saa at man 
allerede nu er i Stand til af disse at uddrage en Del Resultater af 
Interesse. Foruden Forsøgene med Frø fra forskjellige Avlssteder 
er her ogsaa udsaaet Frø fra samme Avlssted, men a f forskjellig 
Kvalitet, hvilket gjælder om Tabellernes 3 første Nummere, der alle 
ere tysk Frø fra samme Egn, men saaledes, at Nr. 1 er det største 
og bedst udviklede Frø, sorteret fra paa Sold Nr. 14 og befriet fra 
lette og flade Korn ved Haand skumning; det er denne udsøgte 
Kvalitet Kontoret fordeler til Frøavl; Nr. 2 er en skarpt renset 
første Kvalitet, stærkt sigtet paa Sold Nr. 18 og alt let og fladt 
Korn fraskilt ved stærk Blæsning; Nr. 3 endelig en god 2den Kvali
tet, lettere sigtet paa Sold Nr. 20 og mindre haardt blæst, saa 
dette Nr. indeholder baade flere Smaakorn og flere lette og flade 
Korn end Nr. 2. Kornstørrelsen af de 3 Nr. ere henholdsvis: 
219.3, 285.7 og 314.5 Tusinde Korn pr. Pd. Analyserne findes an
førte i Markfrøkontorets I l te Aarsberetning, Foraaret 1883, under 
Nrr. 0, 1 og*4. Sammesteds findes Analyser af Tabellens øvrige 
første 10 Nr., hvortil Frøet er taget a f Kontorets rensede Frøpartier 
fra Foraaret 1882. Nr. 12, .rhinsk, er af Avlen 1880, og Nrr. 13 
og 14, stejersk og schlesisk, af Avlen 1881, hvilke 3 Kvaliteter paa 
Grund af den ugunstige Høst 1882 ikke var til at skaffe af denne 
Aargang, men toges af Prøver af Kontorets rensede Partier fra de 
anførte tidligere Aargange. De øvrige Prøver ere af Avlen 1882, ind
samlede for Øjemedet fra forskjellige Kilder i Ind- og Udland. De 
søgtes rensede som Haandprøve i en lille Prøvesigte, men denne 
Rensning blev mindre fuldkommen, navnlig kunde Vejbred paa den 
Maade kun ufuldstændig fraskilles, hvorfor samtlige Prøver ved 
senere Forsøg bleve haandpillede.

Den 30. Maj 1883 udsaaedes uden Dækfrugt 30 Sorter Rød
kløver i Rader, som strakte sig i Retningen Nord og Syd, af 19 
Alens Længde, med en Bredde af 16", altsaa over et Areal af 
122/ 3 □  Alen. Af nogle Prøver saaedes en hel, af andre en halv 
Række, hvorom Tabellerne give Oplysning. Der saaedes 20 Gram i 
hver hel Række*). Spirerne viste sig over Jorden efter 8 å 10

*) Den 10. April vare de samme Prøver paa tilsvarende Arealer udsaaede 
paa 2 andre Steder i Forsøgsmarken, saaledes at man tilsigtede at have 3
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Dages Forløb, saaledes at nogle Sorter begyndte at vise sig den 7. 
Juni (nemlig Nrr. 12, 16, 20), det store Flertal den 8. Juni og 
Resten den 9. Juni (Nrr. 1, 2, 3, 19, 25 og 26); men der kan dog
næppe lægges Vægt paa denne ubetydelige Forskjel. Alle Rækker
bleve afskaarne 1li u— 1" over Jorden, første Gang den 8. Septbr.
1883, dernæst to Gange i 1884, nemlig i Begyndelsen af Juli og 
den 22. Avgust, ved hvilke Lejligheder der med størst mulig Nøj
agtighed blev undersøgt Grønvægten af hver Sort for sig, ligeledes 
Antallet, Vægten og Højden af Stænglerne m. m. Disse Resultater 
findes opførte paa vedføjede Tabel 1, som er udført af Markfrø
kontoret. Det maa dog bemærkes, at de 8 i Tabellen med * beteg
nede sildige Sorter ved første Slæt i Sommeren 1884 bleve af
skaarne 14 Dage senere end de tidlige Sorter, for at faa Vægten af 
samtlige Prøver paa samme Udviklingstrin. Men herved ere de sil
dige Sorter skete nogen Uret; thi medens den tørre Periode i For
sommeren ikke havde hæmmet Kløverens Udvikling inden den 1. Juli, 
paa hvilket Tidspunkt alle Prøver stode frodige og saftige, saa tog 
Tørken i Tidsrummet 1— 14. Juli saaledes paa Kløveren, at de sil
dige Former vel fik udviklet deres Blomster, men Bladene visnede 
og de gave derfor væsentlig mindre Grønvægt den 14. Juli end de 
vilde have givet den 1. Juli. De bleve selvfølgelig ogsaa ved denne 
Afskæring, under den vedholdende Tørke, uheldigere stillede end de 
tidlige Sorter ved Afskæringen den 22. Avgust. Da de sildige Prø
ver gjennemgaaende stode tættest, vilde de sikkert have givet højere 
Grønvægt end de tidlige, hvis Fugtighedsforholdene havde været 
lige saa gunstige for Udviklingen fra 1. til 14. Juli, som de havde 
været det for de tidlige Former indtil de bleve høstede. Det viste 
äig ogsaa at de to sildige Prøver (Nr. 21 og Nr. 30), som bleve 
høstede samtidig med de tidlige, gave en betydelig større Grønvægt 
end de øvrige sildige Prøver, som bleve høstede 14 Dage senere.

Foruden de allerede nævnte Undersøgelser blev endvidere iagt
taget og optegnet Blomstringstidens Begyndelse, Stænglernes Tyk- 
ælse og Forgrening, Planternes Behaaring, Bladenes Form og 
?arve, Ukrudtsplanter og Angreb af Snyltesvampe; endvidere under
søgtes hos en Del opgravede Exemplarer Rodens Udvikling, Antallet 
if  Stængler fra samme Rod og Forholdet mellem de Planter, som 
p,lene gave Bladskud, og dem som gave Stængelskud.

Rækker af hver Prøve til gjensidig K ontrol; men disse først udsaaede 
Prøver bleve, efterat de !vare fremspirede smukt, angrebne af Larver og 
forstyrrede af Muldvarpe i den Grad, at de maatte opgives som Forsøgs
materiale. De den 30. Maj udsaaede Prøver udviklede sig derimod saa 
ensartet og  smukt gjennem hele Sommeren, at de bleve fortrinlig brug
bare for Øjemedet.



I alle disse Henseender viste sig betydelige Forskjelligheder. 
Af alle 30 Prøver vare 10 sildige, nemlig alle 4 svenske og 2 rus
siske, den ene amerikanske (Nr. 30), ungarsk Bjærgkløver samt 
Kløveren fra Samsø og Fyn, medens de øvrige 20 maa regnes til 
tidlige Sorter. Ved en Sammenligning mellem alle de tidlige og 
alle de sildige viser det sig, at de første ved alle Afskæringer have 
givet større Grønvægt end de sidste, saa at hver af de tidlige 
gjennemsnitsvis have givet 6333 Pd. mere end de sildige pr. Td. 
Ld. for begge de to første Aar tilsammen; men for andet Forsøgs- 
aar, som svarer til første virkelige Brugsaar i Praxis, gave de tid
lige Sorter dog kun 4011 Pd. mere pr. Td. Ld., idet Middeltallet 
for de tidlige Sorter var 24836 Pd., for de sildige 20825 Pd. Medens 
Gjennemsnitsbøjden af alle de sildige Sorter i første Aar var be
tydelig under, blev den ved første Slæt i andet Aar endog lidt over 
de tidlige Sorters Højde, for derefter atter at aftage i anden Slæt; 
men de havde jo  ogsaa 14 Dage kortere Tid at voxe. Medens i 
det første Aar Antallet af Stængler hos de tidlige Sorter var 4 å 5 
Gange saa stort som hos de sildige, fik disse derimod i andet Aars 
Juli Maaned Overvægten, saa at der var henimod dobbelt saa mange 
hos de sildige, som hos de tidlige i samme Vægtmængde Kløver; 
men ved 3die Afskæring, i Avgust, skiftede Forholdet atter, saa at 
der nu blev dobbelt saa mange Stængler hos de tidlige. Medens 
alle tidlige Prøver blomstrede rigelig for anden Gang ved den 
sidste Afskæring i 1884, naaede de sildige Prøver ikke saa vidt.

G r ø n v æ g t e n  ved Afskæringen i første Aar varierede pr. Td. 
Ld. fra 24317 Pd. (Bretagne) til 9395 Pd. (sildig sveusk); den første 
Slæt i 1884 gav i Grønvægt fra 25368 Pd. (Amerika) ned til 
11092 Pd. (Italien); den anden Slæt gav fra 12217 Pd. (storkornet 
tysk), ned til 2153Pd. (Fyn); hele Afgrøden i andet Aar, der svarer 
til det egentlige første Brugsaa^ naar Kløveren saas med Dækfrugt, 
varierede fra 35317 Pd. (storkornet tysk) ned til 14767 (Italien). 
Den samlede Grønvægt for alle tre Slæt varierede fra 52582 Pd. 
(storkornet tysk) til henimod det halve eller 26971 Pd. (sildig 
svensk Frø).

S t æ n g l e r n e s  A n t a l  vexlede i Septbr. 1883 paa 122/ s □  
Alen fra 374 (Bretagne) til 0 (Rusland), i Juli 1884 fra 3515 (Fyn) 
til 1178 (Italien) og i Avgust 1884 fra 1612 (storkornet tysk) til 21 
(Fyn). G j e n n e m s n i t s h ø j  den  af Kløveren vexlede i Septbr. 1883 
fra 18" til 8“ , i Juli 1884 fra 24" til 17", i Avgust 1884 (anden 
Slæt) fra 15" til 7". Medens de sildige Sorter ikke satte Hoveder 
i det første Aar, blomstrede derimod alle de tidlige, dog saaledes 
at B l o m s t r i n g s t i d e n s  Begyndelse vexlede fra 25. Avgust (Rhin- 
egnen, Avl 1880) til 7. Septbr. (Schlesien Nr. 15, Avl 1882). Middel
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tallet af S t æ n g l e r  p a a  s a m m e  P l a n t e  vexlede i Juli 1884 hos 
de forskjellige Sorter fra 3,67 (Schlesien Nr. 17) til l ,i (Italien) og 
det højeste Antal Stængler paa samme Plante fra 11 (Schlesien 
Nr. 17) til 3 (Italien). Forholdet mellem s t æ n g e l l ø s e  o g  s t æn 
g e l b æ r e n d e  Planter var i Juli 1884 hos russisk Kløver 1: 20, 
hos rumænisk Kløver 1 : 0,77, hvilke to Sorter i denne Henseende 
dannede Yderpunkterne. I Novbr. 1883 var R o d e n s  Længde hos 
polsk Kløver i Gjennemsnit 12", hos lollandsk Kløver 6", Rodens 
Tykkelse hos Kløver fra Samsø 3"', hos Kløver fra Frankrig P /g '" ; 
Størrelsen af Rødderne hos de andre Kløversorter laa paa dette 
Tidspunkt mellem disse Grænser.

Hvad B e h a a r i n g e n  angaar, vare alle 3 amerikanske Sorter 
særdeles laadne, baade paa Stængler, selv de ældre, Bladstilke, 
Axelblade og Bladplader; de øverste Ledstykker af Stænglen ofte 
hvidlige af den tætte Behaaring, som her var udstaaende, medens 
disse Stængelled hos de evropæiske Sorter ere tiltrykt haarede; 
Bladstilkens Haar ere hos de amerikanske Sorter længere end Stil
ken er tyk; selv de ved Dyrkning i Mørke frembrydende farveløse 
Blades Stilke ere haarede hos amerikansk Kløver, medens de ellers 
forblive glatte. Til de glatteste Sorter hørte polsk, stejersk og 
schlesisk Kløver, overhovedet de fleste fra Central-Evropa. Mange 
evropæiske Sorter have dog de unge Bladstilke og Bladplader, 
sjældnere de unge Stængler, saa haarede af udstaaende Haar, at de 
faa en flygtig Lighed med de amerikanske; men Haarene falde dels 
hurtig af, især under Stænglens Strækning, eller de blive tiltrykte, 
især paa Bladstilken og Stængelens øverste Led, i Modsætning til de 
amerikanske Sorter, hvis Haar ikke alene ere længere, men ogsaa 
stivere, tættere og vedvarende udstaaende eller lidt nedad rettede. 
Axelbladene ere næsten stedse glatte hos de evropæiske Sorter, 
med Undtagelse af Braadden, som er forsynet med flere eller færre 
Haar.

B l a d e n e s  F o r m  o g  F a r v e  frembyde ogsaa endel Forskjellig- 
heder, som ikke lade sig udtrykke i Tai. Smaabladene paa Rod
bladene ere stedse bredere end paa Stængelbladene og i Spidsen 
med en mer eller mindre dyb og bred Indskæring, hvilken mangler 
hos Stængelbladene, i alt Fald med Undtagelse af de nederste. 
Men medens dette Forhold er fælles, findes der dog hos flere Sorter 
visse Ejendommeligheder, baade hos Rod- og Stængelblade. Rod
bladenes Smaablade hos de russiske og svenske Sorter ere mindre 
end hos andre Sorter, meget korte og brede ved Grunden. Fransk 
og især italiensk Kløver have de smalleste og mest spidse Stængel
blade. Hvad Bladenes Farve angaar, have de russiske, svenske og 
danske sildige Kløversorter et stærkt blaagraat Skjær, især paa
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Bladenes Underside, medens italiensk og fransk Kløver have en 
langt lysere, gulgrøn Farve; allerede i Afstand ere flere Sorter 
kjendelige ved deres Farve. Den lyse, vinkelformede Piet paa 
Smaabladene er ogsaa mer eller mindre afstikkende og skarpt be
grænset hos forskjellige Sorter.

De korte E f t e r a a r s s k u d  ere hos alle Sorter mer eller mindre 
vandret nedliggende eller endog nedad krummede med Spidsen, 
som om de vilde bore sig ned i Jorden; stærkest udpræget finder 
dog dette Sted hos de sildige Sorter.

Hvad S n y l t e s v a m p e  angaar var det især Kløverens B æ g e r 
s v a m p  (Sclerotinia Trifoliorum), som i Foraaret 1884 frembragte 
nogle Huller hist og her i Raderne, især i den italienske, franske 
og rumænske Kløver, i hvis Rodstokke de først hvidlige, senere paa 
Overfladen sorte, knoldformede Sklerotier fandtes i Mængde; alle de 
stærkere angrebne Planter gik ud. De tidlige Sorter vare mest an
grebne, de sildige lidet eller slet ikke. I Oktober 1884 brøde de 
brune, bægerformede, stilkede Frugtlegemer frem af Jorden, paa 
Steder i saadan Mængde, at man kunde træffe indtil en Snes saa- 
danne paa 1 paa de Steder, hvor de udgaaede Planter havde
staaet. I andre Bede i Forsøgsmarken fandtes denne Svamp ogsaa 
paa Rodstokken af Alsikekløver og Hvidkløver. Mange af Kløver
rækkerne vare lidt angrebne af R u s t  ( Uromyces apiculatus); men 
det var dog kun de tre amerikanske Sorter, som vare i den Grad 
angrebne heraf, at de lede k jendeligt herved. Den franske Kløver 
var lidt angreben af B l a d p l e t s y g e  (Phyllachora Trifolii). Ungarsk 
Kløver var temmelig angreben af B l a d s k i m m e l  (Peronospora Tri
foliorum). Kanadisk og amerikansk Kløver (Nr. 29) vare stærkt, 
italiensk og lollandsk Kløver svagt angrebne af M e l d u g  (Erysiphe 
Martii). En for Bladene fordærvelig, formentlig ny Art S o r t s k i m 
m e l  fandtes paa amerikansk Kløver (se Nr. 29). En for flere dyr
kede Planter farlig Snyltesvamp, R o d s k i m m e l  (.Rhizoctonia violacea), 
som i Foraaret 1884 i nærliggende Forsøgsbede, med udplantede 
Exemplarer af Rødkløver, Hvidkløver og Alsikekløver, havde dræbt 
mange Planter, var derimod ikke naaet til de her omhandlede For
søgsrækker. De angrebne Kløverplanter begyndte med at faa gule 
Blade og ved Opgravning viste det sig, at den tykke Del af Roden, 
fra Rodhalsen nedefter, tildels ogsaa de tyndere, fra den øvre Del 
af Pæleroden udgaaende Grene vare beklædte med et brunviolet, 
filtet Lag, med talrige tæt siddende prikformede mørke Sporehuse, 
som endnu vare umodne. De paa denne Maade angrebne Planter 
gik alle til Grunde, idet Roden raadnede.

A f U k r u d t s p l a n t e r  fandtes kun lidet i Kløverraderne. 
Schlesisk Kløver (Nr. 17) var i 1883 noget angrebet af Kløversilke,
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hvilket ogsaa i ringere Grad var Tilfældet med Provsti-Kløveren; 
men den var forsvunden i det følgende Aar. Lucerne var karakteri
stisk for den italienske og de franske Prøver, Stenkløver fandtes i 
en tysk, Alsikekløver og Humle-Sneglebælg i et Par svenske, Lancet
bladet Vejbred i de sildige danske Sorter.

Vi skulle dernæst give en kort Karakteristik af hver især af de 
30 Prøver, men maa dog for mange Enkeltheders Vedkommende 
henvise til Tabellerne.

]. T y s k l a n d .  Denne Prøve gav af alle Sorter den største 
samlede Grønvægt for begge Aar. Medens Grønvægten i det første 
Aar stod tilbage for en Del andre, saa at den kun blev Nr. 9 i 
Rækken, stod den derimod i andet Aars første Slæt kun tilbage for 
den ene amerikanske Sort (Nr. 29) og i anden Slæt overgik den 
betydeligt alle andre. I anden Slæt 1884 var Stængelantallet større 
end hos nogen anden Sort, nemlig 127 paa 1 □  Alen, hvilket og
saa, ligesom den omtalte store Grønvægt i anden Slæt, tyder paa 
en særlig stærk Gjenvæxt. Planterne vare over Middelhøjde. Den 
hørte til de tidligst blomstrende og der fandtes ingen Planter, der 
kunde betegnes som haarede. I Efteraaret 1884 optraadte lidt Rust 
paa Bladene, som derved hist og her fik visne Pletter. En Del af 
denne Prøves Overvægt kan maaske dog tilskrives den Omstændig
hed, at den stod yderst i Rækken.

2. T y s k l a n d .  Frø af 1ste Kvalitet, skarpt renset. Denne 
Række stod saavel i Udseende som i samlet Grønvægt, i Stængler
nes Antal og Højde imellem foregaaende og følgende Sort. Plan
terne vare over Middelhøjde, selv om de kun sammenlignes med de 
øvrige tidlige Sorter; Antallet af Stængler fra samme Rod lidt over 
det sædvanlige. Der var lige mange Bladskud og Stængelskud, 
medens Middelforholdet for alle Sorter var 1 : 3,6. Medens Ud
byttet af Grønvægt i første Aar var lidt under, var det derimod i 
andet Aar, saa vel som i den samlede Vægt for alle tre Slæt over 
Middelstørrelsen for samtlige Sorter; men sammenligner man Ud
byttet alene med de øvrige tidlige Sorter, staar den kun i andet 
Aars første Slæt og i Totaludbyttet for begge Aar ganske lidt over 
det normale.

3. Ty s k l a n d .  Frø af 2den Kvalitet, lettere renset. Alle 
Vægtresultater lidt lavere end forrige; den samlede Grønvægt er 
dog lidt over Middeltallet for alle Sorterne, men under Middeltallet 
for de tidlige Sorter. Stænglernes Antal mindre ved alle tre Slæt 
end hos de to foregaaende. Stængelantallet var iøvrigt hos alle tre 
tyske Sorter under det gjennemsnitlige ved første Afskæring i 1884. 
Enkelte Stenkløver fandtes i Rækken.
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4. R u s l a n d .  En sildig Sort, som det første Aar slet ingen 
forlængede Stængelskud havde, men hvis Højde dog var over det 
normale hos de sildige Sorter. Grønvægten var, sammenlignet med 
de øvrige sildige, højere i første Aar, 'm en lavere i andet Aar samt 
i Totaludbyttet, end den gjennemsnitlige. I første Efteraar havde 
den en stærkt grenet Rodhals, med meget korte udbredte Stængel
skud; derimod havde denne og følgende russiske Sort flere for
længede Stængler i Forhold til Grønvægten end nogen af de øvrige 
Sorter ved Afskæringen i Juli 1884, ligesom de ogsaa paa dette 
Tidspunkt hørte til de højeste Planter i Kløvermarken; de kraftigste 
Skud vare 26 " lange. I anden Slæt 1884 hørte de to russiske 
Sorter til dem, der havde det færreste Antal Stængler. Den overgik 
alle andre med Hensyn til Forholdet mellem de Planter, der i Juli 
1884 havde Stængelskud, og dem som kun havde Bladskud, idet der 
var 20 Gange saa mange af de første. Gjennemsnitsvis fandtes der 
3,5 Stængler paa hver Plante og enkelte havde endog 9 Stængler 
med ialt 60 Blomsterhoveder; den blev i Henseende til Stænglernes 
Antal fra samme Rod kun overgaaet a f en schlesisk Prøve (Nr. 17). 
Rodens Udvikling stod i Novbr. 1883, da en Sammenligning anstil- 
ledes mellem Rødderne af en Del Sorter, under det gjennemsnitlige, 
baade hvad Længde og Tykkelse angaar. Bladene have en stærkere 
blaagrøn, mat Farve, især paa Undersiden, end nogen af de andre. 
De hos ganske unge Bladstilke og Bladplader aldrig ganske mang
lende Haar ere her fra først af tiltrykte, saa at de allerede strax 
faa et glat Udseende. Smaabladene paa Rodblade og de nedre 
Stængelblade korte men brede, især de to Sideblade, som have en 
meget bred, ofte næsten retlinet Basis, medens Endebladet er mere 
rundagtigt. De 4 hele Rader med russisk og svensk Kløver bleve 
baade første og andet Efteraar paafaldende forskjellige fra alle de 
tidlige Sorter ved deres smaa Blade, blaagrønne Skjær og lave Væxt, 
idet de paa denne Tid blive tiltrykte mod Jorden, ligesom for
beredende sig paa Vinteren, hvilket er mest udpræget hos den rus
siske, som derfor paa den Tid blev lavest af samtlige Prøver. Men 
allerede i Maj udvikle de sig saaledes, at de snart blive lige saa 
høje som de tidlige Sorter. Den her omtalte Sort var iøvrigt meget 
tæt og havde et særdeles kraftigt og sundt Udseende. A f Snylte
svampe fandtes kun Bægersvamp paa et enkelt Exemplar.

5. R u s l a n d .  Den stemmer i de fleste Henseender overens 
med den forrige i Udseende, men stod dog betydeligt tilbage i Grøn
vægt begge Aar. saa at den baade i andet Aar og i Totaludbyttet 
var den næst ringeste af samtlige Sorter. Baade Rod og Stængel 
vare mindre kraftige end hos forrige. Der fandtes enkelte Sten
kløver i Rækken.
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6. S v e r i g e .  Blandt de sildige Sorter gav den i første Aar 
størst Grønvægt og flest Stængler, medens den i andet Aar stod til
bage for flere af disse, om den end gav en samlet Grønvægt for 
begge Aar, der var over den gjennemsnitlige for de sildige Sorter og 
betydeligt over de øvrige svenske Prøver. Alle fire svenske Prøver 
gave selvfølgelig kun et temmelig ringe Antal Stængler første Som
mer, som sildige Sorter; ved første Slæt i andet Aar børte de der
imod til de paa Stængler rigeste, for atter i anden Slæt at synke 
ned til de paa Stængler fattigste. Forholdet mellem de stængelløse 
og stængelbærende Planter var i Juli 1884 som 1 : 0,87, saa at alt
saa endnu i andet Aar over Halvdelen af Planter ikke uaaede at 
skyde forlænget Stængel, hvilket Forhold kun fandt Sted hos to 
andre Sorter (Nr. 13 og 17) og tyder enten paa en langsom Væxt hos 
en  Del Individer, maaske begrundet i en for tæt Stand, eller paa mange 
haarde Frø, som først ere spirede i Foraaret 1884. Roden stærkt 
grenet. Bladenes blaagrønne Farve hos denne og de øvrige svenske 
Sorter er allerede ovenfor omtalt; de unge Blade temmelig tæt- 
haarede, med udstaaende, men korte og hurtig forsvindende Haar, 
saa at de udvoxede Bladstilke kun have spredte og tiltrykte Haar, 
og Bladpladerne blive næsten aldeles glatte. Enkelte Alsikekløver 
og Humle-Sneglebælg. Der fandtes i denne Række 2 ä 3 amerikanske 
Kløverplanter (d. v. s. langt under 1 pro Mille), og disse vare ogsaa 
bemærkelige ved at være i høj Grad angrebne af Rust, saa at de 
derved allerede i Afstand kunde kjendes fra de øvrige friske Planter 
i Rækken, et nyt Bevis paa amerikansk Kløvers større Modtagelig
hed for Rust.

7. S ver i g e .  Denne og svensk Prøve Nr. 9 gave i det første
Aar mindst Udbytte af alle Rækkerne; i andet Aar gav den derimod 
mere Grønvægt end de tre andre svenske Prøver. A f fremmed Ind
blanding fandtes enkelte Humle-Sneglebælg.

8. Sver ige .  Ligner nærmest Nr. 6, som den følger i alle
Svingninger, men staar dog i alle Afgrøder kjendelig tilbage for denne. 
Roden med en Mængde Sidetrævler. Der fandtes i andet Aar i 
Gjennemsnit 3 Stængler paa hver Plante, hvilket er over det nor
male, og enkelte Stængler naaede en Højde af 30

9. Sver ige .  Ligner nærmest Nr. 7, men gav ringere Udbytte
og var den af samtlige Kløverprøver, der baade første Aar og begge
Aar tilsammen gav mindst Grønvægt.

10. B r e t a g n e .  En Kløversort som i flere Henseender havde 
udmærkede Egenskaber. Den stod højest af samtlige Prøver med 
Hensyn til Grønvægten i første Aar, og i samlet Grønvægt for begge 
Aar stod den kun tilbage for Udbyttet efter det udsøgte store tyske 
Frø, hvorimod den i andet Aar stod noget længere tilbage, men dog
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over Gjennemsnitsværdien. Deii havde indtil 24 "  høje, tykke men 
derfor ogsaa meget hule Stængler; Stængelantallet var i første Aar 
højere end hos nogen anden Kløver, hvorimod det i første Slæt 
1884 sank under Middeltallet for atter i anden Slæt at stige til 
henimod Maximum, hvilket i Forbindelse med den store Grønvægt 
ved anden Slæt tyder paa en hurtig Gjenvæxt eller stor Eftergrøde. 
En usædvanlig kraftig Rodudvikling; Roden var allerede første Efter
aar længer end hos nogen anden Sort, sædvanlig 12— 15".  Skjønt 
den i det hele hørte til de glatte Sorter havde de unge Axelblade 
en kjertiet Rand og stærkt haaret Braad. Bladene vare usædvanlig 
store, allerede i første Aar, Smaabladene af regelmæssig oval Form 
og med usædvanlig stærkt fremtrædende nyreformet lysere Piet. 
Den var i første Aar den tidligst udviklede af alle Sorter og ragede 
op over alle andre, ligesom den i første Aar bar langt flere Blomster 
end nogen anden Sort. Der fandtes lidt Lucerne i Rækken.

11. B r e t a g n e .  Den stod i alle Henseender meget langt til
bage for Nr. 10. Hvad Grønvægten angaar, stod den baade i første 
og andet Aar langt under den gjennemsnitlige. Lidt Rust. Temmelig 
mange Lucerneplanter og omtrent 4 pCt. amerikansk Kløver.*)

12. R h i n e g n e n .  Den stod, hvad Grønvægten angaar, langt 
over den gjennemsnitlige og hørte i andet Aar til den, der gav størst 
Udbytte, saa at den kun blev overgaaet af Nr. 1 og de to ameri
kanske Sorter. Stænglerne vare høje, indtil 25 ", men forholdsvis 
tynde. Roden var kraftig og lang. Med Hensyn til Stængelantallet 
sluttede den sig meget nær til Bretagne Nr. 10 ved alle tre Slæt, 
ligesom ogsaa i Henseende til den store Grønvægt i anden Slæt 
1884. Smaabladene temmelig bredt ægformede. Den var den tid
ligst blomstrende (25. Avg.) og hørte til de blomsterrigeste i det 
første Aar. Udsæden var af Avl 1880, udsøgt storkornet Frø. Svagt 
angreben af Rust og Bægersvamp.

13. S t e j e r m a r k .  Grønvægten temmelig høj i første Aar, men 
den samlede Vægt for begge Aar dog kun lidet over den gjennem
snitlige. Den hørte i første Aar til de tidligst blomstrende og 
blomsterrigeste. Stængelantallet var i første Aar det næst højeste, 
i andet Aar holdt det sig ved Middeltallet i første Slæt, for atter 
at stige i anden Slæt. Den havde endnu i andet Aar usædvanlig 
mange stængelløse Skud, flere end stængelbærende, hvad der maaske 
hidrører fra mange haarde Frø. Der fandtes i Gjennemsnit 3 Stængler 
paa de stængelbærende Planter, hvilket er over det normale, og der 
fandtes en Del med 8 Stængler; de længste vare 2 2 " , medens det
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*) Denne Prøve var taget af et Parti, indkjøbt a f et andet Frøfirma i K jøben
havn, og  udsaaet til Sammenligning me d M arkfrøkontorets foregaaende Kr-
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sædvanlige Maximum er 2 4 Roddannelsen kraftig. Den hører 
til de glatteste Sorter. Smaabladene temmelig store og bredt ovale. 
Udsæden af Avl 1881. Analyse findes i Mfks. Aarsberetning 1882, 
mærket stejersk Nr. 2. Lidt Bægersvamp.

14. Sc h l e s i e n .  Grønvægten staar betydeligt over den gjen
nemsnitlige baade i første og andet Aar, og endnu højere staar den 
over de tre andre schlesiske Prøver. Den hørte i første Aar til de 
tidligst blomstrende og blomsterrigeste. Stænglerne høje, i andet 
Aar indtil 25 ". Stængelantallet meget højt, baade i første Aar og i 
andet Aars andet Slæt, i Forbindelse med en stor Grønvægt i sidste 
Slæt, hvilket betegner en hurtig Gjenvæxt. Udsæden af Avl 1881, 
udsøgt storkornet Frø. Svagt angrebet af Bægersvamp.

15. Sc h l e s i e n .  Med Hensyn til Grønvægten staar den lavest 
af de fire schlesiske Prøver og navnlig langt under den ovenfor be
skrevne Nr. 14. Den var glat ligesom de andre centralevropæiske 
Sorter. Temmelig fattig paa Stængler og med uensartet Udseende. 
Svagt Angreb af Bægersvamp.

16. S c h l e s i e n .  I  Henseende til Grønvægten holdt den sig 
begge Aar meget nær ved den gjennemsnitlige. Stængelantallet 
under det normale. Planterne hørte til de glatte Sorter, men ud
mærkede sig iøvrigt ikke ved nogen Ejendommelighed. Den var 
noget uensartet udviklet, men dog i saa Henseende lidt bedre end 
følgende Nr.

17. S c h l e s i e n .  Stod i første Aar lige saa meget over, som 
i andet Aar under Nr. 16. Den samlede Grønvægt blev noget under 
Middelstørrelsen. Den havde i andet Aar temmelig høje (indtil 26 ") 
og stærkt grenede Stængler, med faa golde Bladskud. Den havde 
af alle Sorter flest Stængelskud fra samme Rod, nemlig 3,67; en Del 
Exemplarer havde indtil 11 Stængler. Da paa samme Tidspunkt 
(Juli 1884) det samlede Stængelantal i hele Rækken desuagtet var 
temmelig ringe (se Tabellen) maa den have været meget tynd. Den 
var noget angreben a f Kløversilke i 1883, men denne var forsvunden 
næste Aar.

18. Ø s t p r e u s s e n .  Grøuvægten ved alle tre Afskæringer 
en Del over Middelvægten for alle Prøverne; den følger i sine Sving
ninger nærmest den rhinske Kløver, men staar lidt tilbage for denne. 
Det synes at den maa være en Blanding af tidlig og sildig Kløver, 
thi skjønt Stængeldannelsen og Blomstringen tildels begyndte meget 
tidlig første Aar, fandtes der usædvanlig faa Stængler, og endnu i 
andet Aar var der omtrent lige saa mange stængelløse som stængel
bærende Skud; at der alligevel i andet Aar fandtes ret rigelig 
Stængelmasse ligger i , at de stængelbærende Planter bare flere 
Stængler end normalt; mange Planter havde endog indtil 9 Stængel
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skud fra samme Rod. En Del Stængler vare indtil 3 0 "  lange. 
Smaablade, Axelblade og Bladstilke tildels længere og smallere end 
sædvanligt. Svagt Angreb af Bægersvamp. En Del Lancetbladet 
Vejbred.

19. Po l e n .  Grønvægten ringe; første Aar var der kun to 
Prøver, som gave mindre, og Udbyttet var ikke halv saa stort som 
af de bedste; men ogsaa den samlede Grønvægt giver den Plads 
blandt de ringeste. Den var i første Aar den laveste blandt alle de 
tidlige Sorter og mindede i Habitus ved sine brede Smaablade paa 
Rodbladene med deres lidt blaagrønne Skjær og de mange korte, 
udbredte Skud om de sildige og særlig de russiske Prøver. Den 
var en af de glatteste Sorter. Roden var kraftig, baade tyk og 
lang i Forhold til de øvrige, i alt Fald i første Efteraar.

20. R u m æ n i e n .  I Henseende til Udbyttet hørte den til de 
fortrinligste Prøver. Det udsaaede Frø var ogsaa af ualmindelig 
god Kvalitet. I første Aar stod den kun tilbage for Bretagne og i 
Totaludbyttet for begge Aar ligeledes for Bretagne og den udsøgte 
storkornede Kløver. Stænglerne høje, indtil 26" ,  men temmelig 
tynde. Den havde endnu i andet Aar flere golde Bladskud end 
nogen anden Sort, idet Forholdet mellem stængelløse og stængel
bærende Skud var 1 : 0,77. I Oktober 1884 hørte den til de Rækker, 
som havde det kraftigste, friskeste og mest ensartede Udseende. 
Lidt Angreb af Bægersvamp.

21. U n g a r s k  B j æ r g e g n .  Den hører til de sildige Sorter, 
som første Aar ikke gav blomsterbærende Skud. Medens den i første 
Aar gav meget ring« Grønvægt, idet der kun var tre Prøver, der 
gav mindre, gik den derimod i andet Aar saa højt, at der kun var 
fem andre Prøver, som overgik den i Udbytte; den samlede Grøn
vægt for begge Aar blev dog kun omtrent en Middelstørrelse. 
Stængeltallet var ved de to første Afskæringer langt under det gjen
nemsnitlige. Hele Planten temmelig glat. Der fandtes flere Exem- 
plarer med hvide Blomsterhoveder. Rust bemærkedes ikke, Bæger
svamp ubetydelig, men derimod var den en Del angreben af Blad
skimmel.

22. I t a l i e n .  Den synes aldeles ikke at trives her og hører i 
flere Henseender til de ringeste Sorter. Medens Grønvægten i første 
Aar dog overgik nogle faa andre Sorter, sank den i andet Aar ned 
til at være den ringeste af samtlige Prøver, og Totalafgrøden for 
begge Aar var i alt Fald den ringeste blandt alle tidlige Sorter. 
Stængeludviklingen var svag; endnu i andet Aar var der gjennem- 
gaaende fra hver Rod kun 1 Stængel, og den var tynd og meget 
lidet grenet, saa at den i Regelen kun bar 1— 3 Hoveder; den havde 
ogsaa i Juli 1884 i det hele færre Stængler end nogen anden Sort,



nemlig hun 93 paa 1 □  Alen, skjønt den paa dette Tidspunkt 
havde meget faa golde Bladskud, idet Forholdet mellem disse og 
stængelbæreude Skud var 1 : 11 .  At Stængelantallet for hver 100 Pd. 
Grønvægt paa samme Tidspunkt naaede temmelig liøjt (se Tabellen) 
ligger i den meget ringe Grønvægt pr. Td. Ld. Hele Toppen havde 
en lysere, mere gulgrøn Farve end nogen anden Sort, og Stængel
bladenes Smaablade vare smallere end sædvanligt, aflang - lancet- 
formede; den vinkelformede lyse Piet i Smaabladene stærkt afstik
kende; Axelbladenes Braad tæthaaret. Det ringe Udbytte i Grøu- 
vægt hidrørte tildels fra de mange Huller i Rækken, der vare frem
bragte ved Angreb af Bægersvampen, som i Foraaret 1884 huserede 
langt værre her end hos nogen anden Sort, ligesom ogsaa Bladene 
vare befængte baade med Rust og Meldug; men Rækken var dog 
allerede meget uensartet udviklet i første Aar. A f Ukrudt fandtes 
en Del Lucerne samt Stifmoderblomster og Lancetbladet Vejbred.

23. M e l l e m - F r a n  kr i g .  Medens Grøn vægten i første Aar 
var lidt over den gjennemsnitlige, blev den i andet Aar saa meget 
derunder, at den samlede Grønvægt for begge Aar ogsaa blev bragt 
ned under Gjennemsnittet. Stængelantallet hævede sig kun i sidste 
Slæt en Del over det gjennemsnitlige. Stænglerne vare kun lidet 
grenede, men høje og slanke, indtil 31 ", den største Højde jeg 
maalte hos nogen Kløversort. Den hørte til de senest udviklede af 
de tidlige Sorter. Roden usædvanlig tynd og kort i første Aar, og 
Rodhalsen meget lidt grenet, hvilket ogsaa havde til Følge, at de 
enkelte Planter i andet Aar havde færre Stængelskud end normalt. 
Den var lysere og mere smalbladet end sædvanlig, dog ikke i den 
Grad som den italienske. De unge Blade, som sædvanlig, haarede, 
men ogsaa de unge Stængler vare kort og tyndt haarede. Enkelte 
Planter havde saa laadne Axelblade og Bladstilke at de syntes at 
være af amerikansk Oprindelse. Rækken var stærkt angreben af 
Bægersvamp, der havde foraarsaget flere Huller i samme i Foraaret
1884. Bladene vare lidt angrebne af Bladpletsyge. Endel Lucerne 
og Lancetbladet Vejbred fandtes i Rækken.

24. P r o v s t i e t .  I første Aar stod Udbyttet kun tilbage for 
Kløveren fra Bretagne og Rumænien, men i andet Aar sank det til 
det gjennemsnitlige for alle Sorter. Stor Stængelrigdom allerede 
første Aar, da den ogsaa var en af de tidligste og kraftigste. De 
øvre Stængelblade ofte usædvanlig spidse. A f Snyltesvampe be
mærkedes ingen; derimod fandtes Spor af Kløversilke i 1883, som 
forsvandt næste Aar.

25. F yn  (Odenseegnen). Den gav lige stor Grønvægt i første 
og andet Aar, saa at den var blandt de rigest givende i første, men 
blandt de ringeste i det andet Aar; den samlede Afgrøde for begge
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Aar blev noget under den gjennemsnitlige. Den havde ingen blomster
bærende Stængler i første Aar, og den maa regnes til de sildige 
Sorter; sammenlignet med de øvrige sildige Sorter var dens sam
lede Grønvægt dog over det sædvanlige. Det var især den anden 
Slæt 1884 der trykkede Udbyttet, idet det var ringest af samtlige 
30 Prøver; men den hørte jo  ogsaa til de sildige Sorter, som havde 
lidt nogen Uret ved den sene Afskæring i Juli. Planterne vare 
stærkere haarede end hos nogen anden evropæisk Sort, især vare 
Bladstilkene besatte med tætstillede, lidt nedad rettede Haar, som 
bleve siddende paa de ældre Stilke; den synes at nedstamme fra 
amerikansk Kløver og enkelte udpræget amerikanske Exemplarer, 
med stærkt haarede Stængler og Axelblade, fandtes herimellem. I 
andet Aar vare Stænglerne kraftige og h ø je , indtil 2 8 " ,  stærkt 
grenede, Ved Afskæringen i Juli havde den flere Stængler end 
nogen anden Sort, nemlig 277 paa 1 □  Alen, men til Gjengjæld 
sank Stængelantallet ved sidste Slæt ned til at være det mindste af 
samtlige Prøver. Ringe Bladrigdom, men Bladene temmelig store. 
Meget faa stængelløse Bladskud, men flere Stængler end normalt fra 
hver Rod; en Del havde 9 Stængler med indtil 50 Blomsterhoveder. 
I Efteraaret 1884, efter anden Slæt, holdt den sig meget lav og 
havde et uensartet Udseende. Roden usædvanlig grenet og trævlet. 
Lidt angreben af Rust og Bægersvamp; hos nogle Planter vare 
Bladene gulspraglede, hidrørende fra Angreb af den samme Sort- 
skimmel, der optraadte saa stærkt paa amerikansk Kløver (se Nr. 29). 
En Del Laucetbladet Vejbred og Rajgræs fandtes i Rækken.

26. S a ms ø .  En sildig Kløver, som første Aar ikke bar 
blomstrende Skud. I første Aar gav den lidt over, i andet Aar en 
Del under Middelafgrøden. Roden allerede første Aar temmelig 
kraftig og 3tærkt grenet. I andet Aar bleve Stænglerne indtil alen
høje, med flere Stængelskud end normalt fra hver R od; en Del 
havde indtil 9 Stængelskud. Der fandtes lige mange stængelløse og 
stængelbærende Planter. Ligesom hos de andre sildige Sorter stod 
Stængelantallet betydeligt højere i andet Aars første Slæt end ved 
de to andre Afskæringer. En Del Rodbladstilke vare usædvanlig 
lange, indtil 14 ", hvad der dog formodentlig var tilfældigt og ikke 
noget Særkjende for Avlsstedet. Den hørte til de glatteste af alle 
Prøverne. Svagt Angreb af Rast og Bægersvamp. Mange Vejbred.

27. L o l l a n d .  En tidlig Kløversort. Havde allerede første 
Aar mange blomsterbærende Skud. Begge Aar stod den højt i Rækken 
med Hensyn til Grønvægten, og den var den sjette eller, naar man 
undtager de amerikanske Sorter> der af andre Grunde vrages, og det 
særlig udpillede storkornede Frø, den tredie i Rækken i Henseende 
til samlet Afgrøde, idet Kløveren fra Bretagne og Rumænien stod
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højere. Den var meget kraftig og ensartet udviklet. De unge
Bladstilke med udstaaende, bløde Haar, senere glatte. Smaabladene 
temmelig smalle. Roden i første Aar kortere og tykkere end ordi
nært og ikke synderlig grenet, men stærkt besat med Trævler.
Stængelantallet voxer og aftager ved de tre Slæt, ligesom de andre 
gode tidlige Sorter, i omvendt Orden af de sildige, saa at det var 
stort ved første og tredie Afskæring, men forholdsvis lavt ved den 
anden.

28. Ka nad a .  Grønvægten stod begge Aar noget over den
gjennemsnitlige. I første Aar gav den en Del større Udbytte end 
de to andre amerikanske Sorter, men i andet Aar overgik disse den 
saa meget, at den samlede Grønvægt blev lavere end hos disse. 
Planterne lige saa laadne som de andre amerikanske Sorter. Smaa
bladene ere temmelig store, elliptisk - ovale, d. v. s. med største 
Bredde over Midten, ligesom ogsaa Axelbladene ere bredere end 
sædvanligt. Roden var i første Efteraar endnu temmelig kort og 
tynd. Stængelantallet ved alle tre Afskæringer under Middeltallet. 
Stænglerne bleve i andet Aar temmelig kraftige, indtil alenhøje, men 
kun lidet grenede. Der fandtes endnu i andet Aar lige saa mange 
stængelløse som stængelbærende Planter, enten hidrørende fra en 
for tæt Væxt eller fra haarde Frø. Planterne vare stærkt angrebne 
af Rust og Meldug, en naturlig Følge af den stærke Behaaring, 
hvori Duggen dannes stærkere og holder sig længere, hvilket be
gunstiger Smitten af Snyltesvampene og disses Væxt; derfor vare 
Bladene for en Del henvisnende i Efteraaret 1884, ligesom hos de 
to andre amerikanske Sorter, paa en Tid da de øvrige Kløver
rækker stode friske og grønne.

29. A m e r i k a .  Grønvægten var i det første Aar nøjagtig 
svarende til den gjennemsnitlige, men i andet Aar udviklede den sig 
saa kraftigt, at den i Afgrøde kun stod tilbage for den særlig ud
søgte storkornede tyske Prøve, og i Henseende til den samlede 
Grønvægt var den Nr. 4 i Rækken. Den var en middeltidlig Sort, 
havde allerede i første Aar en meget kraftig Rod, men kun et ringe 
Antal blomstrende Skud. Planterne havde ganske den ovenfor 
skildrede amerikanske Karakter, med stærk Behaaring. I andet 
Aar vare Stænglerne usædvanlig ranke og stive, med gjentagen 
gaffeldelt Top, indtil alenhøje. Stængelantallet var hos denne og 
følgende Sort under det normale ved de to første, lidt over samme 
ved den tredie Afskæring, Der fandtes mange golde Bladskud. 
Planterne vare i 1884 stærkt angrebne af forskjellige Snyltesvampe. 
Bægersvamp fandtes kun i ringe Mængde, men derimod var den 
meget stærkt befængt med Meldug og Rust, hvorfor der ogsaa om 
Efteraaret viste sig en Mængde tidlig henvisnende sortegraa Blade,



74

ja  endog hele Skud. Endvidere fik denne Sort allerede i Juli og 
Avgust et misligt Udseende, idet en stor Mængde Blade fik talrige 
rundagtige brune, senere lædergule Pletter, omgivne af en smal 
mørkere Rand, ofte saa tæt siddende, at Bladene bleve ejendomme
lig spættede eller marmorerede. Af disse Pletter brøde meget fine, 
for blotte Øje netop synlige, sortagtige Svampetuer frem; de bestode 
af brune leddede Hyfer, som bare aflange eller valseformede, gjen- 
nemsigtige, 1—4 rummede, fint ruprikkede Knopceller, som tilhøre 
en formentlig hidtil ubeskreven Sortskimmel, tilhørende Slægten 
Eelminthosporium, og som kunde benævnes II. punctatum.

30. A m e r i k a .  En sildig Kløversort, som i første Aar slet 
ikke frembragte forlængede Stængelskud. Den gav i første Aar lidt 
under Middelafgrøde, men fulgte ellers i Udbytte nærmest efter 
Nr. 29, som den ogsaa lignede i Planternes stærke Behaaring og 
hele Udseende, men den var noget mindre ensartet udviklet. Mange 
Stængler og Axelblade vare rødbrune og i Almindelighed kraftigere 
end Nr. 29. Det maa erindres at disse to amerikanske Sorter 
dannede den yderste Række (mod Øst), hvilket sikkert i flere Hen
seende væsentlig har begunstiget dem. I Efteraaret 1884 fandtes 
en Mængde Blade sortegraa og henvisnende, hidrørende fra et stærkt 
Angreb af Rust. Bladene vare ogsaa, men i ringere Grad end Nr. 29, 
angrebne af Sortskimmel.

I Foraaret 1884 er paa et andet Sted i samme Forsøgsmark 
begyndt en ny større Række af Forsøg med Rødkløver fra forskjel
lige Avlssteder og af forskjellig Sortering, nemlig ialt 96 Nummere. 
Forsøget er dobbelt, idet de samme Sorter ere dyrkede dels med, 
dels uden Dækfrugt. Da denne Forsøgsrække skal fortsættes næste 
Aar, ville de iaar vundne Resultater først blive meddelte sammen 
med næste Aars Erfaringer.

F o r k a r in g  a f  T a b e l le r n e .

I de fem til denne Artikel hørende Tabeller, som findes paa 
omstaaende Sider, er opført de v e d  Forsøgene indvundne Talstørrelser, 
til hvilke en Del af de i det foregaaende udviklede Afvigelser mellem 
Sorterne er støttet. I Tabellerne 1 , 2 og 5 ere Kløversorterne 
ordnede paa samme Maade og med samme Løbenummere som i 
Texten, nemlig saaledes at der først findes opført tre Prøver, som 
ere forskjellige ved den Behandling Frøet er bleven underkastet, 
hvorefter de øvrige ere ordnede geografisk.
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Ta ' be l  1 giver en Oversigt over Grønvægten og Stængelantallet 
til tre forskjellige Tider, saaledes som det fremgik ved Vejning og 
Optælling af Kløverudbyttet paa hele det besaaede Areal.

T a b e l  2 giver en Oversigt om den heraf beregnede Grøn vægt 
pr. Td. Ld., Antallet af Kløverstængler i Forhold til hele Afgrøden, 
samt tilsvarende Gjennemsnitstal saavel for alle Sorter under eet, 
som for tidlige og sildige Sorter beregnede hver for sig.

T a b e l  3 giver en Oversigt over Kløversorterne ordnede efter 
Grønvægten hvert Aar for sig og efter begge Aars samlede Grøn
vægt, hvor de i ( )  indesluttede Tai svare til de i Texten og i de to 
foregaaende Tabeller anvendte Løbenummere. Ved Hjælp af de 
anvendte Tværstreger vil man strax faa en Forestilling om hvilke 
Sorter der have givet Afgrøder over eller under Middelafgrøden, 
samt hvor langt de staa fjærnet fra samme i den ene eller anden 
Retning.

T a b e l  4 giver en lignende Oversigt over Kløversorterne, ordnede 
efter Stængelantallet ved de tre Afskæringer.

T a b e l  5 har atter Løbenumrene i samme Orden som i Texten. 
Her findes først nogle Iagttagelser m. H. t. Blomstringstidens Be
gyndelse i 1883. Dernæst er opført tre Talrækker hidrørende fra 
Iagttagelser i Midten af Juli 1884, nemlig Forholdet mellem Antallet 
af de Planter, der i andet Aar endnu kun vare naaede til at skyde 
Bladskud, ventelig fordi de først vare spirede i dette Aar, og dem 
som bare Stængler; endvidere Gjennemsnitsantallet og det højeste 
Antal af Stængler paa samme Plante hos de forskjellige Sorter. 
Endelig findes paa denne Tabel nogle Maal af Rodens Længde (i 
Tommer) og Tykkelse (i Linier) i Efteraaret 1883 hos en Del af 
Kløversorterne.



Tab. 1.
76
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1 Tyskland (Mk. 0) . .  . 127s 15,62 125 11 18,15 70 40 11 9,60 1400
2 Do. ( „  1) . . W 14,45 130 107a 14,81 68 42 107a 5,io 1006
3 Do. ( „  4) . .  • n 14,15 108 97a 12,54 56 40 11 4,60 966
4 Rusland (  „  7) . . . n 14,65 0 11* 11,00 128 33 11 2,80 28
5 Do. ( „  9) . . . n 11,45 4 11* 9,23 89 47 11 2,80 31
6 Sverige ( „  12) . . . 67a 8,55 40 5* 6,03 128 45 57 3 1,10 16
7 Do. ( „  13) . . . n 4,45 4 5</3* 6,96 128 43 57a 1,60 80
8 Do. (  „  14) . . . n 7,60 4 5* 5,17 66 78 6V» 1,40 2 0

9 Do. ( „  18) . . . n 4,25 5 57s* 5,19 91 57 67 . 1,60 50
10 Bretagne (Løben. 30). n 11,00 187 57s 7,70 61 37 57a 2,70 611
11 D o .............................. 5,75 58 57 , 6,48
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5,80

674
12 Rli inegn en (Nr. 0) . . 127a 15,oo 214

/ 3 
10 51 48 1200

13 Stejermark ( „  2 )  . . n 16,20 216 11 Ys 13,74 79 37 11 4,70 1184
14 Schlesien (  „ 0 )  . . n 16,20 200 U V« 15,90 78 58 11 6,00 1330
15 D o............................... 6 '/3 7,00

6,95
7,40

11 5 4,75
7,23
4,78

37 26
47
36

57a
57a
573

2,oo
1,85
2,20

417
374
504

16 D o .................... 40 » 7 .
47s

53
4317 D o...............................

n
45r>

18 Østpreussen.................. 127s
6 ’ /3

14,80
5,06

10,io
5,15

58 1173
5 7 ,
57s
5

16,17 40 78 11 5,30 842
19 P o le u ............................. 28 5,67

7,89
7,53

74 51 57a
57a
57a

2,50
2,70
2,60

538
50620 R um æ nien ....................... 60 55 38

21 Ungarsk Bjærgegn . .
n
n 27 40 38 579

22 Ita lien . ............................... 6,55
14.80

36 4 3,17 40 22 573
11

1, 40 489
23 Mellem-Frankrig . . . 127s 88 9 10,31 71 48 4,70 1174
24 P ro v stie t...................... 6 7 , 8,65

8,25
80 57.,

57 3*
6,61
6,18

80 34 57a
57a

2,40
0,82

544
925 F v n ................................. 4 131 54w

26 Sam sø............................. 7,40 16 57**
5

6,52
7,16

101 35 57a
57a
573
57s
57s

1,30
2.90 
2 ,oo
2.90 
3,60

80
27 L o l la n d ........................

n
8,15
7,80
7,30
7,10

71 52 51 650
28 K anada........... .............

n
30 573

5
8,01
9,06

72 22 363
29 A m erika........................

VI
19 63 42 460

30 Do ........................
i)
n 0 5 7,94 58 36 546

Anm. De med * betegnede Sorter ere afskaarne den 14. Juli 1884.
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Lø
be

 
N

r.

1 Td. Land (14,000 □  
A len) gav & Grøn

vægt den

Samlet 
Grøovægt 
for alle 3 
Afskærin- 

ringer 
paa 1 Td.

Land

F or hver 100 li 
Grønvægt var Antallet 
af Stængler ved A f

skæringen den

Gj ennemsnits-Højden 
i Tom m er ved A f

skæringen den

7 .
1883

bi “  o ®b
s7s

1884
7»

1883

_I-
"  TUhu æ 
°  2

*7»
1884

7 ,
1883

tm ®
o 22 t~

■7,
1884

1 17265 23100 12,217 52582 800 10000 14583 17 20 15
2 15971 19439 6490 41900 899 11883 20315 18 21 14
3 15641 18810 5854 40305 763 10717 21000 15 22 13
4 16192 14127* 3563 33882 0 24150 10020 12 22 7
5 12656 11747* 3563 27966 35 34312 11081 11 22 7
6 18901 16884* 2888 38673 468 21517 14542 12 21 8
7 9836 18271* 3952 32059 90 19654 5002 8 21 8
8 16587 1447G* 3675 34738 53 20890 14286 11 20 8
9 9395 13624* 3952 26971 118 22811 3124 8 18 9
10 24317 19025 7039 50381 1700 10818 22786 18 20 11
11 12711 16012 6670 35393 101 24964 14 19 10
12 16580 20664 7382 44626 1426 10061 20688 18 22 12
13 17906 16974 5982 40862 1333 14352 25149 18 19 11
14 17906 19641 7637 45184 1?35 14541 22165 17 22 12
15 15474 13300 4914 33688 157 9947 20963 11 18 11
16 15364 18980 4856 39200 576 11064 20216 14 21 10
17 16359 14342 5440 36141 608 11568 22887 14 18 11
18 16359 19975 6745 43079 392 12405 15888 17 22 10
19 11164 14885 6175 32224 554 17635 21523 9 22 10
20 22329 20712 7039 50080 594 9429 18870 18 24 12
21 11385 21084 6423 38892 524 7769 22269 12 19 10
22 14480 11092 3675 29247 549 11738 34930 12 17 8
23 16359 16037 5982 38378 595 15583 24978 17 22 11
24 19123 17353 5929 42405 925 13796 22666 16 18 9
25 18238 16223* 2153 36614 48 23947 10988 10 21 6
26 16359 17116* 3413 36888 217 16686 6153 11 20 7
27 18017 20066 7155 45238 871 10779 22442 15 19 9
28 17242 21027 5250 43519 385 9388 18152 14 19 10
29 16138 25368 7613 49119 260 8692 15862 12 19 10
30 15695 22120 8894 46709 0 8879 15166 11 20 10

16065 17749 5750 39564 542 14311 18130 13,67 20,27 10
tid
er . 16835 18335 6502 41672 735 11933 21563 15,2 20,2 11
sil

uer. 14524 16577 4248 35349 155 19066 11263 10,« 20,6 8

Anm . De med * betegnede Sorter ere afskaarne den 14. Juli 1884.
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Kløverprøverne ordnede efter Grønvægten.
Tab. 3.

Lø
be

 
N

r.

Ordnede efter Afgrøden 
1883.

Ordnede efter A fgrøden  
1884.

Ordnede efter den sam
led Grønvæ gt 1883—84.

(1) Tyskland (Overløb). (1) Tyskland (Overløb).
1 (10) Bretagne . . . 24317. 35317. 52582.
2 (20) Rum ænien. . 22329. (29) Amerika . . . 32981. (10) B retagne. . . 50381.
3 (24) P ro v stie t ... 19123. (30) A m erik a .. . . 31014. (20) R u m æ nien .. 50080.
4 (6) Sverige . . . . 18901. (12) Rhinegnen. . 28046. (29) A m e r ik a .... 49119.
5 (25) F y n .............. 18238 (10) R um æ nien .. 27751. (30) A m erik a .. . . 46709.

(21) Ungarsk Bjærg-
6 (27) Lolland . . . . 18017. e g n ........... 27507. (27) Lolland . .  . 45238.
7 (13) Stejermark . 17906. (14) Schlesien. . • 27278. (14) Schlesien . . . 45184.
8 (14) Schlesien. . 17906. (27) Lolland . . . . 27221. (12) Rhinegnen. 44626.
9 (1) Tyskland (Overløb).

17265. ( 18) Østpreussen. 26720. (28) Kanada 43519.
10 (28) Kanada . . . . 17242. (28) Kanada 26277. (18) Østpreussen. 43079.
11 (8) Sverige . . . . 16587. (10) Bretagne . . . 26064. (24) P rov stie t. . . 42405.
12 (12) R h inegn en .. 16580. (2) Tyskland. . . 25929. (2) Tyskland. . . 41900.
13 (18) Østpreussen. 16359. (3) Tyskland. . . 24664. (13) Stejerm ark.. 40862.

(23) M ell-Frank-
14 r ig .................. 16359. (16) S ch lesien ... 23836. (3) T y sk la n d .. . 40305.

15 (17) S ch les ien ... 16359. (24) P rov stie t. . . 23282. (16) S ch les ien ... 39200.
(21) Ungarsk Bjærg-

16 (26) S a m sø ......... 16359. (13) Stejermark . 22956. e g n ................ 38892.
17 (4) R u slan d .. . . 16192. (11) B retagne. . . 22682. (6) Sverige . . . . 38673.

(23) M e ll-Frank
18 (29) Am erika . . . 16138. (7) Sverige......... 22223. r ig .................. 38378.

(23) M ell-Frank-
19 (2) T y sk la n d ... 15971. r ig .................. 22019. (26) S a m sø ......... 36888.
20 (30) Am erika . . . 15695. (19) P o le n ........... 21060. (25) F y n ................ 36614.
21 (3) T ysk land. . . 15641. (26) Samsø.......... 20529. (17) S ch les ien ... 36141.
22 (15) S ch les ien ... 15474. (17) S ch lesien ... 19782. (11) B re ta g n e ... 35393.
23 (16) S ch les ien ... 15364. (6) Sverige......... 19772. (8) Sverige . . . . 34738.
24 (22) I ta lie n ......... 14480. (25) F y n .............. 18376. (4) R u slan d .. . . 33882.
25 (11) Bretagne . . . 12711. (15) S ch lesien .. . 18214. (15) S ch lesien ... 33688.
26 (5) R usland . . . 12656. (8) Sverige......... 18151. (19) P o len ........... 32224.
27 (21) Ung. B jæ rg. 11385. (4) Rusland 17690. (7) Sverige . . . . 32059.
28 (19) P o le n ........... .11164. (9) Sverige . . . . 17576. (22) I ta lie n ......... 29247.
29 (7) S v e r ig e ------ 9836. (5) Rusland 15310. (5) Rusland. . . 27966.
30 (9) S v e r ig e ------ 9395. (22) I ta lie n ......... 14767. (9) Sverige . . . . 26971.

A n m . Tværstregerne betegne Grænsen for de Sorter som have en Grønvægt 
der staar over eller under Gjennemgnitsvægten for alle Sorter.
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Kløverprøverne ordnede efter Antallet af Stænglerne ved hver af de 3 A f
skæringer, beregnet efter 12 a/ 8 □  Alen.

Tab. 4.

S5
.aa
J

So
rt

en
s 

N
r.

Avlssted.

St
æ

ng
el

an
t.

8.
Se

pt
b.

18
83

.

So
rt

en
s 

N
r.

Avlssted.

St
æ

ng
el

an
t. 

1.
ell

er
 

14
. J

ul
i 

18
84

.

1 (11) Bretagne . . . . .  374. (25) F y n ............. . 3515.
2 (13) Stejermark . . .  216. (6) S v e r ig e .. . . 3287.
3 (12) Rhinegnen . . . .  214. (7) Sverige . . . . 3249.
4 (14) Schlesien . . . . 200. (4) Rusland . . . . 3059.
5 (24) Provstiet . . . . .  160. (9) S ver ige . . . . . 2812,
6 (27) Lolland......... . . 142. (8) Sverige . . . . . 2736.
7 (2) Tyskland . . . . .  130. (5) Rusland . . . 2584.
8 (1) Tyskland . . . . .  125. (26) S am sø......... . 2584.
9 (20) R um æ nien.. . 120 (14) Schlesien . . . 2584.
10 (11) Bretagne . . . . 108. (19) Polen .. . 2375.
11 (3) Tyskland . . . . 108. (23) Frankrig . . . 2261.
12 (17) Schlesien . 90. (18) Østpreussen . 2242.

13 (23) Frankrig . . . . 88. (13) Stejermark. . 2204.
14 (6) Sverige......... . .  80. (24) Provstiet . . 2166.
15 (16) Schlesien . . . . .  80. 0 ) Tyskland . . . 2090.
16 (22) Italien........... . 72. (2) Tyskland . . . 2090.
17 (28) Kanada......... 60. (29) Amerika . . . . 1975.
18 (18) Østpreussen. . 58. (27) L o lla n d .. . . . 1957.
19 (19) P olen ............. . 56. (16) Schlesien . . . 1900.
20 (21) Ungarn . . . 54. (12) Rhinegnen . 1881.

21 (29) A m erika .. . . . 38. (10) Bretagne . . . 1862.
22 (26) Sam sø........... . 32. (3) Tyskland . . . 1824.
93 (15) . .  22. (98) . 1786.
24 (9) Sverige......... . .  10. (30) A m erika. . . . 1736.
25 (8) Sverige......... . 8. (20) R um æ nien. . 1767.
26 (7) S verige......... . 8. (17) Schlesien . . . 1501.
9,7 (25) 8. (21) . 1482.
28 (5) Rusland . . . . 4. (15) Schlesien .. . 1197.
9,9 (4) 0. (99,) . 1178.
30 (30) Amerika . . . . . . 0. d l ) B retagne... . ? .

I Gjénnemsnit 89. 2205.

C
S3

g Avlssted.
-t-3S-.oCZ3 St

æ
ng

el
an

t. 
22

. A
ug

. 
18

84
.

(1) T yskland.. . . 1612.
(14) Schlesien . . . 1531.
(11) Bretagne . . . 1507.
(27) Lolland . . . . 1453.
(10) Bretagne . . . 1451.
(12) Rhinegnen .. 1382.
(13) Stejermark . 1363.
(23) Frankrig . . . 1352.
(21) Ungarn......... 1294.
(20) R um æ nien . . 1262.
(30) A m erika. . . . 1220.
(24) Provstiet . . . 1216.

(19) P o le n ........... 1202.
(2) Tyskland . . . 1195.

(22) Ita lien ........... 1161.
(17) Schlesien . . . 1127.

(3) Tyskland . . . 1112.
(29) A m erika. . . . 1092.
(18) Østpreussen. 970.
(15) Schlesien . . . 932.

(16) Schlesien . . . 888.
(28) Kanada......... 862.
(26) S am sø ........... 190.

(7) S verige......... 179.
(9) S ver ige......... 112.
(8) Sverige......... 48.
(6) S ver ige ......... 38.
(5) Rusland . . . . 36.
(4) Rusland . . . . 32.

(25) F y u ................ 21.

928.

A n m . Tværstregen betegner Gjennemsnitsgrænsen.
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Tali. 5.

Lø
be

 
N

r.

K løverprøvern es 
Avlssted.
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gy

nd
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at
 

bl
om

st
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18

83
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bæ
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Pl
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G
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sn
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st
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l 
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af 

St
æ
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pa
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sa

m
m

e 
Pl

an
te

M
ax
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St
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sa
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m
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Pl
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Ro
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Læ
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N
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(M
id

de
lt

al
)

Ro
de

ns
 

Ty
kk

el
se

 
i 

N
ov

br
. 

18
83

(M
id

de
l- 

ta
l)

1 T y sk la n d ........... 26/18
2 T y sk la n d ........... 27s 1 : 1 2,77 4
3 T y sk la n d ........... 31/s 1 : 1,S5 2,16 8 10" 2 '"

4 R u slan d ............. 0 1 :2 0 3,6 9 8 ,4" 1,6"'
5 R u slan d ............. 0 1 : 5,2 2,4 8 6" 1 ,* " '
6 S verige ............... 0 1 : 0,87 2,33 6 8 " 1,6"'
7 Sverige............... 0 9" 1 ,6 '"

8 S verige ............... 0 1 : 1,6 3 6 8 " 1,8'"

9 S verige................ 0 1 ,4 '"

10 B re ta g n e ........... 27, 1 :2 2,3 4 12" 2"'

11 B re ta g n e ........... ■ /,
12 R hinegnen ......... 27„ 1 : 1 2,4 8 11" 1,8'"

13 Stejermark . . . . 27s 1 : 0,86 3 8 10,7" 2 '"

14 S ch lesien ........... 27s 1 : 2,46 2,2 5
IB Sch lesien ........... 7 .
16 S ch lesien ........... 7»
17 S ch lesien ........... 7, 1 : 5,6 3,67 11
18 Ø stpreussen.. • ’Ys l : l , i 3,i 9
19 P olen ................... 7. 12" 2 ,6 '"

20 R um æ nien ......... V. 1 : 0,47 2 6
21 U ngarn ............... 0
22 7. 1 : 11 l>i 3
23 M ell-Frankrig. . 7» 1 : 1,46 1,8 4 8,7 " 1 ,3 '"

24 P ro v s tie t ...........
25 F y n ...................... 0 1 :8 3,3 9 9" 2 ,3 '"

26 Sam sø.................. 0 1 : 1 2,7 9 10,7" 3 " '

27 Lolland............... 3,/s 6" 2 '"

28 Kanada............... 1 : 1 2 6 8" V "
29 A m erika............. 7. 1 : 1,6 2,4 7 10" 2 '"
SO 0

Middeltal 1 : 3,« 2,it 6,. 9,4" 2 '"
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Sendinger eller Prøver af Frø fra Sverige, Finland, Nordslesvig
og Stejermark.

M eddelelse fra „Dansk Frøkontrol.1'

*
„Forening til Kulturplanternes Forbedring" har havt den For

nøjelse i afvigte Foraar at modtage enkelte Sendinger af Frø, som 
her kortelig skulle omtales. Vi begynde med det høje Nord.

1. D e t  n o r d l i g e  Sv e r i g e .

Fra N o r r b o t t e n s  F r ø h a n d e l s  A k t i e b o l a g  i Luleå mod
toges d. 19. Marts 4 Smaaprøver af Byg og JR ug, der i det hele 
tydede paa udsøgte Varer, som efterstaaende Talstørrelser vise:

Pris . Spire- Vægt pr. Kvaliteter.
Nr. pr. Td. Kenlied' evne. 1000 K. 6. 7. 8. 9.

9464 Tor. Byg 18.4 Kr. 98,8 § 88 & 44.7 Gr. 2 g 15 § 73 § 9 $
— 65 Sexr. —  1'J.2 — 98.3 - 98 - 36.3 — 2 - 60.6 - 35.7-
— 66 —  —  17.5 —  98.2 - 98 - 36.3 — 0.6 - 56.i - 40.7 -
— 67 Rug —  21 —  99.6 - 100 - 22 —

Til Sammenligning med ovenstaaende Tai bemærkes, at dansk 
Tor. Byg gjennemsnitlig vejer 45 Gr., Sexr. Byg 37 Gr. pr. 1000 K., 
saa at Norrbottens Län (Luleå ligger 10 Grader nordligere end 
Kjøbenhavn) altsaa k a n  avle lige saa vægtigt Byg, som Danmark.

Vort Tor. Byg har normalt, naar Talen er om g o d e  Varer, 
henh. 10, 47 og 42 $ af Kvaliteterne 6, 7, og 8, vort Sexr. Byg 
henh. 10, 67 og 22 §  af Kvaliteterne 7, 8, og 9. Vort Byg er alt
saa kjendelig mere storkornet og fyldigt, end Bygget i det høje 
Nord, uden at Vægten af de enkelte Korn af en Middelprøve eller 
indenfor de enkelte Kvaliteter derfor behøver at være kjendelig for
skjellig. —  Om Nr. 9464 og 9466 var udtrykkelig bemærket, at 
Bygget ikke var kunstig tørret; derimod var dette Tilfældet med 
Nr. 9465. Da begge Prøverne Sexr. Byg havde ens og fuldstændig 
Spireevne, ses heraf, at Tørringen ved kunstig Varme ikke behøver 
at svække Kornets Spireevne.

R u g p r ø v e n  Nr. 9467, var efter danske Forhold baade smaa- 
kornet og let. Vaarrug plejer at veje 23, og Vinterrug 28 Gr. pr. 
1000 Korn; den nordsvenske Prøve vejede kun 22 Gr. og var endda 
Vinterrug. Forskjellen bliver endnu kjendeligere, naar vi sammenligne 
Sorterings-Kvaliteterne.

6
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Nr. 8. Nr. 9. Nr. 10. Nr. 11. Nr. 12. Nr. 13.
Dansk Vinterrug . . . .  6 -g 63 # 26 $ 4 #

—  Vaarrug . . . .  2 .5- 32.i - 36.i - 14.4- 8.8# 4.8#
Nordsvensk Vinterrug1). 6 - 33.4 - 29.3 - 18.4- 12.4-

Kornene staa i Udvikling endog langt tilbage for sædvanlig 
Vaarrug, og der var derfor Grund til at antage Prøven for Vaar
rug, og ikke Vinterrug, tilmed da den modtoges i Foraaret. Men det 
viste sig, at den ikke kunde skyde Ax i afvigte Sommer.

2. F i n l a n d .

Fra et finsk Handelshus i C h r i s t i n e s t a d  (rigelig 62 Gr. nordi. 
Brede) indkom omtrent samtidig en Rugprøve, Nr. 9518, som i alle 
Henseender stod tilbage for N orrbotten-Rugprøven, men vistnok 
ret vel svarer til sædvanlig Handelsvare. Den var paa anden Haand 
tilstillet Foreningen ved et herværende Handelshus. Prisen var 30 
Kr. pr. Td., formodentlig at levere i Kjøbenhavn, medens de foran 
(S. 81) nævnte Priser paa Korn fra Luleå vel gjælde paa Stedet, 
uden Fragt. Prøven var meget lille, saa der maatte spares paa 
Kornene. Ved at udsaas jævnsides med Luleå-Prøven viste det sig, 
at den finske Prøve var fuldt spiredygtig, men at den, ligesom Luleå- 
Prøven, var Vintersæd, idet den ikke naaede at skyde Ax. Frøet 
vejede 19 Gr. pr. 1000 Korn, hvilket giver over 26000 Korn pr. Pd. og 
svarer til Kvalitet 12, medens Luleå-Prøven, med 22 Gr. pr. 1000 
Korn (22700 Korn pr. Pd.) svarer til en Kvalitet mellem 10 og 11. 
Den finske Prøve havde ogsaa af Kvaliteterne 9 og 10 henh. 3.6 og 
14.i #, hvilket ikke er Halvdelen af de tilsvarende Kvaliteter for 
Luleå-Prøvens Vedkommende.

3. M e l l e m - S v e r i g e .

F ö r e n i n g e n  f ö r  I n h e m s k  F r ø o d l i n g ,  Østergøtland, Lin
köping, stiftedes 1879 under Ledelse af Direktør C. A d. B liim . 
Den havde i Efteraaret 1883 c. 500 Medlemmer, der betalte 3 Kr. 
ved Indtrædelsen, men ikke senere aarlige Bidrag, foruden 400— 500 
Frøavlere, der som saadanne ere Medlemmer.

Foreningen har virket for Frøavl af D r a p h a v r e ,  H u n d e g r æ s  
og E n g - S v i n g e l ,  ligeledes V a a r h v e d e ,  som i Østergøtland finder 
Udbredelse paa Vinterhvedens Bekostning. Selv tager den i sin 
Haand Frøavlen af følgende Foderroe- og Kaalsorter: 1. ægte svensk 
Grønhovedet2) gulkjødet Rutabaga, 2. Bortfelder Turnips, 3. Mam- 
mouth-Bede, 4 Varskölla-Hvidkaal, 5. Lang hvid Gulerod.

' )  En lignende Prøve findes nævnt i Beretn. 3, S. 44.
2) R ødhovedet Rutabaga anses for fremmed og  mindre paalidelig.
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Fi-a denne Forening modtoges tildels større Prøver saavel af 
Vaarhvede som af Foderroe- og Kaalfrø, om hvilke vi foreløbig 
kunne meddele følgende:

Tdevægt. Renhed. Spireevne, pr. 1000 K.
9691 V aarh vede............. 227 Pd. 98.5 $ oo cjo 50.4 Gr.
— 92 —  ............. 222 — 98.5- 94 - 35.2 —
— 93 Lang hvid Gulerod. 37.4 — 77.2- 7 2 - 1.5 —
— 94 Bortfeld. Turnips. 191.5 — 99.5 - 100- 2.0 —
— 95 Grønh. Rutabaga. 178.6 — 97.9- 9 9 - 3.4 —
-—96 Svensk Hvidkaal . — 99.0- 99 - 7.i -

V a a r h v e d e ,  Nr. 9691, Blüms Stamme af Australsk Hvede
har været* dyrket i 1882 og 83 i Østergøtland med stigende Frem
gang. Det er en lys, glat, ustakket Hvede, særdeles storkornet og 
vægtig: 50.4 Gr. pr. 1000 Korn, medens Vaarhvede plejer at veje 
33, og Vinterhvede 45 Gr. pr. 1000 Korn. 19#  af Sædekornet 
havde endog en Vægt af over 60 Gr. pr. 1000 Korn, 79 § var af 
Kvaliteten 8 og vejede 49 Gr. pr. 1000 Korn, medens ellers 40 •§■ 
pleje at høre til denne Kvalitet og at veje c. 35 Gr. pr. 1000 Korn. 
Analysen viser, at Kornet var rent, Spireevnen lidt svag, da Frøet 
var af 1882-Avl, men groede forøvrigt godt til.

Nr. 9692, Østergøtland Vaarhvede, staar sædvanlig Vaarhvede 
langt nærmere, om hin ogsaa staar over den, vi kjende, der sæd
vanlig indføres fra Tyskland, hvilket imidlertid let forklares af den 
bedre Behandling og Væxten i det nordligere Klima. Foruden de i 
Tabellen anførte Tai kan bemærkes, at de 2 Tredjedele (67 $) hørte 
til Kvalitet 8 med en Vægt af 37,5 Gr. pr. 1000 Korn. Disse Tai 
kunne imidlertid ikke maale sig med dem for Nr. 9691, der tyder 
paa en Stamme, som muligen kan blive en Vinding for Norden.

Østergøtlands - Hveden har stakkede Ax og mørke (glassede 
Korn, men var temmelig uensartet. Udsæden var af sidste Aars Avl.

Foderroefrøet var godt, stod, som Tallene vise, over Middelvare 
og var, hvad der er Hovedsagen, fuldstændig ægte1). Paafaldende er 
Hvidkaalsfrøets Storkornethed: 7.i Gr. pr. 1000 Korn, medens sæd
vanlig Vægt er 4 Gr. Forhaabentlig ville flere af de modtagne 
Stammer blive et godt Grundlag til at bygge videre paa for den 
danske Frøavl.

4. N o r d - S l e s v i g .

N o r d s l e s v i g s k  F r ø a v l e r f o r e n i n g ,  der er stiftet i 1882 
(jfr. Beretn. 4 S. 61) og ledes af Gaardejer M a d s  Jensen, Jægerup

’ ) D og  skal bemærkes, at V æ xlforsøget mislykkedes for Gulerodens Vedkommende.
(i*
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ved Vojens, tæller allerede 400 Medlemmer, fordelt paa mindst 50 
Kredse. Medlemsbidraget er 1 Mk. aarlig. Foreningen afholder 
aarlig en F r ø b ø r s ,  der søges af større Frøhandlere syd fra, og 
knytter hertil en U d s t i l l i n g  af Frø og Roer, for hvilke der ud
sættes Præmier, fortrinsvis bestaaende af Renseredskaber. Man 
havde fra Begyndelsen af mindre Opmærksomheden henvendt paa 
Frøets Kvalitet og Afgrødernes Ægthed. Men efter at have erfaret 
hvor lidet man kunde stole paa Frøets Ægthed og Konstanthed, er 
det Foreningens Opgave at tilvejebringe ægte Stamfrø. Dette søges 
opnaaet ved Indførelsen af F o r s ø g s m a r k e r ,  hvor de enkelte Frø
avleres Afgrøder prøves jævnsides, for at kunne sammenligne disse 
og da at benytte til Stamroeavl de fuldkomneste og mest ægte Af
grøder. De paatænkte Forsøg synes at ville blive indrettede paa en 
ret praktisk og ikke for kostbar Maade. Af Foreningens Frø mod
toges følgende Prøver til Undersøgelse.

8851. Stensballe-Gulerod,
Td.vægt. 
34.5 Pd.

Gr.vægt
Renhed. Spireevne, pr. 1000 K. 

81.6$ 76$  1.3 Gr.

9079
(Jægerup). 

—  (Stinholdt). 27.4 — 70.i - 83 - 1.1 -
— 78 Eckendf. Foderbede. 73.4 — 97.7 - 89 - 27.6 —
— 77 Grønh. Rutabaga . 178.6 — 98.i - 97 - 2.o —

Prøverne kunde ikke kaldes udsøgte og udmærkede sig navnlig 
ikke ved ensartede Afgrøder.

5. S t e j e r m a r k .

I St. P e t e r  ved G r a z  findes en, a f Greve A t t e m s ,  oprettet 
S a m e n c u l t u r  S t a t i o n ,  der skal have et ret betydeligt Omfang 
Fra denne Station modtoges nogle Pund af hver af efternævnte 
Sorter. Her anføres nogle Tai, der tyde paa, at Stationen kan levere 
gode Varer.

Gr.vægt
Td.vægt. Renhed. Spireevne, pr. 1000 K 

9671 Stejersk Rødkløver . . 235 Pd. 97.8 # 89 $ 1.90 Gr.
— 72 T im o th é .....................  163 —  99.2 - 99 - 0.43 —
— 73 D raphavre.................. 50 — 81.8 - 78 - 3.40 —

Frøet, der var smukt og rent, er groet meget godt til i Sommei 
og vil blive Gjenstand for nærmere sammenlignende Undersøgelser

E Møller-Holst.

D. 20. December 1884.
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Gjennemsnitstallene for det i „Dansk Frøkontrol“ undersøgte Frø.
M eddelelse fra „Dansk Frøkontrol“ .

Efterstaaende Talrækker falde i 2 Afsnit: A (S. 86— 93) og B 
(S. 94), hint som Gjennemsnit for en Aarrække, dette for et enkelt Aar.

A. Gennemsnitstallene gjælde for de sidst forløbne 8 Aar for 
alle de vigtigere og hyppigst undersøgte Frøsorters Vedkommende, 
hvorimod der fra Frøkontrollens første 6 Aar kan være medtaget 
enkelte sjældnere undersøgte Frøsorter, som Have- eller Ukrudtsfrø, 
der ikke forekomme i den store Handel, og for hvilke der saaledes 
ikke er Brug for fuldstændige Analyser. Naar Gjennemsnitstallene 
ikke omfatte alle de forløbne 14 Aar siden Frøkontrollens Oprettelse, 
saa har dette sin Grund dels deri, at Analyserne ikke fra Begyndelsen 
af vare saa omfattende som senere, dels deri, at der for de fleste 
Frøsorters Vedkommende er en stor Forskjel paa de første og de 
senere Aar med Hensyn til Frøets Godhed. Gjennemsnitstallene 
vilde derfor, naar de første 6 Aar medregnedes, blive betydelig 
lavere og saaledes fjærne sig for meget fra, hvad der for Tiden kan 
ventes og forlanges af en jævnt god Vare. Exempelvis skal her an
føres, at F i o r i n g r æ s  som Gjennemsnit af Aarene 1871— 77 havde 
en Renhed og Spireevne af henh. 52 og 41 ° / 0, som Gj. af Aarene 
1877— 84 henh. 83 og 78 ° / 0, for 1884 alene henh. 85 og 82 ° / 0.

For den lettere Oversigts Skyld ere Gjennemsnitstallene her 
samlede i følgende Afdelinger: 1. F o d e r p l a n t e r ,  a. Bælgplanter,
3. Græsser, c. Andre Plantefamilier, d. Foderroer.

2. Kornsorter. 3. Fabrikplanter. 4. Køkkenurter.
5. Prydplanter. 6. Træer og Buske. 7. Ukrudtsplanter.

B. Gjennemsnitstallene omfatte her kun de vigtigste Frøsorter 
if Avlen 1883, der i Frøaaret, fra 1. Juli 1883 til 30. Juni 1884, 
jre indkomne til Undersøgelse. Tallene gjælde for et daarligt Frøaar, 
)g naar Analyserne endda gjennemgaaende kunne fremvise en kjendelig 
løjere Dyrkningsværdi end i Tabel A, kan Kjøberen desto tryggere 
ægge disse Tai til Grund for de Fordringer, han tør stille til godt Frø.

Vi have i Aar for første Gang opstillet Gjennemsnitstal for 
imerikansk Rødkløver ved Siden af og til Sammenligning med det 
ivropæiske Rødkløverfrø. En karakteristisk Forskjel findes her i 
^røets Gramvægt, idet det evropæiske vejer 1.8, det amerikanske 
..5 Gram pr. 1000 Korn. I det hele afgive Tallene, vel forstaaet 
>g vel benyttet, vigtige Bidrag til at karakterisere de enkelte Frø- 
;orter og kunne saaledes paa mange Maader tjene til Vejledning.



A. D a n s k  F r ø k o n t r o l s  G j e n n e m s n i t s t a l  f o r  A a r e n e  1877  — 1884.

F r ø s o r t .

I.

Stilkbælget Astragel .. 
Esparsette med Bælg . 

do. uden —
Gul F la d b æ lg ...............
A lsike-K løver.................
Blod- — .................
Bugtet —  .................
Humle- —  .................
Hvid —  .................
Jordbæ r— - ................
R ød —  .................
Stribet —  ................
Traadstænglet K løver 
Udstrakt —
Aim. Rællingtand. . . .  
Sump- —  . . .
Gul Lupin.......................
Rundbælg ....................
Serradel..........................
Humle-Sneglebælg. . .
Foder-L ucerne..............
Sand- —  ...........
L ille B ønne-V ikke.. . .  
Stor —  —  . . . .
Foder-Vikke .........

Foderplanter
B æ lg p la n te r .

Astragalus galegiformis . . . .
Onobrychis sativa ..................

—  —  sem. nud.
Lathyrus pratensis ..................
Trifolium h ybridu m ...............

—  incarnatum.............
—  m edium ....................
—  agranum . . .
— rep en s...........
—  fragiferum ..
—  pratense . .
—  striatum . . .
—  filiforme . . .
—  prooumbens 

Lotus eornieulatus . . .
do. u lig in osu s.........

Lupiuus luteus ...........
Antbyllis vulneraria . .  
Ornithopus sativus . . .  
Medieago lupulina . ..

—  sativa............
—  m edia............

Y icia  Faba m in o r . . . .

rO TSl a U 
3  Cm

0 SP <1 S

—  major .
— sativa .

2
1

289
8
1
2

406
2

1201
2
1
1
1
8

54
31
15

153
26
12
1

13
17

ffi2 C5 Ch

89.5
218

235
227

236
227.6
232

233

232
224
228
131
234
227
228 
246 
227 
234

• o

Gram.

66100
25250
45600

419100
722500
155500
213000

1000000
757600
384600
287400
212000

1123600
2062000

412400
938100

3900
204400
155000
326800
237000
253600

1366
613

8400

7.56
19.82
11.0

1.19
0.692
3.216
2.35 
0.50 
0.66 
1.30 
1.74
2.36 
0.445 
0.242
1.216 
0  633

128.0
2.45
3.225
1.63
2.11
1.975

365.o
815.6

59.o

I ®
<DUfe
pCt. pOt.

ö>
<

pOt.

c3
S

pCt.

rfl
P<DP3

pCt.

0402
pCt.

0.7
0.i

2.4
0.3

1.8
2.3
0.6

0.1

6.o
0.2
3.3
1.2
0.4
0.6
1.7

0  6

0.4
0.1

0.6
0.4

0.7
0.6
0.8

0.6

1.8
0 4
0.8 
0.3 
0 2 
0.6 
0.4

0.1
0.3

Of
0.6

1.1
1.7

1.8
6.6
1.8

2.2

9.3 
0.2
3.3 
1.1 
1.6 
1.8
1.3

1 2
0.7

0.8
3.i

1.3

1.4

0.4
1.5

1.5 
0.4 
2.1

0.1
0.8

98.3
99.3

95.2
94.6

94.6
90.5
95.4

97.i

83.4
98.7 
91.1
97.4
96.4
96.7
94.5 

100
98.(
97.7

tao.„.
fl r-Q

"3 SS s
O
pOt.

96
56.8 
89 
49 
89.6
8 6 .5  
46 
51
89.8
65.5
94.2 
95.e 
49 
62 
22
76.2
84.5 
85
80.2
89.2
90.2
85.6 
99
97 
94

55.8
88.3

85.2
81.7

85
59.s
89.s

47.5

63.c
83.a
77.4
78.1 
86
87.2 
80s 
99 
95.6 
92



b . G r æ s s e r .

B æ vregræ s.............................
D raphavre...............................
F io r in g ræ s .............................
F lø jlsgræ s...............................
Veil. G u lax .............................
G uldhavre...............................
A g e r -H e jre ............................
Amerikansk H ejre...............
Ardenner- —  ...............
Blød —  ................
Klaseblomstret H ejre.........
Italiensk H irse......................
H un degræ s............................
K am græ s.................................
M a js ..........................................
Aim. Rajgræ s........................
Ital. —  ........................
Aim. R a p g ræ s ......................
Eng- —  ......................
Lund- —  .................... .
Stortoppet R apgræ s...........
Sudetisk —  ......... .
E n g-R æ veh ale .....................
Sortagtig R æ vehale .........
K næbøjet —  .........
Aim. R ø r g r æ s ....................
E n g -S v in g e l........................
F aare- —  ........................
Forskjelligbladet Svingel 
R ød  —
Stivbladet —
Strand- —
Ilø j S ød g ræ s ........................
Manna —  ...................... .
Udspærret S ød g ræ s.........
T im o th é ...............................

Briza m e d ia ...............................
Avena elatior.............................
Agrostis sto lon ifera ...............
Holcus lanatus ........................
Anthoxanthum odoratum . .  .
Trisetum flavescens................
Bromus arvensis ......................

— S chraderi....................
—  arduennensis ...........
—  m o llis ...........................
—  racem osu s..................

Setaria ita l ie a ..........................
Dactylis glom erata..................
Cynosurus cr ista tu s ...............
Zea M a is .....................................
Lolium  perenne........................

—  italicum ........................
Poa triv ia lis ..................’ ..........

—  pratensis ..........................
—  nem oralis ........................
—  fertilis .................................
— su d e tica .............................

Alopecurus pratensis.............
— —  nigricans
—  geniculatu8.........

Digraphis a ru ndinacea .........
Festuca pratensis ....................

—  ovina............................
—  heterophylla .............
—  rubra ..........................
—  duriuscula..................
—  littorea ........................

Glyceria sp ecta b ilis ................
—  flu ita n s ......................
—  distans........................

Phleum pratense......................

763300 0.655 45
41 149600 3.35 16.8 0.2 12.9 — 70.i 79.s 55.6

104 5555500 0.09 3.1 1.5 n.9 — 83.5 78.s 65.4
24 l? 3 3 3 0 0 0.375 8.0 0.2 17.5 — 74.3 57.8 43
31 862000 0 58 3.7 0.7 13.7 — 81.9 27.4 22 4
30 1742200 0.287 8.o 0.i 41.6 — 50.3 63 8 32.2
44 263200 1.9 3.9 0.1 3.7 —■ 92.s 77.7 71.7
47.5 44800 11.2 0.i 0.3 1.0 — 98.6 62 61
52 37100 13.49 0.3 — 2.i — 97.6 96 o 93.7
61 181600 3.8 15.2 0.5 3 8 — 80.5 76 o 61
34 203300 25 1.7 0.7 3.5 — 94 i 98 92.i
— 123400 4.05 — — 0.2 — 99.s 98 98
58 532000 0.94 5.6 0.1 11.7 — 8 2 6 87.5 72.3

112 1131000
1770

0 442
29.0

6.2 1.0 6.o — 86 8 56
67

48-6

88 250000 2.o 3.i 0.i 1.8 — 95 82.8 78.7
70 260100 1-922 1.3 0.i 4.1 — 94.5 80 75.6
65 2631600 0.19 6.4 0.6 14.4 — 79.e 67 53.2
61 2272700 0.22 1.8 0.1 15.8 — 82.3 40 32.9
55 2347400 0.213 4.9 0.7 18.9 — 75.s 48 36.3
39 2500000 0.20 3.3 — 28.2 — 68.5 39.2 26.9
— 980400 0.51 3.i — 51.9 — 45.o 86 38.7
28 617300 0.81 13.5 02 24.1 — 62.2 54.8 35
29 429000 1.165 0 0 14.2 — 85 8 85.2 73
29 1515100 0.33 1.0 0.5 44 5 — 54 59.o 31.8
89 698200 0.716 6.i 1.7 11.8 — 80.4 30.4 24.4
87 274600

1515100
1.82
0.33

7.4 0.3 3.i — 89.2 87 7 
27

78.2

52 656200 ' 0.76 4.i 1.0 16.9 — 78 39.6 30.9
48 586800 0.85 3.8 ---- 23.7 — 72.5 54.8 39.7
58 641000 0.78 1.3 — 15.7 — 83 75 62.2
62 164200 3.045 0.2 0.1 3.8 — 95.9 97.5 93.5
38 2212400 0.226
44 315700 1.584 9.o 1.1 20.o — 69.9 26.8 18.7

118 1851800 0.27 1.7 0 .i 3.9 — 94 3 59 55.6
170 1213600 0.412 1.4 0.6 0.2 — 97.8 92.2 90.3
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c. A n d r e  P la n t e fa m il i e r .
Alm indelig B oghvede............. Fagopyrum  esoulentum. . . . 4 180 24000 20.83 1.4 0.3 0.3 --- 98 93.2 91.2
Sølvgraa —  ............. —  a rgen teu m ......... 4 182 24800 20.16 2.6 0 2 0.6 --- 96.e 71.o 68.e

2 26700 18 7 48
Alm indelig S p e r g e l ............... Spergula arvensis.................... 1 1160000 0.43
Høj —  ................ 33 163 367600 1 36 0 7 0 2 1 0 2 4 95 7 91 7 87 8
Middelhøj — ............... —  8ativa ........................ 24 176 610000 0.82 ol=s Oo 07 0.5 97.6 91.5 89 s
K ok a a l.......................................... Brassica olerac. acephalabovis 13 196 138600 3.68 0.o 0 2 0.3 0.9 98.e 92 91.6

d. F o d e r r o e r .
Foderbede1). Beta vulgaris rapifera.

Lang r ø d ..................................... —  —  — rubra longa . . . 52 69 22000 22.72 0.o 0.4 1.5 — 98.i 82.5 80.9
— g u l ..................................... —  —  —  flava — 7 79 24500 20.35 0 i 0.4 0.8 — 98 7 84 82.9

Halvlang r ø d ............................. —  —  —  rubra oblonga . 21 72 21600 23.17 Oo 05 2,o — 97.5 80.7 78.7
—  g u l..................... —  —  —  flava — 33 72.5 20600 24.27 0.o 0.4 1.0 — 98.e 83.s 82e

K ort rød ..................................... —  —  —  rubra g lob osa .. 9 77 24800 20.15 0.o 0.5 l.i — 98.4 76 i 74.9
—  gul .................... ................. —  —  —  flava — 32 75.s 23800 21.o 0.i Os 1.2 — 98.2 87 s 85.7

Gulerod. Dauern Carota.
Lang, h v i d ................................. —  —  alba lo n g a .................. 27 45 365100 1.37 0.1 0.6 22.6 — 76.7 66.8 51.2

—  gul ................................... —  —  flava — .................. 11 40 381100 1.81 0.1 0.5 21.9 — 77.6 59.3 46
—  rødgul ............................. —  —  lutea —  .................. 6 42 445700 1.1* 0.2 1.5 22.i — 76.2 47 35 s11 42 454500 0 i 24 o 74 i 59

Halvlang, h v id .......................... —  —  alba o b lo n g a ........... 4 76 452000 1.107 0.o 1.8 11.5 __ 86.7 73 68.3
— g u l ............................. —  —  flava —  ........... 12 62 426200 1.17 0.2 0.4 14.6 — 84.s 77.i 60 4
—  r ø d g u l...................... —  —  lutea — ........... 21 47 438600 1.14 0.1 0.2 22 0.8 76.9 68 52s
—  r ø d ............................ —  —  rubra —  ........... 20 60 442400 1.13 0.6 0.2 13.8 — 85.4 71.6 61.2

K ort —  ............................ —  —  —  b r e v is ............. 2 26 373100 1.34 0 ! On 14.9 _ 85 81 689
Rutabaga. Brassica Napus rapifera

H vidkjødet................................... —  —  —  a lb a ...................... 3 186 158200 3.16 0.o 0.o 1.1 0.1 98.e 86 6 84.4
Gulkjødet ................................... —  —  —  f la v a .................... 77 183 176300 2.78 0.o 0.3 0.9 0.2 98.e 91.5 90.2



Alm. sexradet Bvcr . .
—  nøgen — . .
—  sort —  . .
— ustakket —  ..
—  Vinter- —  ..

Toradet nikk. —  . .
— nøgen —  . .
— opret — . .
—  Viftebyg . . .

Kinesisk H a v r e .........
N øgen —  .........
P u rh av re ......................
Hvid Sværdhavre
Sort —  .........
Hvid S æ d h av re .........
Sort —  .........
B roget —  .........
Trekornet Sædhavre

•F1
2. Kornsorter.

a- B yg .
Hordeum v u lg a r e .............

—  — nudum
— —  nigrum
— —  trifureatum
—  —  hibernum
—  distichon nutans .
—  — nudum .
—  —  ereetum
—  —  Zeocriton

Avena chinensis . . . .
— nuda ...............
—  strigosa...........
—  orienta!is alba

Ivolbe-H vede. 
Vaar- —

—  nigra . .  
sativa alba verna.

—  n igra ...........
— fusca ...........
—  trisperm a..

Triticum vulgare m uticum . 
—  —  vernum ..

a o ,  l ^ T ± 7 T

24 183 13400 37.1 0.2 0.o 0.3 0.4 99.i 96 95
2 216 17600 28.4 04 0,i 1.2 __ 98.s 89.5 78
2 13500 37.o
3 213 12600 39e 0.o 0,o 1.6 3.o 95.4 91 87
1 166 11900 41.9 0.5 0.3 0.3 0.o 98.o 89 88

331 185 11000 45.5 0.i 0.2 0.4 1.7 97.6 96.i 93s
2 212 8900 56 0.5 — 3 1.3 95.2 94 89.5

11 192 9900 50.4 0.3 0.o 0.2 0.4 99.2 97.4 96 6
1 190 10600 47.3 0 0 0 0 100 99 99
3 28400 17.6 > 99
1 23200 21.5 94
2 108 28800 17.37 88
3 139 16800 29.8 1.9 0 0 0.3 97.s 95.3 93.2

10 145 15100 33.o 1.1 0.o 0.o 0.6 98.3 97 95 3
90 147 14700 34.o 1.6 0.i 0.2 0.5 97.6 95.4 93.i

1 130 15000 32.35 1.2 0 1.2 18.7 79.9 99.5 79.j
3 110 15300 32 67 1.6 0.o 1.8 7.2 89.4 90 80.5
1 132 14000 36.4 0.o 0 .o 0.1 0 99.9 99.5 99.4

57 222 11100 45.o 0.1 0.o 0.6 2.i 97.2 97.3 94.6
11 218 15100 33.i 0 s 0.o 1.69 1.2 96.7 91.5 885

cc«0

')  Da B e d e p la n t e n s  Spireevne hidtil er opgivet pr. 100 Hoveder, men herefter 
nærmere vil blive betegnet ved Mængden af Spirer pr. Gram for muligvis herved 
at komme til en nøjagtigere Betegnelse af Dyrkningsværdien ved at opgive denne 

pr. Gr., anføres her de paagjældende Tai til Sammenligning.

Antal 
Spirer 

pr. 1 0 0  
Hoveder.

Antal 
Hoveder 

pr. Gram.

Antal 
Spirer 

pr. Gram.

Dyrk
nings- 

værdi pr. 
Gram.

Lang rød F od erbede..................................................................... .. 160 44 70 68 .7
— gul —  .............................................................................. 148 49 72 71

Halvlang rød —  .............................................................................. 151 43 65 63.4
—  gul —  .............................................................................. 171 41 70 69

K ort rød —  .............................................................................. 137 49 67 6 6
—  gul — ............................................................................... 154 48 74 72.7
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Aim. R u g ................................... Secale c e r e a le .......................... 53 211 17600 28.4 0.i 0.o 06 0.6 98.7 91.i 89.9
St. H an s-R u g ............................ —  —  Scti Johannis 1 208 27000 18.6 1.3 0.o 0.o 0.o 98.7 91 90
V aar-R ug ..................................... —  —  vernum ........... 5 194 21500 23 2 0.6 0.i 0.9 5.5 92.9 91 84.5

3. Fabrikplanter.
Sukker-B ede.............................. Beta vulgaris rapifera sac-

ch a r ife r a ............................... 5 69 20700 24.16 0.1 1.5 1.4 1.2 95.8 73 ’ ) 70
1 150 381700 80 83 66
3 33S00 69

Hø r ................................................ 35 194 114000 4 A 05 0 1 O3 0 i 99 0 85 8 84 8
Carum Carvi.............................. 27 138 205800 2.43 0 i 0 4 0.7 0.2 98.6 86.4 85.2
Brassica Napus oleifera verna 1 — 153500 3 27 0 0 2 0 1.2 98.6 90 88.7

—  —  —  hiberna 5 — 133700 3 76 0.2 0 i 0 1.4 98.3 99 97.3
—  campestris oleifera . 2 98 235000 2.13 0.6 0.3 0.o 1.6 97.7 98.5 96

Gul S en nep ................................. Sinapis a lb a .............................. 10 201 89900 5.66 0.7 0.2 0.6 0.4 98.i 95.6 93.7
3 333300 1 5 52

Tobak ......................................... Nicotiana m acrophylla........... 1 — 8000000 0.06 0.3 0.3 99.4 76 75.4
Papaver som n iferu m ............. 1 757500 0.66 94

4. Køkkenurter.
2 158 20800 24 o O2 Og 98.9 8 8 87

Lille brun B ø n n e .................... Phaseolus vulgar, ruf. pumila 1 235 1380 363.o 100 75 75
Stor —  —  .................... —  —  —  magna 2 — 1250 400.o 80
—  hvid —  .................... —  —  alba — 3 219 800 622 10 0 89 89

Lille —  Kryb-Bønne ......... —  —  —  nana . 1 236 3470 143.9
Plettet —  ......... —  —  m aculata.. 1 210 860 579.2 1 0 0 91 91
Sort —  ......... —  —  m g r a ......... 2 221 1160 429.o 100 80 80
B lom k aal..................................... Brassica oleracea botrytis

cau liflora .............................. 3 189 136600 3.66 0 0.6 2 8 0.4 96s 84 80 8
Hvidkaal ..................................... —  —  capitata alba . . . 13 190 125000 4.o 0 0.4 1 .1 0.1 984 86.6 85.2n---- a 19?. 1'10300 0. 0 fl.« 0i 98.« 95 <13 «



Pastinak....................................... Pastinaca sativa........................ 1 _ 117000 4.26 0.i 0,O 1.6 0.o 98 s 59 57.9
Persille ....................................... Petroselinnm sativum............. 3 167 379500 1.32 0.i 0 « 0.7 0.3 9 8 1 64 62.8
Radise ......................................... Raphanus sativns .................... 4 187 36200 13.8 0,i 0.2 3.2 0 96 5 75 72.4
R ødbed e ....................................... Beta vulgar, rapifer. hortens. 4 60 24600 20.26 0,i 0 0.4 99.5 94.62) 9 4 1
R ø d lø g .......................................... Allium C e p a .............................. 1 — 141100 3.545 0 0.4 0.1 0 99.5 76 75.6
S a la t.............................................. Lactuca sa tiv a .......................... 2 114 522000 O.960 0.i 2.2 1.5 0 96.2 28.5 27.3
Selleri ......................................... Apium graveolens.................... 4 142 1067000 0.47 0.2 0.4 1.1 0 98.3 61 50
Spinat............................................ Spinacia o le ra e e a .................... 1 — 42000 11.9 0 0 1.2 0 98,g 93.8 95

5- Prydplanter.
Rosenrød Evighedsblom st . . Acroclinium  roseum ............... 3 19 175100 2.855 — 2.5 4.7 — 92.8 2.3 l.i
H ø st-A d o n is .............................. 2 — 44800 11.15 0.1 0.9, 0.4 — 99.3 8 8
Have-Asters .............................. Aster ch in en s is ........................ 2 — 246300 2.03 0.o 0 1.6 — 98 5 56.8 56
Stor Bævregræs ...................... Briza m axim a............................ 1 221200 2.26 97.5

1 1666700 03 0 i  a 3.6 91 6 21 19 2
Trefarvet S n e r le ...................... Convolvolus tr ico lor ............... 3 — 51800 9.65 2.7 4.o 4o 89.3 47.2 42.1
H ave-R idderspore.................... Delphinium Ajacis ................. 2 — 357100 1.4 — —
Høj .................... —  elatius................. 1 132 258600 1.94 0.1 0.i 0.8 — 99 0.5 0.5
Æ gform et H aresvans............. Lagurus o v a tu s ........................ 1 — 1162200 0.43 0 56.3 0 — 43.7 21 9
Storblomstret H ør.................... Linum grandiflorum ............... 1 192 163300 3.06 0.4 1.4 0.2 — 98 3 3 o
Blaa Lundkjæ r.......................... Neinophila insign is................. 3 — 277800 1.8 0.5 2.0 0 .1 — 97.4 30.2 29.4 ^
H ave-K od river.......................... Primula v e r is ............................ 1 — 382400 1.31 0.3 — 2,o — 97.7 69 68.4
"Vellugtende R e s e d a ............... Reseda o d o r a ta ........................ 3 — 490000 1.02 1 .1 4.o 1.4 — 93.5 45.8 42.8
Sorterød Skabiose.................... Scabiosa atropurpurea........... 1 198000 2.525 15
Fløjelsblomst ............................ Tagetes p a t u la . . . ................... 3 23 153100 3.265 0.1 1 0 2 1 .1 — 88.6 35 31
S tifm od ersb lom st.................... Y iola  tr ico lo r ............................ 1 — 511500 0.98 0.1 0 .i 0.4 — 994 50.6 50.2

6. Træer og Buske.
A s k ................................................ Fraxinus e x c e ls io r ................. 6 42 6700 74.62 0 0.o 3.4 0.o 96.6 —  3> 633)
Avnbøg ....................................... Carpinus Betulus...................... 1 — 5900 84.74 0 0.o 1.8 0.o 98.2 — 50
B irk ................................................ Betula a lb a ................................ 5 28 3794000 0.13 0.3 5.i 63.3 0,o 31.3 24 2 —
B ø g ........... - .................................. Fagus sy lvatica ........................ 1 106 2300 217.40 0 0.o 0.6 0.o 99.4 24 60
E g .................................................. Quercus peduncu lata ............. 1 — 200 2500.oo 0 0 0 0.o 100 46 —
Hjærtebladet E I ........................ Alnus cörd ifo lia ........................ 2 60 257700 1.94 0.1 0 .i 24s 2.o 73. 6 — 5
Graa — ........................ —  m cana.............................. 5 62 1070600 0.47 0.3 1.4 73 o 0.o 24.7 9 —
R ød  — ........................ —  g lu tin osa ........................ 6 98 444900 1 12 0,1 5.8 56.s

*
0.o 37 s 1 2 3 3

')  Med 120 Spirer pr. 100 Hov. a) Med 157 Spirer pr. 100 Hov., jfr. F o d e r b e d e . 3) Jfr. Overskriften for de tilsvarende Rubriker, S. 92
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Alm. F y r ................................. Pinus sylvestris........................ 5 138 80000 6.25 0.2 1.0 0.8 0.9 97.i 43 3
Bjærg- —  ................................. —  montana ........................ 6 143 75000 6.66 0 0.7 1.1 04 97.s 67.5 11.9.
Opadstr. B jæ rgfyr.................... —  —  unoinata. . . . 3 — 68800 7.30 0 0.3 0.2 0 .o 99.5 54.3
Korsikansk F y r ...................... —  Corsicana........................ 1 144 34800 14.36 0 2.7 0.5 0.o 96.8 58 __
Gul ...................... —  p o n d e ro sa ...................... 1 140 10900 45.71 0 0.o 1.2 0.o 98.s 33 13
Jeffreys —  ...................... —  Jeffreyi .......................... 1 134 4300 116.28 0 1.3 1.2 0.o 97.5 59 20
Jersey- — ...................... — m o p s ................................ 1 148 71000 7.04 0.3 0.o 0.9 0.5 98.s 77 20

1 122 2700 o n « 1 ü 0 o 9 8 1 68
1 171 10800 o O n 0 n

W eymouths —  ...................... —  Strobus .......................... 5 121 28700 17.42 0 1.8 7.5 0.3 90.4 17.i 20.53 145 2300 217 4o o O 0 A. 0 n
Østerrigsk —  ...................... — au stria ca ........................ 4 148 27200 1838 0 0.4 0.8 1.0 97.s 53.2 3.9,
Balsam-Gran.............................. Picea balsamea.......................... 1 104 42700 11 71 0.2 0.8 1.7 3.4 93.9 28
Hvid — ............................... —  a lb a ................................... 7 153 151400 3.30 0 1.0 0,4 0.8 97.8 53.4 1?,
Menzie8 —  ............................... —  M en ziesii........................ 1 92 369700 1.36 0 47 11.8 0.o 83.6 9.5
R ød — .............................. —  e x ce ls a ............................ 6 124 66100 7.56 0 1.5 1.1 0.5 96.9 62.5 16
G uldregn ..................................... Cyti8U8 Laburnum ................. 1 — 18300 27.3 54
Hvidtjørn ................................... Crataegus Oxyacantha ......... 1 — 3400 143.o 61
Aim. Æ d e lg ra n ...................... Abies p ectin ata ........................ 5 80 11700 42.73 0 0.7 4-9 0.7 93.7 19 11.3
Nordmans —  ...................... —  N ordm anniana............. 1 — 5600 89.28 0 0 .o 0.O 0.o 100 56 __
Aim. L in d ................................... Tilia intermedia ...................... 1 — 4700 106.38 0 0 .o 10.9 0.o 89.i — 64
L æ r k ........................................... Larix e u ro p a e a ........................ 5 133 89700 5.60 0 0.2 11.4 0.2 88.2 41.6 9.3
Tandbladet Løn ...................... Acer p latanoides...................... 2 37 4500 111.11 0.6 3.2 5.6 0.o 90.7 — 36
N a v r .............................................. —  cam p estre ........................ 1 — 5500 90.90 0 0.O 3.i 0.o 96.9 — 72
H u n d e -R o se .............................. Rosa ca n in a .............................. 1 — 27500 18.1 6 — __ l.n 0.9, 98.8 0 88
Smaabladet Æ lm  .................... Ulmus cam p estris ................... 1 16 55500 9.oi 0.9 4.o 71.2 0.o 23.9 __ —
Storbladet —  .................... —  m ontana........................ 3 25 40900 12.20 0.o 25.r 24.i 0.o 50.i 0.3 31
Æ r e t r æ ....................................... A cer Pseudoplatanus............. 6 32 6700 74.66 0.9 0.1 9.o 0.o 90 20 25

7. Ukrudtsplanter , .
m b£ . 
fl ^

A g e rk a a l..................................... Brassica campestris ............... 1 261800 1.91 •ti fl fl- i.
fl ~ 

,x SB



F uglegræ s-F ladstjæ rne.........
Haaret F litte ra x ......................
F ø lfod ...........................................
Enaarig G u lax ..........................
Dunet H avre..............................
F lyve- — ...............................
Opret H ejresvingel.................
Stakløs —  .................
Ru —  ..................
A lm indelig H vene....................
Amerikansk —  ....................
Langstakket —  (V indax)..
Alm indelig Hønsetarm .........
Kiddike (med S k a l) ...............

— (uden — ...............
K lin te ...........................................
K løv ers ilk e ................................
Bidende Ranunkel .................
Rødknæ (med H y ls te r ) .........

—  (uden —  ) ...........
Sandvaaner.................................
Blaa Stenkløver........................
Hvid —  ........................
Læ ge- — ........................
Glat V e jb r e d ............................
Amerik. — ............................
Lancetbladet V ejbred .............
Vinterkarse .................................
V æ se lh a le ...................................

Stellaria m edia .................
Melica c ilia ta ...................
Tussilago F arfa ra ...........
Anthoxanthum Puelii . .
Avena pubescens.............

—  fa t u a ....................
Schedonoru8 erectus . . .

—  inermis . .  .
—  asper ..........

Agrostis vulgaris.............
— dispar.................
—  spica v e n ti-----

Cerastium vulgatum 
Raphanus Raphanistrum

Agrostemma Githago
Cuscuta T r ifo li i .........
Ranunculus acris. . . .  
Rumex Acetosella . . .

Arenaria serpyilifolia 
Melilotus coeru leus..

— albus...........
— officinalis .

Plantago m a jo r .........
—  americana .
—  lauceolata . 

Erysimum Barbaraea 
Vulpia sciu ro ides.. . .

1207700 0.414
9 320000

2170000
1.56 
0 23

— — 18.3 — 81.7 86
62

7 0 s

34 920000 0.54 (i — 8.2 85.8 18 15.4
10 185200

18700
2.7

26.7
14.7 — 85.3 88

30
75

58 95300 5.265 14.4 0 4 8.6 — 76 e 67 51
26 131700 3.9 0.6 — 26.o — 73.4 99 5 73
45 129600 3.86 10.9 0.5 16.5 — 72.i 25.2 18.i

4000000 0.125 ---- — 2.5 — 97.5 81 79
5263100 0 095 9.5 4.6 35.o — 50.9 73 37
3030300 0.165 63
3731300 0 134

16200 30.86 24
79600 6.280 83

186.5 31800
1379900
267400

1530000
2083300
7353000

15 7 
0.362 
1.87 
0.326 
0.24
O.068

2.8 0.1 4.5 92 o 94
52

87

214 181600 2.755 — 2.5 9.2 — 88.3 91 83
220 236400 2 11 — — 5.2 0.6 94.2 33 30
— 215000

3500000
2.325 
0  143

1136300
350900
502700
469000

0*440
1.42
0-994
1.066
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B. U d v a l g  a f  „ D a n s k  F r ø k o n t r o l s “ G j e n n e m s n i t s t a l  
f o r  F r ø a a r e t  1 8 8 3  —  84.
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Evrop. R ød k løver . 147 231 277800 1.80 0.3 1.1 2.3 0.o 96.4 95.5 92
Amerik. — 20 232 s 333300 1 50 0 .4 0 1 4 3 0.o 95.3 94.7 90.i
H v id k lø v e r ............. 56 236 771600 0.65 1.4 0.7 2.i O.i 95.7 89.i 85.3
A lsik ek løver........... 47 235 724600 0 69 2.7 0.5 0.9 O.i 95.8 87.2 83.s
H um le-Sneglebælg. 28 236 323800 1.54 0.2 0.2 2.o 0.o 97.6 93 90s
Foder-Lucerne . . . . 5 229 230800 2.17 0 .5 1.0 1 5 0.o 97.o 93 90
R u n d b æ lg ............... 6 227 211400 2.365 2.o 0 5 2.9 0.7 93.9 84 78.9

D raphavre................ 40 38 150600 3.33 12 8 0 2 13.7 0.o 73.s 86.3 63.3
F ioringræ s............... 7 116 5320000 0. 19 3.5 1 8 9.2 Oo 85.5 82 70.,
F lø jlsg ræ s ............... 11 24 1165500 0.43 5.i 0  6 24.i 0.o 70.2 78.5 55.i
Veil. G u la x ............. 2 32 922200 0.54 1.5 0 .9 16.9 Oo 8O 7 32 25 8
A g e r -H e jr e ............. 13 46 260400 1.92 4.5 0.1 3.4 Oo 92 85 s 78e
Blød — ............. 8 62 133200 3.765 13.4 0.1 27 Oo 83.s 73.3 61.4
H un degræ s............. 63 61 471700 1.06 2.4 Oo 14.5 0.o 83.i 90.8 75s
K am græ s.................. 3 118 1060000 0.47 3.3 0 .6 7.o 0.o 89.i 66 58.e
Aim. R a jg ræ s......... 67 88 263000 1 90 3 o 0.1 1.6 0.o 95 3 83.2 79.s
Ital. —  ......... 26 72 274000 1-825 1.0 0.o 2.6 0.o 90.4 83.s 80.4
Aim. Rapgræs . . . . 12 68 2732000 0.18 1.9 0.7 14.8 Oo 82.o 80s 66.5
Eng- —  . . . 6 77 2083300 0-26 0 .4 0 .3 13.0 0.o 8 6 .3 54.5 47.i
Eng-Ræveha!e . . 16 28 584800 0.855 5.6 0.o 27.6 0.o 66 .8 58 38.7
E n g -S v in g e l........... 27 92 279000 1.79 4 7 O.i 2.1 0.o 93.i 94 4 87.9
Stivbladet Svingel. 8 65 625000 0.80 0.7 0.o 21.o 0.o 78.3 83.s 65.6
T im oth é ......................... 54 162 1188900 0.42 1.0 0 .4 0.2 O.i 98.3 97.6 95.9

Torad, nikk Byg . 101 181 10900 46.o 0.1 0.2 0.5 1-2 98.o 96.7 94.s
— opret —  . 2 185 10300 48.5 0.4 0.2 0.4 0.4 98.6 99.5 98

Sexradet —  . 6 183 13100 37.3 0.1 0.o 0.5 0.8 98.6 98.s 97
Hvid Sædhavre . . . 12 148 14200 35.13 0.5 0.o 0.6 2.3 96.7 97.7 94.s
Aim. Vinterhvede . 7 218 11800 43.o 0.6 0.o 1.8 7.6 90. o 98.2 88.3
Vaarhvede............... 4 219 13600 36.60 0 .7 0.1 2.8 1.1 95 s 93.5 89.i
Aim. R u g ................. 9 211 18000 27eo 0 .2 0.o 1.8 2.6 95.4 94.2 89.<

H ø r ............................ 4 195 116000 4.31 0.3 0.o 0.4 0.o 99s 89.9 89.:
K o m m e n ................. 3 140 208000 2.4 0 .o 0.3 0.1 0.o 99 6 91.5 90
Høj S p e r g e l ........... 5 162 352200 1.42 0.2 0.1 1.3 5.i 93 s 96 s 89.f
M iddelhøj Spergel. 3 176 655700 0 76 0.1 1.6 2,8 0.7 94.s 99.7 94.f
Sump-Kællingetand 2 235 978500 0.51 5-4 1.4 3.6 Oo 89.6 79 70-f
Gul L u p in ............... 4 218 4125 121 2 0 .2 0.1 0.3 0.o 99.4 80 79.;
S errad el.................... 3 132 156000 3.31 1 5 0.2 1.1 0.o 97.2 77.2 75
F od er-V ik k e ........... 4 226 8220 60.82 1.2 0.4 0.5 0.7 97.2 87 84. t
Gul Æ r t .................. 5 226 3000 168.o 0.o 0.o 2.6 0.o 97.2 97.e 94.!
Graa —  .................. 2 2 21 1400 354.o 1.4 0.o 14.3 0.o 84.3 1 0 0 84.s

D. 24. Januar 1885.

E. Møller-Holst
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Kløversilke.
M eddelelse fra „Dansk Frøkontrol.“

Kløversilke, Cuscuta Trifolii, snylter paa Kløver- og Sneglebælg
arterne. Frøet forekommer jævnlig i Raavarer af de nævnte Frø
sorter og undertiden i Timothé. I de bedre Frøforretningers fuldt 
rensede Varer er Kløversilken enten fuldstændig fjærnet eller bragt 
ned til ganske enkelte Korn pr. Pd. af Varen. I Frøkontrollen 
prøves Renheden for Silke hos Rødkløver og Sneglebælg ved blot at 
undersøge det Frø, der har passeret 1.25 mm. Sigten; for de mindre 
Kløversorters Vedkommende kan denne Sigtning ikke benyttes. 
Frøet er, som sædvanlig, af meget forskjellig Størrelse. 1000 Korn 
veje 0.23 — 0.70, i Gjennemsnit 0.36 Gram, og Korntal pr. Pd. er som 
Følge deraf 2174000— 714300, i Gjen. 1380000. Den meget stor- 
kornede Prøve var paa en Maade en udsøgt Vare, udskilt ved skarp 
Rensning, og ledsaget af en Del Dobbeltkorn, der hver for sig havde 
næsten samme Vægt. Mærkelig nok spirede 89 af 100 Dobbeltkorn, 
endog med 98 Spirer, medens kun 38 af 100 Enkeltkorn havde 
spiret. Spireevnen er forøvrigt næppe stor, i 1 Tilfælde er funden 
30 §, og i Marken vil den utvivlsomt være mange Gange mindre. 
Ofte høstes Frøet umodent, hvilket kjendes paa, at Kimen ikke ind
tager hele Omkredsen af Frøet.

D. 29. Januar 1885.
E. Møller-Holst.

Klinte.
Meddelelse fra „Dansk Frøkontrol.“

Da det er af Vigtighed, ved Valget af Sold til R e n s n i n g  eller 
for at udrydde en Frøsort, at kjende dennes Ejendommeligheder, 
meddeles herved følgende Undersøgelser for K l i n t e n s  Vedkommende.

En paa Triøren frarenset Klinteprøve, Nr. 5586, gav:
Paa Traadsold. Procent Vægt pr. 100 Korn Antal Korn pr Pd.

Nr. 7 0.7 23.3 Gr. 21300
—  8 52.o 18.8 — 26500
—  9 33.o 14.9 — 33500

Rent Frø, ialt . . . 85.7 
Fremmed Frø . . .  5.6 
Affald —  . . .  8.7

100



9 fi

Vægt pr. 1000 Korn: 17.5 Gr. =-= 28560 Korn pr. Pd.
—  - Tønde 197 Pd.

Spireevnen var i 3 Døgn 83 $
— -------1 3 - 9 3 -

Et 21/* Aar senere gjentaget Spiringsforsøg med samme Prøve 
(under Nr. 8398) gav følgende Resultat:

Spireevnen var i 3 Døgn 71 $
- 16 —  93 -

Frøet spirer altsaa let og taber ingenlunde hurtig Spireevnen.
En anden Prøve, Nr. 7737, var Renavl, dyrket for at se hvor

ledes Frøet fuldstændig udvikler sig, da det frarensede Frø ikke kan 
anses som en naturlig Vare.

Prøven havde 99.8 $ rent Frø og 0.2 $ Affald.
Tøndevægt 176 Pd. pr. Td., Vægt pr. 1000 Korn: 15.5 Gr.,

altsaa 32300 Korn pr. Pd.
Det rene Frø fordelte sig ved S o r t e r i n g  saaledes:

paa Traadsold: paa Zinksold
(8— 11 pr. Tm.) (runde Huller)

Vægt Korntal Vægt Korn
Nr. Proc. p r .1000 K. pr. Pd. Millim. Proc. pr. 1000 K. tal pr. Pd.

8 29.5 18.35 27200 3.o 73.5 16.80 29800
9 68.i 14.63 34200 2.5 24.8 12.35 40500

10 2.0 9.64 51900 2.o 1.5 7.89 63400
11 0.2 6.61 75600 99.8

99.8
En Sammenligning mellem ovenstaaende Tai og Analyser af

vore sædvanlige Kornsorter vil vise, at Klinten netop holdes tilbage 
paa vore vigtigste Kornsold, men at al velrenset Sæd er kjendelig 
vægtigere, Korn for Korn, end Klinten; denne vil altsaa kun ufuld
komment kunne fraskilles paa Soldene, men bedre fjærnes ved Kast
ning eller Blæsning. Men fuldkomnest fjærnes den paa Grund af 
den store Forskjel i Kornenes Længdeaxe med T r i ø r e n .

D. 11. Marts 1885.
E. Møller-Holst.
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Om Frøavl af Foderroer.
A f Handelsgartner Hans Gram.

Blandt de Opgaver, som ,.F o r e n i n g  t i l  K u l t u r p l a n t e r n e s  
F o r b e d r i n g “ har stillet sig, og til hvis Løsning den allerede har 
virket en Del, er en af de vigtigste a t u d b r e d e  K j e n d s k a b  t i l  
F r ø a v l  og ved Hjælp a f H j e m m e f r ø a v l e n  at forbedre vore Kultur
planter. En Del af de angaaende Rodfrugtfrøavlen indvundne Erfaringer 
ere meddelte i de af den nævnte Forening udgivne Skrifter „Om Land
brugets Kulturplanter.“ En anden meget stor Hjælp have Frøhandlere 
og Frøforbrugerei , , D a n s k F r ø k o n t r o l “ , som dels ved Analyser, dels 
ved Spirings- og Dyrkningsforsøg har bragt megen Klarhed i Bedømmel
sen af Frøets Egenskaber. Mange af de Bedragerier, man har været 
Gjenstand for af Udlandets Frøhandlere, har „Dansk Frøkontrol“ af
værget. Ganske vist kan man, med blot en lille Smule Kjendskab 
til Frø, selv opdage saadanne, naar Forfalskningerne ere grove, men 
ofte kræves der endog stort Kjendskab og megen Øvelse til rigtig at 
undersøge en Frøprøve. Endvidere har Frøkontrollen ydet sin Hjælp 
ved at have sammenlignet Udlandets Frø med dansk og saaledes bi
draget til at skaffe Oplysninger om dettes Værd i Forhold til Vær
dien af hint. Her har man en Vejledning i, hvilket Frø der kan 
opnaa en fortrinlig Udvikling hos os, sammenlignet med Udlandets; 
men Materialet er dog for Rodfrugtfrøets Vedkommende endnu ikke 
saa fyldigt, at man kan udlede bestemte Resultater deraf; dertil vil 
sndnu behøves en Mængde nøjagtige Undersøgelser og Dyrknings
forsøg, udførte i Landets forskjellige Egne og under forskjellige 
Voxevilkaar; men det allerede foreliggende taler stærkt til Gunst 
for det danske Frø. En betydelig Støtte for en rationel Frøavl 
fdes ogsaa i nyere Tid af forskjellige Frøhandlere, blandt hvilke 
særlig „ M a r k f r ø k o n t o r e t “ kan nævnes som et Handelshus, der 
Daa mange Maader, saasom ved sine omfattende Dyrkningsforsøg og 
:ine grundige Rensnings- og Sorterings-Methoder, søger at bringe 
)aade ægte og det bedst mulig rensede Frø paa Markedet.

De til Foreningen stadig indløbende Forespørgsler have frem- 
:aldt foreliggende V e j l e d n i n g  i R o d f r u g t f r ø a v l .  Den er nær- 
nest en Samling af Oplysninger om de herhen hørende Forhold, 
>m de dertil hørende Arbejders Udførelse i al Almindelighed, om 
Anvisninger til Kulturerne og om de mest almen kjendte Resul- 
ater deraf. —

7
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1. Indledende Bemærkninger.

Naar man skal begynde paa noget nyt, f. Ex. Dyrkningen af 
en ny indført Plante, spørger man ganske naturlig sig selv eller 
andre: Kan det betale sig? — Saaledes ogsaa med Rodfrugt
frøavlen. Vi ere dog nær ved at stille os for mistvivlende over for 
de Fordele, det nye muligt kan byde os, saa vi ikke forsøge dette, 
men blive staaende ved det nedarvede, selv om dette er meget 
mangelfuldt eller dog staar tilbage for det nyere. Kritisk bør man 
selvfølgelig strax stille sig over for nye Forslag, men vel vogte sig 
for at holde for fast ved en halvvejs forud fattet Mening; selv 
mange, der se klare Beviser for de Fordele, det nye kan medføre, 
have dog strax en Hindring i gammel Vane, Frygt for mulig for
øget Arbejde og Ulejlighed, saa at Resultatet ofte bliver, at alt faar 
Lov at gaa i den gamle Gænge; saaledes har det gaaet med Frø
avlens Fremgang her i Landet. Dog synes den nyeste Tid at være 
i Færd med at tilvejebringe et Omslag i denne Henseende. Det maa 
tilføjes, at Mangel paa Kjendskab til Frøavlen maaske for den 
væsentligste Del er Skyld i dens ringe Udbredelse. Der maa ydes 
et udstrakt og stort Arbejde med Vejledning, navnlig for Begyndere 
og samtidig hermed øves skarp Kontrol med den Omhu, de ofre paa 
Frøavlen. —  Baade Vejledning og Kontrol maa udgaa fra Mænd 
der, om muligt, ere baade praktisk og theoretisk uddannede, saa de 
kunne vise selve Arbejdernes Udførelse, helst paa Stedet, forklare 
paa en grundig og let fattelig Maade, hvorfor, hvornaar og hvor
ledes de forskjellige Arbejder skulle udføres, og endelig paase, a 
de ogsaa blive omhyggelig udførte, navnlig med Hensyn til det for 
nødne skarpe Udvalg af Moderplanter, tilbørlig Adskillelse mellen 
de forskjellige Sorter o. s. v., baade for at lette Afsætningen a 
Frøet og samtidig opnaa højere Priser derfor.

Uden en saadan sagkyndig Vejledning maa det anses for mer< 
skadeligt end gavnligt at søge Frøavl almindelig indført, navnli; 
blandt Smaakaarsfolk; det gjælder om at frembringe saa gode Vare 
som muligt, saa at, selv om vort hjemlige Marked skulde blive over 
fyldt, vort Frø alligevel let vil kunne finde Kjøbere i Udlandet, ide 
det da maa have skaffet sig et godt Navn; men der er endnu lang 
frem, inden Vi kunne forsyne vort Land med hjemmeavlet Frø. A 
enkelte Arter vil det vel aldrig ske, da der jo  er adskillige, der ti 
en god Udvikling fordre et gunstigere Klima end vort. ligesom d 
ogsaa andre Steder kunne avles saa meget billigere end hos os, a 
Indførsel bliver at foretrække.

Kunde tilstrækkelig Vejledning ydes, maa det sikkert antages 
at Rodfrugtfrøavlen kunde blive en god Indtægtskilde, navnlig fo
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Smaakaarsfolk. Frøavlen kræver ofte mange Smaaarbejder og hyp
pigt Tilsyn, som det vil være vanskeligere for den større Jordbruger 
at faa udført. Adskillige Husmænd have bevist, at Frøavl ikke 
alene er direkte lønnende for dem, men den skaffer dem ogsaa en 
mere selvstændig Tilværelse, idet de anvende deres egen og Fami
liens Arbejdskraft paa deres egen Avling, saa de faa hele For
tjenesten af Arbejdskraften, medens en Del af den, ved Arbejde for 
andre, tilfalder disse. Ofte har den mindre Jordbruger i Hjemmet
—  i Børneflokken —  en stor og for Frøavlen, med dens mange til
dels lidet anstrængende Arbejder, fortrinlig Arbejdskraft, som ikke 
let vil kunne anvendes bedre og mere lønnende paa anden Maade.

Dog ogsaa i større Landbrug vil Frøavlen i mange Tilfælde 
kunne udføres med Fordel; her bliver det dog mest Kløver, Græs
arter o. lign., der ville komme til at spille den største Rolle, skjønt 
man i den sidste Tid ogsaa ser flere gribe Rodfrugtfrøavlen an med 
Iver og Interesse.

Stilles det bestemte Spørgsmaal: „Kan Rodfrugtfrøavlen betale 
sig her i Landet“ , da maa man svare: Ja, —  naturligvis sagt med 
alt Forbehold og med Forudsætning af nogenlunde gunstige Forhold 
med Hensyn til Jordbund, Beliggenhed, Afsætning o. a. lign. Disse 
kunne for en stor Del indordnes under almen gjældende Regler, 
men desuden bliver der mange andre Hensyn at tage, ofte aldeles 
stedlige eller ejendommelige Forhold, som ikke i Almindelighed 
kunne paavises, men som ofte have stor eller afgjørende Betydning 
med Hensyn til, om Frøavlen kan betale sig eller ej. Sligt bliver 
naturligvis mere den enkeltes Sag at afgjøre, men den praktiske 
Mand ser ogsaa snart, hvilken Kultur der særlig egner sig for de 
Forhold, han raader over, og for Begynderen maa Vejledningen træde 
hjælpende til.

Enkelte Frøhandlere avle vel selv en stor Del af det Frø, de 
sælge; men store Mængder maa dog forskrives fra Udlandet, navnlig 
fra Frankrig, England og Tyskland. Ifølge „Landbrugs-Ordbogen“ 
blev der i 1876 forbrugt o. 120,000 3" Rodfrugtfrø i Danmark, men 
med hvert Aar stiger Forbruget betydelig, og der avles langt fra 
her hjemme en saa stor Mængde, som den oven anførte; men 
der kan jo  i saa Henseende temmelig hurtig ske en Forandring, saa 
at der for enkelte Sorter endog kan finde en Overproduktion Sted. 
Imidlertid ser man snart, hvilke Sorter der lettest afsættes; derom 
kan der ikke gives nogen bestemt Anvisning, da en Sort foretrækkes 
i den ene Egn, en anden Sort i den anden Egn. Nogle ere dog al
mindelig anerkjendte og udbredte; et Udvalg af disse vil nedenfor 
blive anført som de mest anbefalelsesværdige; af saadanne tør man 
altsaa sikrest gjøre Regning paa Afsætning. Enkelte Steder ere

rf*
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gode lokale Sorter opstaaede og benyttes der almindeligt; saadanne 
bør man arbejde videre med for at udvikle dem til størst mulig 
Fuldkommenhed; det er Afændringer af en eller anden Stamform, 
som netop i vort Klima og under de der tilstedeværende øvrige For
hold have udviklet sig til noget godt. Uden Tvivl vilde et omhygge
ligt Udvalg, foretaget i flere Slægtled gjennem alle Plantens Ud
viklingstrin og ikke mindst af Frøet, kunne frembringe for os værdi
fulde Sorter af saa godt som alle vore Kulturplanter. I saa Hen
seende kunne vi lære meget i Udlandet af de virkelig solide og 
gode Frøavlerforretninger, hvor der ofres store Summer og megen 
Tid paa at frembringe Forbedringer ved en eller anden Plante og 
fæstne dem, selv om de ere nok saa smaa, naar det dog blot er 
Fremskridt; det sker for en stor Del ved fortsat, gjennemgaaende 
Udvalg og planmæssig Krydsning.

Netop saadanne lokale Former er det, der i Udlandet have vundet 
almindelig Anerkjendelse, men som saa indføres her, enten de passe 
eller e j ; de roses i Kataloger og Tidsskrifter, prøves, men give ofte 
et alt andet end godt Resultat; vel den mindste Part af de nye 
Sorter, der prøves her hjemme, er noget virkelig godt for vore For
hold. Tidt ere saadanne Sorter, der udbydes og lovprises, enten 
kun de gamle under nye Navne, eller maaske dog nye med en 
uvæsentlig Forandring, eller nye, der endnu langt fra ere bievne 
konstante i deres Egenskaber. Ofte faar man Frø af en hel anden 
Sort end den, man netop ønsker, navnlig ved Kjøbet af nyere, endnu 
sjældnere Sorter. I Almindelighed faar Frøhandleren Skyld for den 
daarlige Vare, medens han dog i Virkeligheden oftest søger at faa 
saa ægte, rent og godt Frø, som muligt. Denne Misforstaaelse 
skriver sig vist nok fra, at det i Almindelighed er mindre bekjendt, 
at Frøavlen i Udlandet langt fra drives saa omhyggelig, som det er 
ønskeligt eller nødvendigt; den tilstræber et stort Udbytte i Maal 
eller Vægt af Frø mere end dettes gode Egenskaber, d. v. s. Frø, 
der er storkornet, fuldt væ gtigt, fuldt spiredygtigt og frit for 
fremmed Indblanding. Arbejderne i de store tyske Frøavls-Distrikter 
have i Regelen en lille Have, og i denne dyrke de da ofte en stor 
Mængde forskjelligt F rø ; naar disse Smaastykker, som det oftest er 
Tilfældet, ligge nær sammen, ved og i de store Landsbyer, ere Mulig
hederne for Krydsning saa gunstige som nogensteds. Det Frø, de 
her avle, sælge de saa til Opkjøberne, der altsaa, hvor godt Frø de 
end selv, for saa vidt de ere Frøavlere, kunne avle. dog bringe meget 
upaalideligt Frø ud blandt Forbrugerne, af hvilke de danske natur
ligvis faa deres Part. At et lignende Forhold ikke skulde udvikle 
sig herhjemme, maa der naturligvis strængt vaages over af dem, i 
hvis Magt det staar.



Dette er en af de vigtigste Grunde, hvorfor Frøavlen her 
hjemme maa tilraades, og hvorved den kan gjøre stor Gavn, idet 
man kan skaffe sig større Sikkerhed for Frøets Ægthed. Men da 
Klimatforhold o. a. lign. ganske vist kunne lægge Hindringer i Vejen 
eller i enkelte Aar helt ødelægge Avlen, maa dette ogsaa tages i 
Betragtning, og det Spørgsmaal kommer da frem, om det ikke vil 
være baade berettiget og nødvendigt at sætte Prisen højere paa 
hjemmeavlet Frø end paa udenlandsk.

Saa længe Landmanden er udsat for at faa daarligt Frø, saa 
længe opnaar han heller ikke et sikkert og godt Resultat af Rod
frugtdyrkningen. Ofte er det indførte Frø daarlig modent og 
daarlig udviklet, ofte findes store Masser af Ukrudtsfrø deri, hvilke 
Ulemper man dog før Kjøbet saa nogenlunde kan sikre sig imod; 
vi have da heldigvis ogsaa flere Frøhandlere, som kun bringe gode 
Varer i Handelen, for saa vidt de selv kunne dømme om disse ved 
Hjælp af Erfaringer med Hensyn til Indkjøbsstederne, hvis gode 
Navne ved Analyser, Dyrkningsforsøg o. s. v. gjennem en længere 
Aarrække have vist sig fortjente; men selv den dygtigste og om
hyggeligste Opkjøber kan blive bedraget, netop paa Grund af de i 
Udlandet ved Frøavlen stedfindende mislige Forhold, hvorved Frøet 
af de forskjellige Sorter blandes, eller Frøet avles af Moderplanter, 
der ikke ere tilstrækkelig skarpt udvalgte, eller endelig fordi de for
skjellige Sorter eller Arter have staaet saa nær sammen, at de ere 
bievne krydsbefrugtede, og man saaledes faar Mellemformer, der 
ikke ere ønskelige, da man ikke véd, hvorvidt de ere tjenlige, ja  i 
enkelte Tilfælde endog kunne være helt ubrugelige.

I Analyserne have vi ganske vist et udmærket Middel til at 
bedømme Frøets Beskaffenhed, navnlig hvad angaar Spireevne, 
Renhed for Frø af andre Arter (Ukrudtsfrø), for Sand, Avner, 
Smaafrø o. s. v. Sorternes (Afarternes) Ægthed er i mange Tilfælde 
vanskeligere eller umulig at kontrollere, da denne ofte først viser 
sig paa et senere Udviklingstrin, men altsaa efter at Frøet for en 
stor Del er saaet omkring hos Forbrugerne. Ganske vist kan man 
meget snart efter Spiringen kjende f. Ex. røde Foderbeder fra gule, 
idet hines Spirer ere rødlige, disses gullige, og noget lignende findes 
ofte, men endda er man jo  ikke sikker paa rene Kulturer og paa 
det dermed paaregnede gunstige Resultat.

Her er det blandt andet, at Hjemmefrøavlen skulde træde held- 
bringende til, og det vil den kunne, naar her blot i Tide sørges 
for en rationel Avl og navnlig for en omhyggelig Renkultur ved 
skarpt Udvalg o. s. v. og om fornødent en skarp Kontrol under 
Væxten baade første og andet Aar. Skal vor Frøavl virkelig blive 
god, maa der af h v e r  e n k e l t  F r ø a v l e r  lægges stor Vægt paa kun
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at dyrke een  S o r t  a f  h v e r  A r t ;  i Tilfælde af stor Tilbøjelighed 
til Krydsning, som f. Ex. indenfor Korsblomsterne, maa man helst 
til Frøavl kun dyrke en enkelt Art af samme Familie. Da det selv 
paa længere Afstand for manges Vedkommende er umuligt at sikre 
sig aldeles mod Krydsning, maa man have et vaagent Øje med Af
standen til Naboernes Frøstykker, hvor saadanne beslægtede Sorter 
mulig maatte findes. Ubetinget heldigst var det, naar flere Naboer, 
helst hele Kredse, enedes om at dyrke de samme Sorter til Frøavl. 
Fyldestgjøres disse Fordringer, ere nogle af de første Betingelser til 
Stede for at faa ægte Frø, og saadant Frø kan da betales langt 
højere end det usikre. Ganske vist have Folk endnu ikke rigtig 
faaet Øjet op for, hvor vigtigt det er at have godt Stamfrø — ja 
blot godt Frø til almindeligt Brug —  saa det kan endnu være 
temmelig vanskeligt at opnaa ret meget mere end almindelig 
Handelspris for det omhyggelig avlede Stamfrø. Dette vil ogsaa 
lettere blive en søgt Vare i Udlandet, og derved kan altsaa en Over
produktion ventelig undgaas.

Det er endvidere godtgjort, ikke alene for Rodfrugtfrøets Ved
kommende, men ogsaa for Frøet af talrige andre Nytte- og Pryd
planter, at Frø, der er avlet under de samme stedlige Forhold, som 
hvor det senere saas, er bleven mere tilvant dette Steds Klima, 
Jordbund o. s. v., saa det giver bedre og sikrere Resultat —  det er 
blevet akklimatiseret —  end om det tilføres fra sydligere Egne, hvor 
Klimaet i visse Henseender er det mere gunstigt. En n o r d l i g e r e  
B e l i g g e n h e d  f o r  A v l s s t e d e t * )  er derimod gavnlig, da Planterne 
paa Grund af Dagens større Længde om Sommeren, udsættes for 
Lys i længere Tid end mere Syd paa, saa Frøet udvikles langt 
bedre; det bliver baade større og mere vægtigt. Samtidig faar Frøet 
og de deraf fremvoxende Planter en anden Egenskab: De blive lige
som vænnede til at udvikles paa en kortere Tid. Denne Egenskab 
bevarer Frøet ogsaa, selv om det udsaas under en sydligere Belig
genhed, saa det her udvikles langt hurtigere end det der avlede;
det giver et tidligere Produkt i det hele taget, saavel med Hensyn
til de vegetative Dele som til Frøet.

Dette kan i et mildere Klima nok have sin Betydning i flere 
Retninger, f. Ex. hvor det netop kommer an paa et tidligt Produkt 
i Handelsøjemed eller til Eftersaaning, eller hvor store Arealer 
skulle tilsaas og dog helst give en brugbar Afgrøde paa en Gang; 
det tidligst saaede vilde da, med Frø fra samme Avlssted, blive tid
ligst tjenligt, hvorimod der, naar til de senere Udsæd anvendes

*) En nærmere Redegjørelse for det nordiske F røs gode Egenskaber findes i 
en Artikel i „Om Landbrugets Kulturplanter“ Nr. 2, Side 99 o. flg.
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Frø fra et nordligere Avlssted, vil tilvejebringes Ensartethed i Ud
viklingen. Dette Forhold (Frøets større Vægt og deraf følgende 
bedre Kvalitet) kan maaske ogsaa med Tiden faa Betydning for den 
danske Frøavler, idet det aabner Udsigt til Udførsel til sydligere 
Egne, hvor man ingenlunde er blind for det nordligere avlede Frøs 
gode Egenskaber, særlig siden saa talrige Forsøg, med gunstigt Udfald, 
der ere anstillede. En saadan Udførsel finder allerede Sted efter 
temmelig stor Maalestok, f. Ex. med Haages Erfurter-Blomkaal, 
„Æ gte Erfurter“ , hvoraf Frø i Mængde avles her i Landet og sendes 
til Udlandet, navnlig til Erfurt.

Hvad endelig Størrelsen af det direkte Udbytte angaar, da kan 
der om denne være meget delte Meninger; der kan naas et ud
mærket Resultat, men der kan ogsaa tabes m eget; Avlen kan 
slaa helt fejl, men dette kan jo  ogsaa ske med Sædarter o. a. 
Kulturplanter, uden at man derfor , opgiver at dyrke dem. Det kan 
være temmelig dyrt at komme i Gang med Frøavlen, da det ofte 
kræver en Del Omordning i Sædskiftet, maaske en temmelig forøget 
Gødningstilførsel, en større Arbejdskraft, nye Redskaber o. s. v. 
Men der vindes mere indirekte paa saa mange andre Maader. Selve 
Jorden kommer nødvendigvis i en højere Kulturtilstand, saa de efter
følgende Afgrøder blive bedre og større, Ukrudtet formindskes, en 
Del Affald (Blade og vragede, ikke vel formede Rodfrugter) kan faas 
til Husdyrene o. s. v. Der følger saaledes mange andre, mindre 
Indtægtskilder med. Det egentlige Pengeudbytte, man kan vente sig, 
er ikke let at angive, ikke engang tilnærmelsesvis Middeltallet, da 
Jordbund og Vejrlig indvirke saa meget paa selve Høstens Størrelse 
og Godhed. Udbyttet varierer saa overordentlig meget, ligesom ogsaa 
Afsætningsforholdene, Arbejdet og Arbejdslønnen er meget forskjellig. 
Desuden haves endnu kun faa nøjagtige Opgivelser om Netto-Ind- 
tægten; nogenlunde gaar det an med Opgivelser om Høstens 
Størrelse og den deraf flydende Brutto-Indtægt, skjønt man næppe 
heller her endnu kan angive noget Tai for en Middelhøst; paa 
Grund af de mange famlende Forsøg og Fremgangsmaader, der 
stadig anvendes, fordi en rationel Dyrkning ikke endnu er opnaaet, 
blive Driftsomkostningerne let af meget forskjellig Størrelse (og let 
meget for store); andre Kulturer gribe ind, og et nøjagtigt Regn
skab for hver enkelt Frøkultur ses sjælden eller aldrig. Ved at fort
sætte med nøjagtige Forsøg og Optegnelser vil man forhaabentlig, 
inden ret længe, nogenlunde kunne angive ikke alene Middelhøsten, 
men ogsaa et omtrentlig normalt Nettoudbytte og det deraf følgende 
Resultat: Hvilke Frøsorter der bedst egne sig til Dyrkning og bedst 
ville betale sig her i Laudet. Ved den nærmere Omtale af hver 
enkelt af Rodfrugterne skal der senere blive anført nogle Exempler.
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Et Bevis for, at Rodfrugtfrøavlen maa kunne betale sig ogsaa 
her i Danmark, synes det at være, at der i Udlandet avles saa 
meget Frø og tjenes godt derpaa, selv hvor man skulde synes, at 
Forholdene vare endog vanskeligere end her. Rigtignok har man 
der vidst at lempe Kulturerne efter Betingelserne og deres Krav, 
eller de have i Aarenes Løb forbudt sig selv ved ikke at betale sig 
paa det Sted, medens andre Kulturer gav et godt Udbytte. Ganske 
det samme vilde blive Tilfældet her i Landet, om Frøavl virkelig 
blev almindelig, og det vilde da her blive Jordbunden, der blev mest 
^bestemmende for, hvilke Kulturer man skulde vælge for at naa 
det bedst mulige Resultat.

Grunden til, at Frøavlen ikke er mere almindelig udbredt her, 
maa mindre søges i ugunstige Naturforhold end i andre Aarsager, 
f. Ex. den nedarvede Vane at kjøbe Frø fra Udlandet og tro, at dette 
er det bedste, medens man med Mistillid ser paa det danske; end
videre paa Grund af, at man i Almindelighed ikke veed, at det her 
kan avles lige saa godt, eller man er uvidende om den bedst mulige 
Dyrkningsmaade; endelig de undertiden vanskelige Afsætningsforhold, 
da ingenlunde alt Markfrø hører til saa gængse Handelsvarer, som 
f. Ex. Kornsorterne.

Som altid, naar man vil forandre sin Drift, kan ogsaa det at 
faa Rodfrugtfrøavlen indført som et Led i Sædskiftet foraarsage noget 
Bryderi og maaske et mindre Udbytte end det normale i nogle faa 
Aar, dels ligefrem som en Følge af, at Jorden endnu ikke er i en 
tilstrækkelig høj Kultur for Frøavlen, og dels fordi der i nogle Aar 
maaske stilles for store Fordringer til Jordens Ydeevne, til at de 
egentlige Sædarter og Græsningen kunne give deres sædvanlige Ud
bytte og dels af den simple Grund, at Arealet, hvorpaa de 
dyrkes, indskrænkes en Del; men snart vil Jorden, hvis den i det 
hele egner sig dertil, komme i en højere Kulturtilstand og frem
bringe et større Udbytte.

Sommerstaldfodring maa tilraades, hvad enten man gjennem- 
fører den helt, eller man kun bruger den delvis ved at lade Kvæget 
komme nogle Timer ud hver Dag; derved samles en stor Del Gød
ning, og man udsætter ikke saa let Frøagrene for løsgaaende Krea
turer. Ofte er det ved den mere vidt drevne Frøavl nødvendigt at 
tage Kvæget paa Stald en kortere eller længere Tid om Sommeren paa 
Grund af Indskrænkningen i Græsarealet, som først og fremmest 
skal frembringe det nødvendige Hø til Vinterfodringen.

Hvorvidt en Formindskelse i Besætningen er fornøden vil jo  
komme an paa det Omfang, hvori Frøavlen drives. Naar man holder 
sig til Rodfrugtfrøavlen alene, vil man maaske nok kunne holde en 
lige saa stor Kvægbesætning som før; thi ved Udvalget om Efter-
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aaret af Frøroerne vrages der jo  en Mængde Roer, som afgiver et 
udmærket Vinterfoder. Turnips-, Rutabaga- og Gulerodsstænglerne 
ville kunne tjene som Strøelse eller benyttes til at dække Kuler med; 
hertil vil man dog først bruge Bedebalmen, som er saa stiv og 
skarp, at den er saa godt som ubrugelig til Strøelse.

2. Jordbund og Beliggenhed.

Da de Kulturplanter, der her skulle omtales, alle dyrkes som 
toaarige, maa der ved Valg af Jordbund og Beliggenhed tages et 
dobbelt Hensyn: Dels til Udviklingen af Roden i det første Aar, 
dels til Frødannelsen i andet Aar, og da Planterne i disse to 
Perioder kræve meget forskjellige Stoffer og stille forskjellige For
dringer, maa man først gjøre sig dette klart, inden Valget kan 
træffes; oftest er man vel næppe saa gunstig stillet, at man kan 
komme til at raade over netop den mest ønskelige Jordbund og 
andre Naturforhold, men i Regelen maa man i Steden for vælge og 
lempe sine Kulturer efter dem. De stedlige Forhold have saa stor 
Indflydelse paa Kulturens heldige Udfald, at man ikke bør kæmpe 
imod dem, men derimod benytte sig af dem; derpaa ser man ofte 
smukke Exempler, og ofte have saadanne stedlige Forhold maaske 
i Forening med egne Fordringer, en egen Smag, lidt efter lidt 
fremkaldt Former, der ere ejendommelige for det Sted, og som ud
vikles særlig godt der, f. Ex. af danske: Stensballe-Guleroden,
Høng-Foderbeden o. fl. Her hjemme har Frøavlen ikke endnu til
tvunget sig Plads i nogen videre Udstrækning i bestemte Egne eller 
Strøg, saaledes som man saa ofte ser det i Udlandet, hvor en eller 
anden Betingelse har været til Stede og særlig begunstiget Frø
avlen, saa Beboerne have kastet sig over denne, fremfor nogen 
anden Kultur. Enkelte Exempler herpaa have vi dog her hjemme 
f. Ex. med Stensballe-Guleroden, som rimeligvis oprindelig er op- 
staaet, eller dog i hvert Tilfælde gjennem en lang Aarrække ved
ligeholdt i Landsbyen Stensballe ved Horsens, hvor Frøet af denne 
Sort er avlet i mange Aar og derfra til høje Priser forsendt Lan
det over, især dog i Jylland, fordi den ynder lette Jorder; men 
noget ejendommeligt ved de lokale Forhold i Stensballe er der 
egentlig ikke, og Frøet af denne Sort kan avles lige saa godt og 
ægte andre Steder i Landet.

Mere fremtrædende Exempler paa saadanne frøavlende Egne 
træffer man i Udlandet; et af de blandt Frøavlere og Frøhandlere 
mest kjendte er Quedlinburg i Nord-Tyskland i Nærheden af Har
zen. Her er saa at sige al Jorden udnyttet til Frøavl, og det er
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dog egentlig først i det sidste halve Aarhundrede, at den har taget et 
saa overordentligt Opsving; dette grunder sig imidlertid for en stor 
Del paa de særegne Jordbundsforhold og Beliggenheden, der begunstige 
Frøavlen saa meget*).

Det gjælder navnlig om at have en J o r d b u n d ,  som ikke giver 
de unge Planter (i første Aar) en for yppig Væxt, saa at Rødderne 
blive vanskelige at overvintre paa Grund af den store Saftrigdom 
og Vævenes Løshed; det gjælder jo  ikke saa meget om at faa et 
stort Kvantum —  mange Tønder, —  men meget mere om, paa et 
givet Areal, at faa saa stort et Antal som muligt at ensartet og smukt 
udviklede, normalt store Rødder, netop med de Egenskaber frem
herskende, som ere de bestemmende for den givne Sort. Dette op- 
naas bedst i en mi l d  Jord med et g o d t ,  t y k t  M u l d l a g ,  saa den 
tilsteder dyb Bearbejdning; den maa være jævnt rig paa Nærings
stoffer, men ikke overgødet, da man saa faar for yppige Rødder til 
Overvintring, og ikke mager, da den driver Rodfrugterne til i en 
ung Alder at sende stærke Siderødder ud for at søge Næring, saa 
de blive forgrenede, hvad der er en afgjort Fejl ved dem.

I andet Aar kræve derimod især de mindre Rødder en temmelig 
stærk Gødningskraft, om ikke just frisk tilført Staldgødning, der 
f. Ex. for Guleroden kan blive skadelig. Det er hos dem alle en 
temmelig stor Stængelmasse, der skal udvikles; ganske vist tages en 
Del Stoffer hertil fra de i Roden i første Sommer ophobede Reserve
næringsstoffer, men det er dog langt fra nok. De Rodfrugter, der 
have baaret Frø, kunne rigtignok se helt friske og gode ud, især 
Foderbederne, men ere næsten helt udtømte for Næringsstoffer, saa 
kun de haarde, træede Dele ere tilbage, og afgive derfor kun et 
daarligt og værdiløst Foder, skjønt man endda ikke saa sjælden ser 
dem benyttede som saadant, vel nok mest til Ungkvæg. Frøplanterne 
kræve altsaa desuden megen Næring fra Jorden, dels saadan, som 
tjener til at opbygge den store Stængel- og Bladmasse, altsaa mest 
Kvælstof-, Kali- og Kalkforbindelser, dels saadan, som virker ud
viklende for Frøet; det er navnlig Fosforsyreforbindelserne og til 
Dels Kali, der ere beviste at være uundværlige der, og som findes i 
forholdsvis store Mængder i Frøet. En noget sværere Jordbund kan 
i Regelen anvendes i andet Aar, men en jævnt muldet vil dog ogsaa 
være at foretrække hertil.

*) Hvad Forholdene ved Quedlinburg angaar maa iøvrigt henvises til en 
Artikel i „Om Landbrugets Kulturplanter“ Nr. 4: „Den nordtyske Frøavl“ 
af J. Tseherning.
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Noget lignende, som med Gødningen, er Tilfældet med F u g  t ig  - 
h e d e n ;  den maa være jævn; en rigelig Fugtighed er god, saa længe 
Frøet spirer, og medens Planterne endnu ere unge. Senere maa 
Fugtigheden nok mindskes lidt, særlig i Overfladen; er Pæleroden 
først naaet godt ned til de dybere Jordlag, ville de ikke saa let 
komme til at mangle Væde, og det vil altsaa ikke kunne frem
kalde Forgrening af Rodens kjødede Dele. Heldigst er en al
mindelig god muldet Jord, hverken fremtrædende sandet eller leret, 
i god Kultur og omhyggelig drænet eller paa anden Maade afsivet; 
det giver en tidlig om Foraaret bekvem Jord, saa man i god Tid 
kan komme til at bearbejde og rense den inden Saaningen eller Ud
plantningen, uden at Dræningen dog bortleder mere end det over
flødige Vand eller udtørrer Jorden mere end ønskeligt.

I de senere Aar, da Rodfrugtdyrkningen er bleven mere al
mindelig, er der temmelig jævnlig fremkommet Klager over, at 
Rødderne, navnlig Foder- og Sukkerbedernes, have tilstoppet selv 
temmelig store og dybt liggende Drænledninger, dette forekommer 
mest i tørre Somre, naar de øvre Jordlag ere udtørrede, saa Rødderne 
søge dybere ned; men Mangel paa Næringsstoffer kan ogsaa bidrage 
meget dertil; en dyb Dræning, en god Bearbejdning og en passende 
Gødningstilførsel ville være de bedste Forebyggelsesmidler her 
imod. At undlade Dræning af den Grund vilde være aldeles for
kastelig; saa maa man finde sig i, hvis det er nødvendigt, at opsøge 
og rense de tilstoppede Steder.

Sur Jord maa fremfor alt betragtes som ubrugelig til Rod
frugter, saa vel som til de fleste andre Kulturplanter; thi netop det, 
at den er for vaad, hvilket i sig selv er skadeligt, gjør, at den 
ogsaa bliver uigjennemtrængelig for Luften og kold, hvorved de for 
Plantelivet saa skadelige Syrer dannes.

Hvad B e l i g g e n h e d e n  angaar, da er allerede tidligere paa
peget den Betydning, det har for Frøets Udvikling, at Voxestedet 
er nordligt. Avlsstedet maa endvidere have en fri Beliggenhed, saa 
det er fuldt udsat for Solens og Luftens Paavirkning; dette er nød
vendig for Frøets Udvikling, og det letter Høstarbejderne i ugun
stige Aar betydeligt, fremfor naar Ageren er indesluttet af Skove. 
Dog er Beskyttelsen mod kolde Vinde, navnlig om Foraaret mod de 
da fremherskende skarpe og udtørrende østlige Vinde, gavnlig eller 
nødvendig, ligesom ogsaa en dog nogenlunde lun Beliggenhed er 
heldig, saa at Frøet ikke er udsat for at afpiskes af Blæsten; det 
er derfor godt at have Bakkestrøg eller Skove i Omegnen, men blot 
ikke alt for nær ved. Skove kunne ogsaa blive til Ulempe, naar de 
grænse nær op til Stedet, derved, at de huse en Mængde Insekter
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og Fugle, der kunne blive besværlige Gjæster paa Frøagrene, lige
som ogsaa Harer og Raadyr ofte kunne være temmelig slemme, idet 
de afgnave saa vel første Aars Rodfrugter, som de unge Spirer 
(Hjærteskuddene) paa de udplantede Frøroer. I det hele taget har 
Naboskabet stor Betydning for Markfredens Skyld.

Stor Ulempe foraarsages ofte, naar Kreaturer, som ere komne 
løse, hærge i Frøagrene, lige saa meget og maaske mere ved det, 
de nedtrampe, som ved det, de æde, Her er en slem Ulempe for 
Landmanden, som vil forbinde Frøavl med Kvæghold; thi selv om 
han fodrer Besætningen saa vidt muligt paa Stald om Sommeren, 
vil der dog næsten altid være Lam og Ungkvæg, som maa være 
ude, og som ofte ere slemme Gjæster, ligesom man vel i Regelen vil 
slippe Kvæget løs om Efteraaret en lille Tid, for at udnytte den 
sidste gode Græsning; det vil da for Rodfrugternes Vedkommende 
særlig blive Foder- og Sukkerbedernes Frøstængler, det gaar ud over, 
saa vel som de endnu ikke optagne Rodfrugter til næste Aars 
Frøavl. Solide Indhegninger ville kunne hjælpe en Del, men blive 
let kostbare og vanskelige eller umulige at lave, hvor man vil ind
føre Frøavlen i hele Vexeldriften; noget andet bliver det, hvor man 
vælger et særskilt Stykke til Frøavl. En god Tjørnehæk vil være 
mest at anbefale som Værn.

3. Sædskiftet.

Som allerede tidligere bemærket, kan det nok være lidt vanske
ligt at faa indlemmet Frøavlen paa rette Sted i Sædskiftet, og det 
kan kræve en gjennemgribende Forandring, hvis man vil gjennemføre 
den saaledes, at den udgjør en hel Indtægt, lige saa fuldt som en af de 
egentlige Sædarter eller Græsmarkerne. Det er af stor Vigtighed at 
faa den lagt paa en heldig Maade, dels for at den selv kan give det 
største Udbytte og dels for at indvirke saa gunstig som muligt paa 
de efterfølgende Afgrøder, idet man søger at lade Rodfrugtmarken 
afbryde Sædarternes Rækkefølge paa en eller anden Maade eller 
gaa forud for dem, saa den efterlader Jorden i en god Kultur
tilstand.

Nemmere kommer man i Regelen fra det, naar man indtager 
et særskilt Stykke til dette og andet lignende Brug; man kan lettere 
faa et saadant mindre Stykke i en fortrinlig Kulturstand, lettere faa 
det skjærmet mod ydre Vold,  end om man indlemmer Frøavlen i 
hele Sædskiftet, men sligt maa afgjøres for hvert enkelt Tilfælde; 
Regler kunne her ikke opstilles; det beror først og fremmest paa, 
hvor omfattende Vedkommende vil drive Frøavlen, om han har
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tilstrækkelig Kapital, Magt over sin Jord o. s. v. Rodfrugtfrøavlen 
er et Middel, hvorved man ganske udmærket kan forbedre sin Jord; 
thi skal Frøavlen blive indbringende, kræver den ubetinget en om
hyggelig Behandling af Jorden og i det hele et vel ordnet Agerbrug; 
den kan —  foruden selv at være indbringende —  indvirke særdeles 
gavnlig paa de andre Kulturer, saa at disse give et Udbytte, som 
baade bliver større og bedre. Det er allerede bekjendt, hvor gavnlig 
Rodfrugtdyrkning (i Fodi’ingsøjemed) er for Jorden, idet de dybt 
gaaende Rødder skjørne Jorden udmærket, og med deres tætte, fine 
Rodfilt, som man let ser om Efteraaret ved Optagningen, bidrage 
meget til en rig Mulddannelse, saa langt den naar ned. Planterne 
tillade endvidere i lang Tid Hakning og Lugning imellem sig, og 
senere, naar Bladene brede sig og naa sammen, kvæles de frem
kommende Ukrudtsplanter, og Jorden skjærmes imod Solens Udtørren. 
Samme Virkning har naturligvis Frøroerne i første Sommer; mere 
lig Sædarternes bliver den derimod i den anden Sommer, navnlig 
kræver den i Almindelighed stor Næringsrigdom i Jorden; da denne 
ellers let udpines; men til Forskjel fra disse er dog, at man meget 
længere hen paa Sommeren kan komme til at holde Jorden ren for 
Ukrudt, naar den er beplantet med Frøroer, end naar Sæden alt 
fra Efteraaret eller det tidlige Foraar dækker Jorden.

Som Regel er vel den, der tænker paa Frøavl, en Mand, som 
har sørget for at holde sin Jord saa ren, at Brakken kan undværes. 
At lade Jorden ligge en Sommer uden at give nogen Afgrøde er 
dyrt, og Brakken er derfor allerede mange Steder afskaffet, idet 
der dyrkes Rodfrugter, Blandsæd eller lignende i Steden for. Der 
henad maa ogsaa Frøavleren stræbe, og han har, som ovenfor berørt, 
ret gunstige Betingelser.

Naar Jorden er rig nok paa Næringsstoffer, saa den ikke fordrer 
at udhvile i fleraarigt Græsleje, kan man godt nøjes med et- eller 
to-aarigt. De fieraarige Græsmarker falde altsaa bort; de blive for 
lidet græsydende i de sidste Aar. Benytter man udelukkende Sommer- 
staldfodring, vil man i Regelen nøjes med een Udlægsmark, som 
skal give det fornødne H ø, om muligt 2 Slæt, eller man kan lade 
Kvæget græsse nogle faa Timer daglig efter første Slæt. Græs
ningen maa man da erstatte med Vikkebavre, Blandsæd, Kokaal 
o. s. v., som paa samme Areal giver en meget større Mængde Foder
stof end Græsningen paa andet Aars Udlægsmark.

Er Jorden altsaa saa ren, at Brakken kan undværes, afløser 
man denne med Rodfrugter; hyppigst ville disse vel saa komme 
efter et eet- eller to-aarigt Græsleje og ville, naar Jorden bearbejdes 
tilstrækkelig dybt, bringe denne i en udmærket porøs og ren Til
stand. En tre- eller endog kun to-aarig Græsmark kan undertiden
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være vanskelig nok at faa tilberedt godt til Rodfrugtdyrkning paa 
Grund af den tætte Grønsvær; lettest vil det i Regelen gaa, naar 
man gøder og vender Grønsværen ganske øverlig saa tidlig paa 
Efteraaret, at den forraadner eller dog skjørner saa meget inden 
Vinteren, at Jorden kan faa endnu en Gravning eller Pløjning, 
som da maa være saa dyb, at det nederste Muldlag kommer øverst.

Efter Rodfrugterne saar man i Regelen Vaarsæd, da de fleste 
ville komme for sent af Marken til, at Bearbejdning af Jorden og 
Saaning af Vintersæd kan naas. Ogsaa avles der i Regelen fortrinligt 
Byg efter Rodfrugter; Havre bliver ogsaa udmærket, men da denne 
er mere nøjsom, skydes den i Regelen længere tilbage i Sædskiftet, 
f. Ex. efter Vintersæd eller meget passende efter Frøroerne, hvor 
den selv uden Gødning kan give et godt Resultat. Om at „skyde 
tilbage“ i Sædskiftet bør der dog i et veldrevet Agerbrug med 
Frøavl ikke være Tale, da man ikke, som tidligere, nøjes med at 
gøde een Gang (til Vintersæden i Brakken), men nu maa gøde 
mindst een eller to Gange mere i Omdriften, blandt andet umiddel
bart før Havren, hvis man vil benytte den til at udlægge Kløver- 
og Græsmark i, da denne ellers kommer for langt fra Gødningen.

Som et Exempel paa et godt V -Marks Sædskifte, hvor Rod
frugtfrøavlen optager et helt Nummer, kan anføres følgende:

1) R o d f r u g t e r  (i f ø r s t e  Aar ) ,  hvortil gødes Efteraaret forud 
med Staldgødning til Foderbeder og Rutabager, og med Blan
dingsgødning til Gulerødder og Cikorie.

2) Byg.
3) R u g ,  hvortil gødes med Staldgødning.
4) R o d f r u g t e r  t i l  F r ø  (Handelsgødning).
5) a. B l a n d s æ d ;  efter at den tidligste er afhugget, saas heri

T u r n i p s .
b. F o r s k j e l l i g e  F o d e r p l a n t e r  (Kartofler).

6) H a v r e ,  hvortil gødes om Efteraaret med Blandingsgødning.
7) K l ø v e r  o g  Græs.

Flere Exempler paa Sædskifter kunde nævnes, men dels kan 
der let omændres lidt paa ovenstaaende, saa det kan afpasses efter 
forskjellige Forhold, og dels vil enhver meget bedre selv kunne ind
rette sig et Sædskifte, som passer netop efter hans Jordbrug, Gød- 
ningskraft, Jordbundsforhold o. s. v.

4. dødning og Behandling a f Jorden til Rodfrugterne, 
særlig i første Aar.

Paa Grund af den store Stofmasse, Rodfrugterne yde, ere de 
temmelig graadige Planter; de kræve en rig Næring i Jorden; dog



tage de ogsaa en Mængde Næringsstoffer fra Luften ved Hjælp af 
deres store Bladmasse, saa at de netop herved bidrage overordentlig 
meget baade umiddelbart og middelbart til at forøge Muldmængden 
og paa den Maade erstatte Jorden, hvad de tage, naturligvis mest 
naar de fodres op, da de bidrage til en stor og god Gødningsmasse; 
men alene de Bester, der blive tilbage i og paa Jorden om Efter- 
aaret efter Optagningen, udgøre en fortræffelig Grøngødning, navnlig 
naar man nedpløjer de afpudsede Blade. Ogsaa bidrager den store, 
fine Rodmasse til en god Mulddannelse, og faa Planter efterlade 
Jorden i en saa skjør Tilstand som Rodfrugterne.

Men desuagtet er det Planter, der kræve en stor Gødnings
tilførsel, naar de skulle betale sig, især da deres Pasning fordrer 
megen Arbejdskraft, og denne bliver den samme, enten man avler 
lidt eller meget paa samme Areal, og maaske større jo  mindre man 
avler. Og det er Planter, som man har Fornøjelse af at gøde; thi 
ved deres store Rodmasse kunne de benytte selv en stor Mængde 
Gødning, naar blot denne er let tilgængelig, af hvilken Grund de 
let opløselige „kunstige“ Gødningsarter virke udmærket, ligesom 
ogsaa vel forraadnet Stald- og Blandingsgødning.

Ved Tilførselen af Gødningstoffer maa man altsaa skjelne 
mellem de lettere og vanskeligere opløselige, ligesom der ogsaa maa 
tages Hensyn til hvad Jordbunden i Forvejen ejer, til de forskjel
lige Arters naturlige Krav til de forskjellige Stoffer, og endelig til 
Hensigten med Rodfrugtdyrkningen.

S t a l d g ø d n i n g  har baade ved Forsøg og ved Dyrkning i det 
store i Almindelighed vist sig at være særlig gavnlig for Rodfrug
terne, og paaført i rette Tid og i en passende Tilstand tilfører den 
P l a n t e r n e  saa godt som alle de Stoffer, de have Brug for, og 
mere end nogen anden bidrager den til at gjøre Jorden porøs og 
muldrig; men der er Anvendelse for store Mængder Staldgødning i 
Landbruget, saa man maa ofte ty til andre Gødningsarter. Den 
hører nærmest til de langsommere virkende Gødningsarter og maa 
derfor om muligt, navnlig hvis den kun er lidt forraadnet, paaføres 
allerede om Efteraaret, inden Pløjningen eller Gravningen.

Paa lignende Maade forholder det sig med B l a n d i n g s g ø d 
n i n g  (Kompost), der ogsaa i Regelen hører til de længe virkende 
og temmelig stærkt mulddannende Gødningsarter. Ogsaa den yder 
Planterne mange nødvendige Stoffer, men nogen almindelig Opgivelse 
af den Mængde, hvori disse forekomme, kan ikke meddeles, da den 
er saa forskjellig. Som Regel ville Aske og Latringødning, næst 
Jord, udgjøre Hovedbestanddelene. Asken yder en temmelig stor 
Mængde af Kalk, fosforsure Salte og særlig Kali, og Latringødningen 
er rig paa Kvælstof og Fosforsyre; det er alle meget væsentlige



112

Næringsstoffer for Rodfrugterne; en Del Benaffald, Vejafskrab, Tørve- 
smul, Afsætning af paaført Møddingvand, Kalkaffald, Ukrudt o. s. v., 
som alle forøge Blandingsmøddingens gode Indhold, ville ogsaa 
almindelig findes deri og, naar de ere vel forraadnede, afgive en 
baade temmelig let tilgængelig og dog længe varende Gødning, der 
er ligesaa virksom for Rodfrugterne i første Aar, som i det Aar, de 
staa til Frø, og som ganske særlig egner sig for Gulerødder.

Kan man naa at faa den paaført og dækket inden Vinteren, 
er det bedst, men er den vel forraadnet og findelt, kan den ogsaa 
paaføres om Foraaret, hvad man i Regelen gjør, naar den benyttes 
som en Hjælpegødning, hvis Efteraarsgødningen har været util
strækkelig, eller den er bragt dybt ned ; om Foraaret dækkes Blan
dingsgødningen kun med et lille Jordlag, altsaa ved Hjælp af Svensk
harven, eller ved Opkamningen, saaledes at de unge Planter hurtig 
kunne faa Nytte af den.

Har man ikke nok af de nævnte to Slags Gødning, eller er 
Jorden særlig fattig paa et eller andet Næringsstof, maa man ved 
Hjælp af H a n d e l s g ø d n i n g  se at tilføre den saadanne; en Mængde 
Forsøg ere gjorte for at bestemme, hvorledes de helst bør anvendes, 
og hvilke der ere de bedste. Som noget af det første ser man da, 
at de ikke bør anvendes alene, men kun i Forbindelse med Stald
gødning, med mindre Jorden skulde være stærkt gjennemgødet med 
denne; thi Rodfrugterne fordre porøs og muldet Jord, hvad Handels
gødningerne ikke bevirke. Men hvilke af disse man skal anvende, 
kan der ikke opstilles almen gjældende Regler for; selvfølgelig burde 
Jorden netop tilføres de Stoffer, den mangler, og som vedkommende 
Kulturplante kræver for at faa en god Udvikling; men navnlig 
hint har det sine store Vanskeligheder at komme til Kundskab 
om. Hvad i øvrigt Gødningslæren og særlig Handelsgødningens 
Sammensætning og Virkning angaar, maa henvises til de Skrifter, 
der særlig behandle dette Æmne. Her kan kun ganske kortelig be
mærkes, at af saadanne Handelsgødninger, som især bevirke en forøget 
Væxt af Rod, Blade og Stængler, maa nævnes de meget k v æ l s t o f -  
h o l d i g e ,  som Chilisalpeter (salpetersurt Natron) o. a. salpetersure 
Salte, Ammoniaksalte (svovlsur Ammoniak), Blodgødning, Fiskeguano 
o. f l.; endvidere k a l i h o l d i g e ,  som svovlsur Kali og Chlorkalium, 
og k a l k h o l d i g e :  Benmel, Melkalk o. m. a. Saadanne maa altsaa 
særlig anvendes til Gødning for Rodfrugterne i første Sommer. — Der
imod virke alle f o s f o r s y r e h o l d i g e  Gødningsarter til en god Ud
vikling af Frø; blandt dem er vel sur forforsur Kalk den mest al
mindelig anvendte, men ogsaa Peru- og Fiskeguano, Benmel o. fl. 
bruges med god Virkning.
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Naar Hensigten med Rodfrugternes Dyrkning er Frøavl, maa 
der ikke tilføres dem saa megen Gødning, at de blive overfrodige i 
Væxten (løse i Vævene og stærkt saftfyldte), hvorved Overvintringen 
vanskeliggjøres, men kun saa meget, at de opnaa en normal Stør
relse, en smuk karakteristisk Form og en tilstrækkelig Fasthed 
(uden dog at blive træede). Det er noget lignende, som naar Sukker
beder eller Cikorierødder skulle anvendes i Industrien; dertil maa 
Jorden heller ikke overgødes, men kun gødes saa meget, at Rød
derne opnaa den Størrelse, ved hvilken Erfaring og Undersøgelser 
have vist, at de ere rigest paa de Stoffer, for hvis Skyld de dyrkes.

B e h a n d l i n g e n  a f  J o r d e n  maa betragtes som et af de vig
tigste Punkter ved Rodfrugtfrøavlen. Skjønt nogle af disse Ar
bejder allerede ere berørte ovenfor og desuden ere de samme, 
som naar Rodfrugterne dyrkes med det Formaal at fodre dem op, 
og derfor til Dels ere almindelig kjendte, maa de paa Grund af 
deres Vigtighed dog omtales mere udførligt.

Som noget af det vigtigste maa da nævnes: d y b  B e a r b e j d 
n i n g  a f  J o r d e n .  Allerede tidligere er omtalt, at Rodfrugternes 
Rødder gaa meget dybere ned, end man almindelig antager; dette 
viser os altsaa, hvor nødvendig en dyb Bearbejdning er, for at Rød
derne kunne trænge dybt ned, hvor de lettere ville kunne finde den 
nødvendige Fugtighed, selv om Overfladen skulde udtørre. Selv de 
korte Roer kræve et dybt, porøst Muldlag, idet ogsaa deres fine 
Rødder søge dybt ned. Denne Bearbejdning kan ske paa flere 
Maader efter Jordsmonnets Beskaffenhed, Aarstiden o. s. v.

Enten man anvender Spade eller Plov, maa man fremfor alt 
søge at faa bearbejdet sin Jord inden Vinterens Komme, saa den 
fuldt kan paavirkes af Frost og Luft, hvad den ikke vilde kunne, 
hvis den henlaa med jævn og fast Overflade, f. Ex. som Grøn- eller 
Stubjord.

Under mindre Forhold vil man vel altid anvende G r a v n i n g ;  
denne er ogsaa ubetinget bedre end Pløjning, paa Grund af, at 
man med Spaden ganske anderledes kan blande og findele Jorden, 
end med Ploven. For at udsætte Jorden saa meget som muligt for 
Krostens og Luftens Paavirkning, søger man ved Behandlingen at 
caste Jorden op i Klumper, saa den ikke falder sammen; aldeles 
Forkasteligt er det, saaledes som ved Foraarsgravningen, at smulre 
ien ved at give hver Spadefuld et lille Slag; den vil da falde 
sammen, og naar Sne og Regn yderligere virke jævnende paa den, 
ni de den snart danne en jævn Overflade, lidet udsat for Luftens 
udvirkning. For at gjøre Overfladen end mere ujævn, opkaster 
nan ofte Jorden i Kamme, omtrent */* Alen brede og høje; disse 
Samme kunne da helt gjennemfryse, blive derved skjøre og tidlig
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bekvemme om Foraaret, da de tilmed modtage en ringere Mængde 
Fugtighed, som de ogsaa lettere igjen afgive, paa Grund af deres 
store Fordampningsoverflade; endvidere ihjelfryse en Mængde Insekter 
paa denne Maade, især i deres yngre Udviklingstrin.

I Almindelighed anvendes Gravning kun i eet Spademaals 
Dybde, altsaa omtrent 12 Tommer, men det bør tilraades, hvis 
Undergrunden ikke er altfor slet, at bearbejde sin Jord adskilligt 
dybere. Det kan være forskjelligt, hvor meget af Undergrunden 
man tør bringe op til Overfladen. Ofte ser man Reolgravning ud
ført saaledes, at den skader mere end den gavner; naar nemlig 
Undergrunden bestaar af „dødt“ Ler eller Sand, uden at en større 
Del Muldstoffer ere iblandede, er det en Fejl at begrave det frugt
bare Muldlag derunder, da det vil koste megen Gødning, inden 
denne raa Undergrundsjord bliver omdannet til et frugtbart Muldlag, 
og denne Fejl kan straffe sig igjennem flere Aar. — Man maa da 
grave saaledes, at største Delen af Muldlaget bliver øverst, kun 
iblandet med hver 3die eller hver 2den Spade fuld af Undergrunden, 
eller man lader denne helt blive i Bunden —  U n d e r g r u n d s g r a v 
n i n g  —  og altsaa blot løsner den ved at vende den nede i Grøften. 
Rødderne ville da let kunne trænge herned, og den vil lidt efter lidt 
blive mere muldet, saa man maaske i næste Omdrift helt vil kunne 
vende den op til Overfladen. Er Jorden saa næringsholdig i 2 Spade
maals Dybde, at man uden Fare kan lægge det nederste helt oven 
paa det egentlige Muldlag, er det naturligvis at foretrække; det er 
den saakaldte R e o l g r a v n i n g .  Ved Gravningen maa alle større 
Sten og fleraarige Ukrudtsrødder omhyggelig afsamles. Jorden 
ligger da saaledes Vinteren over.

Om Foraaret kan man da, hvis Jorden er rigtig bekvem, blot 
jævne Kammene ud med en Skovl og glatte dem efter med en Rive, 
idet man maa passe ikke at træde Jorden sammen mere end nød
vendigt; man kan da saa eller plante i den uden videre Bearbejd
ning, og man udsætter sig ikke for en saa stærk Udtørring, som 
hvis man gravede det endnu en Gang. Er Jorden bindende, kan 
dette desuagtet nok blive nødvendigt; man bør da ikke grave saa 
længe den er saa vaad, at den atter klasker sammen, men vente til 
den er tjenlig. Denne Gravning bør man da foretage med Grave
greb, med hvilken man meget bedre end med Spaden findeler Jorden 
og kan faa alle Ukrudtsrødder rystede fra. Saaningen eller Plant
ningen maa da udføres umiddelbart efter, inden Jorden er blevet 
for udtørret.

Hvor større Arealer skulle behandles, maa P l ø j n i n g  erstatte 
Gravning; den kan ogsaa med Nutidens gode Redskaber udføres 
meget tilfredsstillende, især naar man træffer sit Valg med fuld



115

Hensyntagen til Jorden. Som ved Gravningen gjælder det om ved 
Efteraarspløjningen at faa Jorden kastet op i store Klumper, og det 
sker da lettest ved Plove med snoet, lang Muldfjæl; der bør i Al
mindelighed piøjes dybt, saaledes at det underste af Muldlaget 
vendes opad, eller man kan undergrunds- eller reolpløje, hvis Under
grunden er god nok dertil. Er Jorden meget uren, bør man dog 
hellere harve Stubjorden, hvis en Sædart er gaaet forud, saa snart 
man kan, for at faa Ukrudtsfrøet til at spire, pløje grundt en Gang, 
atter harve og saa inden Vinteren give Jorden en Dybdepløjning. 
I Udlandets meget roedyrkende Egne har man ofte anvendt Plove, 
som, trukne af 2 eller 4 Stude, kunne bearbejde Jorden 14— 16 Tom. 
dybt. Muldfjælen er da, hvor Jorden er nogenlunde let, stejl, kort 
og lige, og Langjærnet mangler oftest; derimod ere disse Plove 
gjærne forsynede med Hjul for at give dem en sikrere Gang. Der 
piøjes i Regelen ogsaa saaledes, at Agre — altsaa ogsaa Agerrenerne
—  undgaas, eller Agrene dog afsættes meget brede, hvorved der 
nok spildes nogen Tid, men det muliggjør eller letter saa til Gjen- 
gjæld Maskinradsaaning; en god Afsivning af Jorden er nødvendig, 
naar Agerrenerne udelades. For at undgaa denne Tidsspilde be
nyttes de saakaldte V e n d e p l o v e  af forskjellig Konstruktion, men 
alle med det Formaal at lægge alle Furerne een Vej. U n d e r 
g r u n d s p l o v e n  udfører det Arbejde, der svarer til Undergrunds
gravning; den følger for det meste bag efter en almindelig Sving
plov i dennes Fure og er et udmærket Redskab, hvor Undergrunden 
er fast og for mager til at vendes op ovenpaa Muldlaget; den kan be
arbejde Jorden i en Dybde af 18— 20 Tommer. R e o l p l ø j n i n g e n  
kan udføres med to almindelige Svingplove, den ene bag efter den 
anden i samme Fure eller med en særlig dertil indrettet Plov, som 
altsaa har to Plovlegemer; denne kan, ligesom oven nævnte, kun an
vendes, hvor Jorden er nogenlunde fri for større Sten, og de fordre 
begge stor Trækkraft, naar de skulle gaa dybt.

Naar Saatiden nærmer sig, maa man passe meget nøje paa, 
naar Jorden er tjenlig til Bearbtjdning, da det er af største Vig
tighed at udføre denne i rette Tid, ikke medens den endnu er vaad, 
men inden den er bleven for tør; ofte er det ikke mange Dage, det 
gjælder om.

Hvis Jorden er meget uren af fleraarigt Ukrudt (K vik), maa 
man helst opgive at saa Foderbeder, Gulerødder, Rutabaga og Ci
korie, som skulle saas tidlig, men derimod hellere saa Turnips, der 
selv efter en Udsæd saa sent som sidst i Juni dog kunne blive vel 
udviklede.

Er Jorden tilstrækkelig ren, maa man undersøge om den er 
saa haard, at en Pløjning vil være nødvendig; er den det, maa man
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anvende Plove med stejl, kort og lige Muldfjæl, som er i Stand til 
at smulre Jorden godt; en anden Slags Plove, med gjennembrudt 
(risteformet) Muldfjæl, er ogsaa at anbefale til dette Brug. Forinden 
Pløjningen bør man bryde Jordoverfladen med Harven og Tromlen, 
saa den ikke bliver klumpet. Har man ikke faaet gødet tilstrækkelig 
om Efteraaret, eller er Gødningen bragt saa dybt ned ved Efter- 
aarsbehandlingen, at man anser en Foraarsgødning for nødvendig, 
da maa Gødningen, der bør være stærkt forraadnet, spredes om
hyggelig efter denne Tromling og nedpløjes, hvis man da ikke op- 
kammer Jorden eller anvender Handelsgødning.

Men helst lader man den Jord, der Vinteren igjennem har været 
udsat for Frostens og Luftens Paavirkning, blive øverst, og søger 
paa anden Maade end ved Pløjning at skjørne Jorden. Vil man 
bearbejde den dybt, anvendes G r u b b e r e n ,  der er et udmærket 
Bedskab til Rodfrugtdyrkningen; den gjennemarbejder Undergrunden 
i en betydelig Dybde og løsner Overfladen, uden dog at vende denne 
synderlig ned; ogsaa forinden Grubningen bør man, især hvis Jorden 
er bindende, anvende Harve og Tromle for at undgaa Klumper, og 
efter Grubningen maa man jævne Jorden med en Letharve, ligesom 
man ogsaa med den løsriver og samler fleraarigt Ukrudt, om saadant 
findes. Gjentagen Tromling og Harvning vil maaske være nødvendig 
inden Saaningen, men hvor mange Gange man skal behandle Jorden 
med Grubbe, Harve og Tromle kan der ikke gives almindelige
Regler for, da det aldeles afhænger af Jordens Egenskaber; det maa 
hver især bestemme, for at naa det nødvendige Maal: En J o r d ,
d e r  er  g o d t  f i n d e l t  u d e n  d o g  a t  v ære  b l e v e n  u d t ø r r e t .
Til let Jord anvendes for det meste den almindelige Tromle, til 
sværere Jord bruges derimod K a m t r o m l e n  (Ringtromlen), der 
ganske anderledes end den almindelige kan klemme Klumperne i 
Stykker; paa let Jord er den ogsaa fortrinlig, da den fæstner den 
bedre.

Jorden maa derefter snarest mulig tilsaas eller beplantes for at 
undgaa Udtørring.

I Ovenstaaende er der gaaet ud fra, at R o d f r u g t e r n e
d y r k e s  p a a  f l a d  J o r d ,  som ubetinget maa foretrækkes for Dyrk
ning paa Kamme, hvor Forholdene tillade det; men det kræver et 
større Muldlag, dybere Bearbejdning (12— 14 Tom.), hvad enten man 
dyrker lange eller korte Rodfrugter. Maaske fordres ogsaa en større 
Arbejdsstyrke, naar Kammene udelades, da det bliver noget vanske
ligere at benytte Raderenseren paa flad Jord, fordi den her let vil 
løbe ud og ind og beskadige Planterne, tildels ogsaa fordi Rækkerne 
her i Almindelighed ere nærmere ved hinanden (12— 18 Tommer), 
hvad der ogsaa bidrager meget til et forøget Udbytte; men man
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har dog hensigtsmæssige Maskiner, som kunne luge og skjørne 
Jorden, selv mellem Rækker med meget mindre Afstand. De ere 
imidlertid temmelig kostbare, og man er derfor i Almindelighed paa 
flad Jord henvist til Renholdelse ved Haandkraft.

Næsten altid ser man i det almindelige Agerbrug R o d f r u g t e r n e  
d y r k e d e  paa K a m m e .  Man udelader saa selvfølgelig de ovenfor 
omtalte Foraarsarbejder (Pløjning og Grubning), da Jorden selv uden 
disse ofte bliver for tør, idet den i opkammet Tilstand er bleven 
meget mere udsat for Udtørring. Maaden, hvorpaa Kammene dannes, 
er noget forskjellig, eftersom man gøder samtidig med Saaningen 
eller ikke. Naar man vil gøde om Foraaret, og Jorden, hvis den 
.har været skorpet, er behandlet tilstrækkelig med Harve og Tromle, 
kammes den op med en almindelig Svingplov i passende og nøj
agtige Afstande (24— 30 Tom.), og Gødningen paaføres da og spredes 
over Stykket; det meste vil altsaa falde i Furerne. Kammene 
kløves med en almindelig Hyppeplov, som altsaa samtidig opsætter 
nye Kamme, hvor Furen før var; der opnaas derved, at Gødningen 
kommer lige under og nær ved de unge Planter. Paa samme Maade 
udsaas de let opløselige Handelsgødninger, eller de udsaas samtidig 
med Frøet, hvorved opnaas størst og hurtigst Virkning. Man kan 
ogsaa undgaa den sidste Opkamning, hvis man frygter for Jordens 
Udtørring. Gødningen spredes da umiddelbart efter Harvningen og 
Tromlingen, og der kammes saa op med Svingplov. Gødningen kommer 
da ogsaa i Midten af Kammen, men dækkes ikke saa godt. Vil 
man udelade Foraarsgødskning, kammes Jorden ogsaa kun een Gang 
op ; man udsætter sig derved ikke saa let for den farlige Udtørring, 
og den om Vinteren vel skjørnede og udluftede Jord kommer da 
midt i Kammen, altsaa nærmest Rødderne.

Saaningen maa da udføres umiddelbart efter Opkamningen (selv 
om Jorden kun ligger en Dag over, er den ofte tørret for meget), og 
Tromlen maa følge lige efter Saamanden. Man har i Almindelighed, 
hvor Opkamning og Radsaamaskiner anvendes, disse indrettede saa
ledes, at de trække Rille paa Kammen, saa, dække Frøet og tromle 
efter, alt paa een Gang; nogle tromle Kammen flad ovenpaa, andre 
opadbuet, atter andre nedadbuet, noget rendeformet, hvad der er 
heldigst, da det samler mere paa Fugtigheden, som i Regelen kom
mer temmelig sparsomt i Spiringstiden. Man har ogsaa Saamaskiner, 
der tromle før Saaningen.

Ved Spadekultur alene bør Opkamning ikke anvendes, da man 
maa forudsætte, at der her er et tilstrækkelig dybt Muldlag, og 
det er et temmelig besværligt Arbejde at trække Kamme op; de 
dannes undertiden med et Hyppejærn.
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Det vil let indses, at man ikke er udsat for en saa stærk eller 
hurtig Udtørring paa flad Jord , hvorfor denne Dyikningsmaade 
rimeligvis ogsaa vil trænge mere og mere igjennem, hvor Muldlaget 
er tilstrækkelig dybt og vel bearbejdet, eller hvor ikke Arbejds
krafterne ere alt for dyre. Planterne komme i en raskere Væxt 
strax fra Foraaret og naa hurtigere at dække Jorden, især da 
mindre Afstand mellem Rækkerne er nødvendig. Den kan saaledes 
paa to Maader bidrage til et større Udbytte; men ogsaa den Om
stændighed, at Jorden bliver ganske anderledes dækket ved ikke at 
opkammes, har stor Betydning, idet den beskytter mod Udtørring 
og tjener til at kvæle de fremkommende Ukrudtsplanter.

Ogsaa blive de paa Kamme dyrkede Rodfrugter hyppig mere 
grenede, idet de i den unge Alder maa sende kraftige Rødder ud 
efter Vædske, og da saadanne maa vrages som Frørødder, kan dette 
foraarsage Frøavleren et temmelig føleligt Tab.

Men endnu eet Forhold maa Frøavleren ikke glemme, det 
nemlig, at han kan avle mange flere Rodfrugter (i Tai) paa samme 
Areal paa flad Jord end paa opkammet, og da det er ham om at 
gjøre —  i alt Fald til Avl af Handelsfrø —  at faa saa mange ens
artet udviklede, jævnt store, glatte og normalt formede Rødder som 
muligt, saa bør Frøavleren benytte Dyrkning paa flad Jord. Store 
Rødder, i tilstrækkelig Mængde til Stamfrøavl, ville tilmed lige saa 
godt eller maaske bedre avles her, som paa Kamme.

5. Saaniug og Plantning (i første Aar).

Den heldigste Tid for S a a n i n g e n  er forskjellig for de for
skjellige Rodfrugter, og retter sig desuden efter det Øjemed, hvori 
man dyrker dem. Er Stamfrøavl Formaalet, da saas lige saa tidlig 
som til Foderbrug, for at faa Rødderne udviklede i deres fulde 
Størrelse; tilsigter man derimod Avl af Handelsfrø, saas i Regelen 
noget sildigere, ja  endog i nogle Tilfælde meget sildigere, hvilket 
sidste dog mere har en Masseavl for Øje end Avl af en virkelig god 
Vare og derfor kun maa anvendes med Forbehold. Nogle Steder 
saas, ogsaa i dette Øjemed, tidlig, men der udtyndes mindre, hvilket 
ligesom den sildigere Udsæd bevirker, at Rødderne blive mindre og 
lettere overvintres. løvrigt mangler der endnu tilstrækkelige Forsøg 
til at faa forskjellige herhen hørende Spørgsmaal klarede. U d s æ d  s - 
t i d e n  skal blive nærmere omtalt under hver enkelt Art af Rod
frugterne.

Naar Jorden har opnaaet den mest tjenlige Beskaffenhed, Stykket 
er tilberedt, og Tiden for Saaningen er kommen, maa denne uop
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holdelig udføres, da Tøven kan foraarsage store Tab; alle de for- 
skjellige Arbejder maa følge umiddelbart efter hinanden, saa at der 
mellem det første og sidste kun bliver faa Timer.

Hvad enten der skal saas paa flad Mark eller paa Kamme, maa 
altid R a d -  e l l e r  P l e t s a a n i n g  (Rækkekultur) anvendes, og det af 
flere gode Grunde. Det er den første Betingelse for, at Rodfrugt
marken skal kunne afløse Brakmarken; thi kun hvor Planterne staa 
i regelmæssige Afstande, kan man bearbejde Jorden og holde rent 
imellem dem.

Ved Rad- eller Pletsaaningen kunne Planterne faa den mest 
passende indbyrdes Afstand, saa hver især af dem kan udvikles 
normalt og frodig, og dog saaledes, at Pladsen fuldt udnyttes, saa 
at Planterne danne et jævnt Dække over Jorden, hvorved tillige en 
passende Skygge for denne tilvejebringes. Man kan endvidere 
bringe Frøet ned i den for hver Art bestemte, heldigste Dybde, og 
enten man former Rillerne eller Hullerne med Haandkraft eller med 
Maskine, bliver alt Frøet dækket med et lige tykt Lag Jord, som er 
Betingelse for en god og ensartet Spiring. Endvidere kan man ved 
Rækkekultur opnaa den størst mulige Nyttevirkning af Gødningen, 
og endelig opnaar man en Besparelse derved, at man bruger en 
langt mindre Udsæd end til Bredsaaning; den kan endog gaa ned til 
det halve, særlig hvis man benytter gode Maskiner.

Inden man begynder Saaningen, maa man være paa det rene 
m ed, hvQr god Spireevne Frøet har, for derefter at bedømme 
Afstanden, at man saar hverken for tyndt eller for tykt. Ved 
Indkjøb af Frø fra de større Handlende er Spireevnen i Almindelig
hed opgivet, men man kan ogsaa selv undersøge den, enten ved 
Udsæd i Smaakasser eller Potter med fin Jord eller i fugtet Papir 
eller lignende. Man maa dog erindre, at under naturlige Forhold 
spirer i Regelen ikke saa stort et Procenttal, som i Prøveglassene, 
hvor man søger at tilvejebringe saa gunstige Spiringsforhold som 
muligt. Desuden maa man gjøre Regning paa, at en hel Del af de 
unge Planter blive svage eller ødelægges. Andre Hensyn maa ogsaa 
tages; f. Ex. hvis Jorden er lidt fast, saa den kan blive skorpet over 
Frøet, da vil maaske een af de spæde Kimplanter ikke kunne bryde 
denne Skorpe, hvorimod flere maaske nok kunne det; naar flere Frø 
ligge sammen, ville de lettere spire end et enkelt, da de bedre holde 
paa Fugtigheden, og flere lignende Forhold tale for en noget tættere 
Saaning end hvad der kan beregnes af den fundne Spireevne.

Man maa vel vogte sig for at saa for tæt; thi de unge Planter 
ville under gunstige Voxevilkaar paa faa Dage blive for lange, naar 
de staa tæt, og det er da navnlig Stykket mellem Kimbladene og 
den egentlige Rod, det gaar ud over, og dette er omtrent den vig
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tigste Del af Rodfrugterne, da det for en stor Del netop er det, der 
fortykker sig og bliver kjødet, især for deres Vedkommende, gom 
„voxe over Jorden“ . Planterne ville efter tæt Saaning snart trykke 
hverandre eller falde om, og selv om man da udtynder, vil det nys 
nævnte Stængelstykke dog meget let blive træet og krumt, og der
ved miste Evnen til rigtig at udvide sig. Jo større Planterne blive, 
desto mere ville de trykke hverandre, og dog voxer stadig deres 
Krav til Plads, saa et daarligt Resultat maa blive Følgen. Har 
man derfor saaet for tæt, maa en Udtynding følge snarest mulig.

Selve S a a n i n g s a r b e j d e t  udføres paa flere Maader: Med 
Haand eller Maskine, paa flad Jord eller paa Kamme, i Række eller 
i Pletter o. s. v., af hvilke her blot de for de forskjellige Forhold 
mest anvendelige skulle omtales.

Som alt bemærket, maa Saaning paa f l a d  Jord betragtes som 
det, man skal stræbe hen efter —  særlig Frøavleren. Under smaa 
Forhold vil H a a n d s a a n i n g  anvendes. For at kunne lave Rillerne 
lige, spændes først en Snor, hvorefter den første trækkes med et 
Rillejærn eller en spids Lugehakke. Er Stykket, der skal tilsaas, 
kun lille, trækkes Resten paa samme Maade, ellers afmærkes lettest 
de følgende ved nøjagtig efter den første at trække Stykket over 
med R i l l e t r æ k k e r  en ( Ma r k ø r e n ) .  Denne ligner en stor Rive; 
den laves bedst af et Stykke Egetræ, c. 23/ 4 Alen langt og 3 Tommer 
tykt og bredt; det svarer til Rivehovedet; i dette stemmes med be
stemte Afstande, f. Ex. 4 Tommer, Huller, hvori sættes Trætænder, 
som maa være 4— 5 Tommer lange og 2 Tommer brede og tre
kantede, saaledes at de vende en Kant fremad og en Flade tilbage, 
hvorved de danne den bedste Rille. Man kan da anbringe Tænderne 
i forskjellig Afstand, eftersom man vil afsætte Rillerne nærmere eller 
længere fra hinanden, f. Ex. 8, 12, 16, 20 Tommer o. s. v. Paa 
Hovedet befæstes solidt en Trækstang, og paa Enden af denne en 
Tværstang, saa to Mand kunne trække, om det gjøres fornødent. 
Naar Jorden er vel tilberedt, ikke klumpet, og man vil saa i uaf
brudt Række, kunne Rillerne godt trækkes — ikke alene afsættes
—  med denue; gaar den ikke dybt nok, kan der lægges Vægt paa; 
de maa være saa ens dybe som muligt, at al Frøet kan komme lige 
dybt ned, hvad der betinger en ensartet Spiring. Dybden retter sig 
efter Frøets Art og efter Jordens Beskaffenhed; i en let muldet 
Jord saas dybere end i en stivieret. Er Jorden derimod klumpet, 
maa man gaa Rillerne efter med et Rillejærn.

Strax efter at Rillen er trukket, maa der saas enten med selve 
Haanden eller med en Flaske, et Saahorn eller lignende, og det 
gjælder da om at lægge Frøet saa nøjagtig som muligt og i passende 
Afstand; hvor tæt beror naturligvis paa Spireevnen, den Plads,
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man ønsker at give Planterne o. s. v. Snarest muligt dækkes Frøet 
med den oprillede Jord ved Hjælp af en Rive, og strax efter maa 
det tromles med en temmelig svær, glat Træ- eller Jærntromle 
eller, hvor det kun er mindre Stykker, klappes med en Skovl. I 
tørt Vejr vil Jorden ellers udtørre, og selv om der hurtig efter 
kommer Regn, ville Planterne dog komme meget uens op, hvad 
Tromlingen forebygger.

Vil man p l e t s a a ,  afsættes Rillerne paa samme Maade, men 
da kun ganske let; med en lille Hakke, — Jærnet c. 2 Tom. efter 
hver Led, befæstet i Enden paa et omtr. 12 Tom. langt Skaft, — 
gjøres med den ene Haand et Hul, saa dybt som Frøet skal ned, 
med den anden Haand fyldes nogle faa Frøkorn i, og med Hakken 
skydes da atter Jorden til og fasttrykkes; der dannes da samtidig 
en lille Fordybning, hvori Regnen kan samle sig.

Paa samme Maade haandsaas ogsaa lettest paa Kamme. For 
at faa Afstanden nøjagtig, kan man bruge Skaftet paa den lille 
Hakke som Maal, eller naar det skal være meget bestemt, benytte 
eet Hjul eller to, tre, fire paa samme Axe, med den Afstand imellem 
sig, som Rækkerne skulle have (eller af endnu simplere Konstruktion 
en lille let Trom le); i disse sætter man saa kegleformede Pløgge, 
l'/a  Tom. tykke og 1— IV2 Tom. lange, og saa tæt, som man vil 
have Hullerne; man faar dem da passende brede og dybe; med det 
enkelte Hjul afsættes kun 1 Række Huller ad Gangen, med flere 
Hjul eller med Tromlen to, tre eller fire efter Pløggerækkernes 
Antal. Denne Maade anvendes lige godt paa flad og opkammet 
Jord. Saamanden gaar da bagefter, lægger Frøene ned og dækker 
dem med lidt Jord. En Tromling vil dog ogsaa her i Regelen være 
nødvendig.

Hvor større Arealer skulle tilsaas, anvendes dog nu for det 
meste S a a m a s k i n e r ,  hvoraf man har en Mængde Konstruktioner, 
baade til Haand- og Hestekraft, til een og flere Rækker, til Række
eller Pletsaaning, til een eller almindeligst flere Frøsorter o. s. v. 
I Almindelighed besørge disse Maskiner selv Oprilling, saa man 
blot behøver med en let Markør at afsætte Rækkerne, og dette 
gjælder endda kun for de smaa, naar der skal saas nøjagtig. I 
det hele taget søger man at indrette Maskinerne saaledes, at de ud
føre alle Saaningsarbejderne, og det er naturligvis det heldigste, naar 
de gjøre det godt, da de saa følge umiddelbart efter hinanden; men 
derved blive Maskinerne let for sammensatte, saa de blive tunge 
eller ogsaa udføres et eller andet af Arbejderne mindre tilfreds
stillende. Skulde Saamaskiner anvendes paa Kamme, maa disse 
være meget nøjagtig afsatte.
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E f t e r s a a n i n g  kan ofte blive nødvendig, enten paa Grund af 
Tørre eller efter Insektangreb; Jordlopperne kunne f. Ex. anrette 
stor Skade eller helt afgnave alle de opkomne Turnips- og Ruta- 
bagaplanter. Den udføres, hvor kun lidt mangler, altid med 
Haanden; ere større Stykker mislykkede, kunne Maskiner naturligvis 
atter anvendes.

B r e d s a a n i n g  kan ses anvendt ved Rodfrugtdyrkning, nemlig 
hvis man agter at udplante dem, men ogsaa her maa Rillesaaning 
foretrækkes, da det letter Optagningen fra Frøbedene.

P l a n t n i n g  af Rodfrugter er allerede blevet omtalt nogle Gange; 
den anvendes mest, hvor Jorden er saa uren om Foraaret, navnlig 
af „Kvik“ , at Saaning ikke er tilraadelig; i den Tid, der forløber 
inden Plantningen, kan man saa faa behandlet og renset Jorden 
flere Gange. Desuden anvendes Plantning, hvor der af en eller 
anden Grund er blevet „Spring“ i Rækkerne, og hvor en Efter
saaning er for sen. Ikke alle Rodfrugterne lade sig imidlertid ud
plante, Gulerødder taale det ikke, og de lange Former af de andre 
Arter ere heller ikke egnede dertil, det er altsaa mest de korte og 
halvlange, —  og særlig Rutabagerne og Foderbederne, som kunne 
give et lige saa stort Udbytte ved Plantning som ved Saaning paa 
Blivestedet, men langt fra altid gjøre det; det kommer saa meget 
an paa Vejret i og efter Plantningen; indtræffer der Tørke, vil den 
vanskelig lykkes, selv om der vandes. Plantning paa Kamme giver, 
paa Grund af lettere Udtørring, ogsaa sjælden saa godt Udbytte 
som Plantning paa flad Jord. Ved Plantning faar man oftest mere 
grenede Rødder, da det sjælden undgaas at afbrække Rodspidsen, 
og saadanne Rødder maa ikke bruges til Frøavl.

Hvis man vil e f t e r p l a n t e ,  maa der helst noget før Hoved- 
saaningen saas paa et Bed med bekvem, letmuldet Jord; herfra op
tages saa Planterne saa forsigtig som muligt, Rødderne dyppes i en 
tynd Vælling af Kogødning og Ler, og Plantningen udføres snarest 
mulig ved Hjælp af en Plantepind, hvormed Jorden trykkes godt til 
og strax efter vandes grundig. Plantningen efter Plov kan ogsaa 
bruges, men kun i meget gunstigt V ejr; en Fure trækkes da, 
Planterne lægges paa den opvendte Fure, dækkes med lidt Jord og 
trykkes til med Haanden; den næste Fure dækker da yderligere; 
man maa saa dog gaa det efter og skrabe lidt Jord til Side, hvis 
de ere komne for dybt, eller dække enkelte, der staa for højt, 
lidt bedre.
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6. Udtynding, Lugning eller Hakning.

Kort Tid, omtr. 3 Uger, efter Saaningen ville de unge Planter, 
hvis Vejret er nogenlunde gunstigt, være saa store, at Rækkerne 
kunne skjelnes; ofte kunne de dog, hvor der er kommet meget 
Ukrudt op samtidig, næsten skjules, og det letter derfor de paa
følgende Arbejder meget, at afmærke Rækkerne ved hver Ende og
enkelte Steder i Rækken med Pinde, hvis der ikke er saaet paa
Kamme. Det gjælder da om, især hvor man har store Arealer,
snarest mulig at kunne paabegynde Udtynding og Lugning eller
Hakning, da de unge Planter snart, ved at staa for tæt, ville blive 
lange, ligesom Ugræsset ogsaa let vil tage Overhaand. Ukrudt med 
modent eller halvmodent Frø bør man rive sammen, sætte det op i 
en Dynge og blande det med stærkt gjærende Stoffer (f. Ex. Stald
eller Latringødning), saa Frøet ødelægges, eller bruge det til 
Strøelse; man faar da en fortrinlig fed Gødning. Ved Hakningen 
lader man ellers Ugræsset ligge, naar det ikke er frøbærende; det 
dækker da Jorden mod Udtørring, og tjener senere som Gødning.

Der er Forskjel paa Udførelsen af Arbejderne paa flad og op- 
kamm etJord, Ved de første bruges, som tidligere nævnt, i Alminde
lighed mest Haandkraft. De Redskaber, man ser anvendte, ere noget 
forskjellige, men mest at anbefale er den almindelige H a a n d h a k k e ,  
hvoraf forskjellige Størrelser haves; Skafterne bør være 2— 2J/4 Alen 
lange, nødig længere, da Arbejderen ved de korte Skafter maa gaa 
i en foroverbøjet Stilling, saa han har sit Øje mere lige over 
Planterne end i den oprette Stilling. Kun derved er han i Stand 
til at kunne føre Hakken nær nok ind til Planterne og desuagtet 
ikke skade dem. Jærnet har omtrent Form som paa et Hyppejærn, 
med en Æ g paa de største af 7— 8 Tom. og 3— 4 Tom. bredt; paa 
de mindre, som især bruges til Udtynding, hvor Planterne skulle 
staa tættere i Rækkerne, er Æggen kun 3— 4 Tom. lang. Hjørnerne 
maa altid holdes spidse og skarpe, for at man dermed kan komme 
til at borthakke Planter, selv om de staa ganske tæt ved hinanden, 
uden at beskadige dem, der skulle blive.

H a k n i n g e n  ei> et meget vigtigt Arbejde og maa ubetinget 
anbefales frem for Lugning; thi Hakken ikke alene fj ærn er Ukrudtet, 
men den bryder ogsaa Jordskorpen, saa denne kan holdes tilgængelig 
for Luft og Fugtighed; ogsaa ved Hjælp af S k u f f e j æ r n e t  kan 
Jordskorpen brydes, men Hakken kan løsne Jorden betydelig 
dybere, saa den maa foretrækkes; er Jorden let muldet, føres Jærnet 
mere fladt hen ad den, saa det altsaa virker lig et Skuffejærn, men 
er Jorden mere bindende, slaar man Jærnet mere lodret ned, saa 
Jorden løsnes i en større Dybde. Dernæst er det meget hurtigere
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at hakke end at luge, hvor man i det hele taget kan komme til 
at hakke.

Saasnart man altsaa kan skjelne Rækkerne, paabegyndes Hak
ningen, hvortil de store Hakker bruges; man tager Ukrudtet bort 
saa nær som muligt til Rækkerne og udtynder disse, hvis der ikke 
er pletsaaet, saaledes at de tilbageblivende Planter komme til at 
staa i Smaablokke („Rækkerne udblokkes“)- Kort Tid efter gaar 
man atter Stykket over, for yderligere at udtynde Planterne, saa der 
kun bliver een af hver Blok, og mulig forglemt Ukrudt borthakkes. 
Kan man et enkelt Sted ikke komme til med Hakken, maa der 
hjælpes efter med Haanden, men det er tidsspildende, og ved Øvelse 
kan man ogsaa udtynde baade hurtig og nøjagtig med Hakken, 
naar blot Hjørnerne ere skarpe; Gulerødder og Cikorie udtyndes 
dog lettere med Haanden, og det samme er Tilfælddet for de andre 
Rodfrugter, hvor der er pletsaaet, og Planterne altsaa staa meget 
tæt. Man bruger til anden Hakning og Udtynding helst de smaa 
Hakker, hvis der ikke siden sidste Hakning er kommet saa meget 
Ukrudt frem, eller Jorden er blevet saa skorpet, at de store maa 
foretrækkes. Skulde Planterne allerede inden denne sidste Udtynding 
være bievne temmelig lange, kan man let, samtidig med at man 
hakker, h y p p e  dem lidt, hvad de ogsaa have godt af, selv om de 
ikke ere bievne for lange.

E f t e r  p l a n t n i n g  kan ogsaa allerede nu foretages; man tager 
Planterne hertil enten fra selve Stykket, hvor de staa for tæt, eller 
fra særegne Frøbede.

Ved alle Arbejderne i Rodfrugtmarken maa man stadig være 
opmærksom paa, om en Plante hist og her staar og hænger, som 
om den led af Tørre; det er da i Regelen en O l d e n b o r r e l a r v e  
eller den saakaldte „ G r a a  K n o p o r m “ , der har gnavet i Roden, 
oftest lige i Rodhalsen, —  og naar man med et lille rask Slag med 
Hjørnet af Hakken kaster Planten op, vil man sikkert finde^ den 
slemme Gjæst; ofte kan en enkelt Larve gaa fra Plante til Plante 
og ødelægge dem paa et langt Stykke, da de langt fra fortære hele 
Roden, men kun det saftigste lige ved Hjærtet.

Jo oftere man kan overkomme at hakke Jlodfrugtmarken, des 
bedre, navnlig hvor Jorden er bindende, saa den efter Regn danner 
Skorpe; 3— 4 Gange bør den i alt Fald hakkes; i tørre Somre 
lettes Arbejdet selvfølgelig en Del, hvorimod det i vaade Aar kan 
give meget Arbejde at holde den ren, da det ophakkede Ukrudt 
atter gror fast, og det er et temmelig betydeligt Arbejde at føre det 
bort. Naar Bladene begynde at naa sammen, maa man nødig be
høve at hakke mere; derimod kan en Lugning af forglemt stort 
Ukrudt nok være nødvendig af og til; samtidig opsamler man da
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„ S t o k l ø b e r n e “ , o: de Rodfrugter, der allerede i første Sommer 
skyde Blomsterstængel; disse se ilde ud i Marken og tære til ingen 
Nytte paa Jorden. Det nytter ikke, at man skærer Blomsterstængelen 
af; der vil stadig skyde nye ud ved Siden, og Roden faar ikke den 
kjødede Beskaffenhed. Aldeles forkasteligt er det at lade dem staa 
til F r ø ; det kan nok modnes i gode Somre, men efter Udsæd af 
saadant Frø kan man være sikker paa et stort Antal Stokløbere.

I større Avlsbrug kan man naturligvis ogsaa i Steden for 
Haandhakken, særlig til det første Par Hakninger, bruge R a d 
r e n s e r e  t i l  H e s t e k r a f t ,  af hvilke man har flere Konstruktioner 
f. Ex. til een eller flere Rækker, og som gjøre Arbejdet baade godt 
og hurtigt, men selve Rækkerne maa dog naturligvis gaas efter med 
Haand eller Hakke.

Paa lignende Maade udføres Arbejderne paa o p k a m m e t  J o r d ;  
her er det dog lettere at komme til med den a l m i n d e l i g e  
R a d r e n s e r  til 1 Hest, og som kuu renser mellem 2 Rækker. Af 
dem har man ogsaa forskjellige Former; de maa kunne oprykke 
Ugræsset og smulre Jorden godt uden at udjævne Kammene; thi 
Rødderne beskadiges da let, og Udtørring er ogsaa en Følge deraf; 
af samme Grund er en dybere Behandling af Jorden om Sommeren, 
som man enkelte Steder ser den udført, ogsaa forkastelig. En Fejl 
ved mange af Radrenserne er, at de gjærne ville samle og slæbe 
Ukrudtet, hvorved deres Virkning hemmes. Heller ikke maa selve 
Stillingen være ret bred, for ikke at beskadige Bladene. Ved Foder
beder, der voxe krumt, som „Kokorns“ , kan det være vanskeligt 
at bruge Radrenser uden at knække dem.

7. Optagning og Ildvalg.

Naar den Tid nærmer sig, da man kan vente Nattefrost, og 
Rodfrugtmarken antager en gullig Farve, er „Modningen“ i Gang, og 
Optagningen af Rodfrugterne maa da begynde. Har man store 
Arealer, eller er der kun lille Arbejdskraft til Raadighed, kan man 
allerede begynde sidst i September, da man har mange Regndage 
paa denne Tid, og Midten af Oktober ofte bringer Frost. Rodfrugterne 
taale ikke saa grumme meget deraf, naar de skulle overvintres 
heldigt; thi selv om de ikke aldeles ødelægges med det samme, 
holde de sig ikke godt, naar de en Gang have været frosne. Et 
godt Dække have de ganske vist i Bladene, som tilmed i Frost 
sænke sig ned om Rodens øverste Del, men oftest skæres Bladene 
af til Foder forinden. Dette kan ogsaa være skadeligt paa anden 
Maade, især naar de skæres tidlig af, da de jo  skulle bidrage til
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Plantens Ernæring og Væxt, som netop ofte i gunstigt Vejr 
er ret betydelig paa denne Aarstid, og som altsaa afbrydes 
før Tiden. Rodfrugternes Form har ogsaa meget at sige; de, 
der voxe meget ud af Jorden, lide selvfølgelig lettere end de, der 
ere mere dækkede af denne. Hertil kan man ogsaa tage Hen
syn ved Optagningen, saaledes at man tager de ud af Jorden 
voxende først. Den O rden, hvorefter man tager dem o p , kan 
naturligvis være noget forskjellig, men i Regelen begyndes bedst 
med Gulerødder, dernæst Foderbeder, saa Turnips og tilsidst som 
de mest haardføre Rutabager. Har man saaet hver enkelt ad for
skjellige Gange, da optages helst de ældste, største (Stam røddeme) 
først, senest de mindste, som lettest kunne taale nogen Frost; ja  i 
ikke altfor gunstige Vintre kunne smaa, faste Turnips jo  endog staa 
ude uden Dækning.

Om selve Optagningsarbejdet er der ikke meget at bemærke; 
det gaar lettest hvor Jorden er opkammet. De korte og de stærkt 
ud af Jorden voxende ere nemmest at tage op, og der følger ikke 
saa megen Jord med, som med dem, der ikke hæve sig synderlig 
over Jorden. Dette har dog ikke saa stor Betydning, naar de skulle 
være til Frøavl, som naar de skulle opfodres, da det ikke forøger 
Arbejdet saa lidt at afskrabe denne Jord. Til Frøavl derimod maa 
der gjærne blive lidt hængende om de smaa Siderødder, hvorfor de 
ikke skrabes saaledes rene som til Foderbrug; det er især gavnligt, 
naar de skulle overvintres i „Batterier“ og om Foraaret inden Ud
plantningen have begyndt at voxe lidt; Jorden skjærmer da de fine 
nydannede Rødder noget for at brækkes af og udtørres; hvor der 
derimod ingen Jord er, ville saadanne Rødder nødvendig gaa til 
Grunde.

Ved Optagningen og de følgende Arbejder maa man i det hele 
taget søge at beskadige Rødderne saa lidt som muligt, da alle Saar 
let ville foraarsage Raaddenskab, hvorfor Rødderne heller ikke 
studses. De optages lettest med Haanden alene, med mindre de ere 
bievne forgrenede, eller gaa meget dybt, eller Jorden er stærkt 
leret; i saa Tilfælde tages en let Spade til Hjælp. Hver Arbejder 
tager to Rækker op; hveranden af dem lægger Rodfrugterne tilhøjre, 
hveranden tilvenstre, saa de blive samlede fra 4 Rækker, hvorved 
S o r t e r i n g e n  og A f p u d s n i n g e n  lettes. De afpudses lettest med 
en Krumkniv (Rapssegl); det maa gjøres med Omhu, navnlig maa 
Toppen ikke hogges for nær af ved Roden, saa selve Endeknoppen 
(Hjærtet) beskadiges, da denne vil give den kraftigste Frøstængel. 
De Rodfrugter, der skulle overvintres i Batteri, maa pudses nærmere 
af end de, der skulle overvintres i Bede, da den større Bladmasse
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lettere giver Anledning til Raaddenskab; som Regel lader man om
trent 2 Tommer sidde.

Samtidig med Afpudsningen sorteres de; det er et meget vigtigt 
Arbejde, der kun maa overlades til veløvede og paalidelige Arbejdere, 
da det for en stor Del beror herpaa, hvor godt Frø man kan avle. 
De maa nøje kjende Sortens normale Form, Størrelse og Farve for 
at kunne foretage det fornødne Udvalg, da de forskjellige Sorter 
heri afvige meget fra hinanden. Det er særlig de Organer, vi mest 
benytte, der variere, f. Ex. Roden hos Foderbeden (medens Bladene 
ere temmelig ens), dels fordi man stadig søger at paavirke dem, 
saa de udvikle sig i en eller anden af de nævnte Retninger, dels 
fordi det Organ, som én Gang er undergaaet en Forandring, har 
lettest ved ogsaa i Fremtiden at lade sig bøje. Enhver kjender jo  
den vilde Gulerod; Bladene og Stænglerne ligne ganske den dyr
kedes, medens Roden er tynd, træet og ubrugelig; den kan dog ved 
omhyggelig Kultur og Udvalg gjennem nogle Slægtled naa til at 
antage den vel bekjendte kjødede Beskaffenhed, og denne kan atter 
variere, ligesom den ogsaa ved skjødesløs Kultur snart kan gaa -til
bage til den ubrugelige Stamform. Heri ligger altsaa en kraftig 
Opfordring til et skarpt Udvalg.

Hvad F o r m e n  angaar, saa maa denne, foruden at være den 
normale for vedkommende Sort, tillige være smuk, glat uden større 
Siderødder; de Moderplanter, der have dem, ville ufejlbarlig give 
et Afkom, der har mindst lige saa forgrenede Rødder; disse ere 
vanskelige at tage op og rense, da Jorden hænger mere ved dem. 
Dernæst maa Roden oventil have en passende Form ; de jævnt af
rundede vise sig at være bedst til Frøavl, da de give en middel
kraftig Hovedstængel og nogle faa, svage .Sidestængler, af hvilke 
Hovedstænglen i Regelen giver det største og tidligst modne Frø, 
rimeligvis derfor ogsaa det bedste, hvorfor man ved en omhyggelig 
Stamfrøavl ogsaa her maa gjøre Udvalg og først samle det Frø, der 
sidder paa Hovedstængelen. Dette anvendes ganske almindelig ved 
Guleroden og Cikorien, hvor Frøet alligevel maa samles ad flere 
Gange, mindre almindeligt er det ved de andre Rodfrugter, om det 
end der kunde være lige saa nødvendigt. Endogsaa i selve de 
enkelte Skjærme hos Guleroden er der Forskjel paa Frøenes Kvalitet, 
de bedste sidde mod Randen, de daarligere i Midten, og noget lig
nende er Tilfældet paa andre Rodfrugters Frøstængler. De oventil 
mere fladtrykte Rødder maa helst vrages, da de i Regelen ikke 
give nogen egentlig Hovedstængel, men flere lige stærke eller rettere 
lige svage Sidestængler med for det meste kun smaat Frø. I Mod
sætning til disse give de Rødder, der ere mere tilspidsede, kun een 
kraftig Hovedstængel uden Sidestængler; de ville være de første
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til at skyde igjennem næste Aar og have i det hele Tilbøjelighed til 
at blive Stokløbere, ligesom der ogsaa af deres Frø vil komme et 
stort- Procenttal af disse. Allerede tidlig paa Sommeren i første 
Aar kan man kjende de Rødder, der ville løbe i Stok; de ere mere 
tilspidsede op ad mod Bladrosetten.

S t ø r r e l s e n  maa der ogsaa tages Hensyn til, om end maaske 
noget mindre end til Formen; thi talrige Forsøg have vist, at de 
middelstore Rødder (Roer) give mere Frø end de store. De smaa, uud
viklede Rødder maa naturligvis forkastes, hvor en omhyggelig Frøavl 
tilstræbes; de ville let give Anledning til en Tilbagegang hen imod 
den oprindelige vilde Stamform, især hvis man vedbliver dermed 
gjennem flere Slægtled. — I eet Aar vil Tilbagegangen kun finde 
Sted i ringe Grad, hvad mange Forsøg tilstrækkelig have godtgjort, 
hvorfor der særlig i England, hvor Rødderne for en stor Del kunne 
overvintres paa Standstedet uden Dække, har udviklet sig Frem- 
gangsmaader med Frøavl, som netop søge kun at udvikle smaa  
Moderrødder ved sildigere eller tættere Udsæd, da saadanne ere 
lettere at overvintre, udplante o. s. v. Denne Methode kan selv
følgelig ikke anvendes til Stamfrøavl, men selv til virkelig godt 
Handelsfrø bør kun anvendes Rødder af normal Størrelse, eller de 
maa dog i det mindste alle tages op og sorteres, saa at alle falske 
og daarlige vrages. Det er til et omhyggeligt Udvalg, at den danske 
Frøavler strængt maa holde sig, saa Forbrugerne kunne se, at hans 
Frø virkelig har Fortrin for Udlandets, og at det kan betale sig at 
give lidt mere for det danske.

De store Moderrødder have dog ogsaa deres Fordele, naar de 
ikke have opnaaet Størrelsen paa Vægtfyldens Bekostning; det er 
klart, at de ere langt rigere paa Næringsstoffer end de smaa og 
altsaa behøve et mindre Tilskud fra Jorden i anden Sommer; det 
ses let om Efteraaret, naar Frøet er høstet, og man tager nogle 
Rødder op ; de store ville da kun have sendt forholdsvis smaa og 
tynde Rødder ud, medens de smaa have forgrenet sig stærkt og ud
viklet et kraftigt Rodsystem; de tære altsaa mere paa Jorden end 
de store, men ogsaa disse foretrække dog en kraftig Jord, hvad 
Gødningsforsøg have vist. Indtræder en tør Tid efter Udplantningen, 
vil man se Bekræftelse paa , at de store Rødder tilskyde megen 
Næring; thi selv inden de have kunnet rodfæste sig, skyde de ofte 
en forholdsvis kraftig Blomsterstængel i Vejret, hvorved de kunne 
faa et stort Forspring for de smaa Rødder, der staa og sygne eller 
ganske hentørre. Af samme Grund ere de smaa i Regelen hele 
Tiden noget bag efter, hvad der kan blive slemt nok for Foderbeder 
og Gulerødder, hvis et ustadigt Høstvejr indtræffer; men de smaa 
holde sig bestandig mere ensartet i Udvikling.
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Til S t a m f r ø a v l  vælger man altsaa de større Rødder, for ikke 
alene at vedligeholde Sortens oprindelige fulde Størrelse, men ogsaa 
om muligt at forbedre den i denne Retning; men da de store Rødder 
ofte ere meget svampede og hule, maa det undersøges, om de til
lige ere f a s t e  og v æ g t f y l d i g e ,  da store og løse Rødder ere 
vanskelige at overvintre og ere fattige paa Saft og Næringsstoffer. 
Der er dog den Ulempe ved de store Rødder, at de undertiden 
ganske lade være at skyde Blomsterstængel endnu i anden Sommer 
og blive „Trodsere“ ; sligt fordyrer naturligvis Frøet meget. For 
Sukkerroernes Vedkommende, hvor det kommer saa meget an paa 
et stort Sukkerindhold, kan man nogenlunde kjende de mest sukker
holdige paa Formen; det vilde være meget heldigt om lignende Ud
valg kunde gjøres med Hensyn til de andre Næringsstoffer for Foder
roernes Skyld, men i saa Henseende mangle endnu tilstrækkelige 
Forsøg.

Til F a r v e n  maa der ogsaa tages Hensyn, skjønt den tilsyne
ladende er mindre vigtig; men for det første hører den med til de 
Egenskaber, der bestemmer Sorten, og for det andet, og hvad der 
er det vigtigste, staar Farven gjærne i Forbindelse med visse Egen
skaber hos Roden; de lyse, hvide Sorter holde sig —  sagt i al Al
mindelighed —  ikke saa godt som de gule, og de gule ikke saa 
godt som de røde, vel som en Følge af, at de lyse ere de fineste og 
saftigste.

Endelig maa T o p p e n  ikke ganske undgaa Opmærksomheden. 
Rodfrugter med stor yppig Bladmasse give i Regelen en mindre 
Frømængde end de, der have en lille, mere sammentrængt Top. I 
andre Retninger kan en stor, udbredt Top være at foretrække; den 
virker i Ernæringens Tjeneste, bidrager saaledes til et større Ud
bytte af Rødder, skjønt der kan godt findes store Rødder med lille 
T op , og den dækker snarere Jorden, letter altsaa Lugnings
arbejderne.

Det vil saaledes ses, at naar der skal gjøres et omhyggeligt 
Udvalg, vil der blive vraget et stort Procentantal, saa man maa 
gjøre Regning paa i første Aar at dyrke mange flere, end man kan 
udplante næste Aar som Moderplanter. At opgive bestemt hvor 
stort et Areal der er nødvendigt, er naturligvis ikke let, da det saa 
meget beror paa, hvor ægte Frøet har været, hvor godt Rodfrugterne 
ere lykkedes, og endelig paa hvor skarpt Udvalg, der fordres. Er 
Stamfrøavl Formaalet, maa der dyrkes et flere Gauge større Areal 
i første Sommer end det, Stamroerne skulle optage i den næste. 
Til godt Handelsfrø kræves ikke slet saa meget, men et lige saa 
stort Areal vil dog i Regelen være nødvendigt. Det fordyrer ganske 
vist Frøet en Del, men de vragede Roer ere endda ikke spildte, da
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de kunne bruges til Foder. Derfor er det af saa stor Vigtighed, at 
det først anskaffede Frø er ægte og godt, saa man er sikker paa at 
kunne faa et stort Procentantal af smukke Stamroer til fremtidig 
at bygge paa. Det er kun slet Sparsommelighed at spare nogle 
Øre paa Pundet af Frøet, naar man kan være sikker paa dets gode 
Kvalitet.

Naar Rodfrugterne ere sorterede, i Regelen altsaa i Kvaliteter: 
til Stamfrø, til Handelsfrø og til Foder, samles de hver for sig i 
Dynger og dækkes med Bladene, hvis de ikke strax kunne nedkules; 
de bør aldrig ligge Natten over uden Dække for Frostens Skyld. 
Bedst er det, naar det Stykke, hvor de næste Aar skulle udplantes, 
er efteraarsbehandlet, saa man kan kjøre dem der hen med det 
samme og fordele dem i Dynger i den Afstand, hvori de skulle ud
plantes; der nedkules de da, og man sparer da Trækkraften i den 
travle Foraarstid.

Bladene bringes hjem til Foder, eller de spredes og nedpløjes 
og afgive en god Grøngødning.

8. Nedkuling og Overvintring.

Dette er ofte noget af det vanskeligste ved Frøavlen, thi de 
fleste af Rodfrugterne skulle beskyttes mod Fugtighed og Frost, og 
ingen af dem taaler at sammenhobes i store Masser, uden særlige 
Forholdsregler, paa Grund af den Varme, der ellers let udvikler sig, 
og som fremkalder Raaddenskab.

Fremgangsmaaderne ere temmelig forskjellige og rette sig først 
og fremmest efter vedkommende Rodfrugts Haardførhed og Evne ti 
at holde sig frisk. Man ser mange forskjellige Maader anvendt 
hvoraf dog O v e r v i n t r i n g  i B a t t e r i e r  e l l e r  K u l e r  og i u d 
g r a v e d e  B e d e  ere de mest almindelige. Den første Maade bruges 
mest til Foderbeder og særlig til Stamrødder af alle Rodfrugterne 
den sidste derimod mest til Sukkerbeder, Gulerødder, Turnips o| 
Rutabager og til alle smaa Moderroer.

Til Nedkulingen maa helst vælges tørt Vejr, hvis det er muligt 
og har man forinden kunnet lade Rødderne ligge og tørres noge 
uden at udsætte dem for Frost, da er det heldigst. Naar de skull« 
overvintres i B a t t e r i e r ,  udgraves der først til disse 1— 2 Alei 
brede og et Spadestik dybe Gruber, hvis Jordsmonnet er tørt nok 
ellers undlader man dette. Hen ad Midten lægges en Rækki
2—3 Tom.’s Drænrør, hvorfra der skal gaa Sideledninger for hve
3— 4 Alen, skiftevis til Siderne og opad, for at frembringe Lufttræ 
og bortlede Varmen, naar Dækket er kommet paa. Halmviske, ind
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stukne hist og her, gjøre omtrent samme Nytte. Rødderne samles 
da og stables i Batterier af 1— l 1/* Alens Højde, med skarp Ryg, 
og helst saaledes at Siderne, ikke Topenden, vende udad, for at 
Spirerne om Foraaret ikke skulle knækkes af ved Afdækningen. At 
lægge lidt tørt Sand mellem dem, der ere vanskelige at overvintre, 
er godt, og heri kunne de desuden danne et ganske godt Rodvæv 
inden Udplantningen om Foraaret. Batterierne dækkes da først 
med et Lag Tang, stiv, tør Halm, -Roestængler, Tagrør eller 
lignende; saaledes henligge de nogle Dage, hvis Vejret tillader det, 
for at tørre saa vel den medfulgte Jord som Rødderne selv; naar 
de ere tjenlige, dækkes de med endnu mere Halm eller lignende, saa der 
i alt bliver, naar det er sunket sammen, et 8— 10 Tom. tykt Lag. 
Skulde den første Halm være blevet vaad, omskiftes den med tør, da den 
ellers vil mugne og foraarsage at Rødderne raadne. Om Tangen er 
noget vaad gjør ikke saa meget, da den er saa saltholdig at den 
ikke mugner; den er i det hele taget et udmærket Dækkemateriale.

Oven paa dette Dække kommer et tyndt Lag Jord, som graves 
op ved Siden af Batteriet, saa der fremkommer en Grøft, hvis Bund 
maa ligge under Grubens Bund i Batteriet, og den maa om muligt 
skaffes godt Afløb. Enderne af Batteriet dækkes endnu ikke med 
Jord, for at holde det saa køligt og luftigt som muligt, og først 
naar strængere Frost indtræder, dækkes ogsaa de, hvis man ikke 
foretrækker at tilstoppe dem med et Halmknippe, som da tages 
bort, naar Vejret er mildt nok dertil; det giver, hvor der er mange 
Batterier, lidt mere Arbejde, men maa varmt anbefales, hvor det 
kan overkommes. Rørledningerne holdes ogsaa aabne; de lodrette 
kan man for Nedslagets Skyld dække med en Bræddestump, og naar 
man kan frygte for Frosten, stoppes de alle med Halmviske; det 
kan dog fryse flere Grader uden for, inden man behøver at stoppe, 
i alt Fald i Læsiden; og hvis man hænger et Thermometer ved en 
Snor ned i en af Rørledningerne, kan man let iagttage Varmen, som 
helst maa holdes lige over Frysepunktet. Selv om Rødderne fryse 
noget, gjør dog mindre, naar de blot optøs langsomt, saaledes som 
naar de ere dækkede i Batteriet.

Bliver det fornødent, dækkes Batterierne med et endnu tykkere 
Jord lag; over 1/2 Alen behøves dog ikke, naar der er et godt Halm
lag indvendig.

Naar mildt Vejr indtræder, maa der atter luftes, og henimod 
Foraaret kastes Jorden af; Halmdækket bliver derimod liggende for 
at skjærme mod Nattefrost.

Mange raade dog fra at anvende Rørledninger eller lignende, idet 
de mene at Rødderne netop da ere værst til at raadne; saa tæt 
lukkede Batterier ere dog for Rødder til Frøavl ikke at anbefale,
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da der vil blive for varmt, og de ville spire for m eget; saadanne 
Spirer ere svage og ødelægges let ved Udplantningen eller ved den 
ringeste Nattefrost.

Navnlig for de mindre Rødder anvendes den anden Maade: 
N e d s l a a n i n g  i u d g r a v e d e  B e d e .  Der fordres ogsaa hertil en 
tør Beliggenhed. Et 2— 3 Alen bredt Bed udgraves omtr. 1/2 Alen 
dybt, og Jorden lægges i to Volde op ved Siderne; det laves saa 
langt, som Mængden af Rodfrugterne kræver det. Disse nedslaas 
enten i den Jord, der er i Bunden af Bedet, hvis den ikke er for 
leret, ellers i tilkjørt Sand. Man begynder da ved den ene Ende, 
sætter Rødderne Side ved Side i Rækker paa tværs af Bedet, og 
imellem hver Række 2— 3 Tom. Jord eller Sand. De sættes saa 
dybt, at Hjærtet netop er dækket. Denne Maade er navnlig at 
anbefale, hvis man har ladet en større Bladmasse sidde, hvad mange 
foretrække, f. Ex. hvis man forinden Optagningen har slaaet Toppen 
af med en L e ; i almindelige Batterier vil det let foraarsage Raadden- 
skab. Indtræder stærkere Kulde, dækkes det med et lille Lag Halm, 
Tang eller lignende og det kan da fryse temmelig haardt, uden at 
de tage Skade; et lille Jordlag oven over vil fuldstændig sikre mod 
Frosten, især hvis der falder lidt Sne, som gjærne samler sig i 
Bedet mellem Voldene. Dækket bør 1jærnes saa tidlig om Foraaret 
som muligt. Denne Maade maa stærkt anbefales, da den er nem, 
og da Rødderne ikke saaledes som i Batterierne ere udsatte for at 
tage Skade ved Varmen, saa de næsten alle holde sig friske; de 
spire senere om Foraaret og kunne derfor bedre taale lidt Frost 
efter Udplantningen, ligesom de ogsaa i saadanne Bede have god 
Lejlighed til at danne nye Rødder.

9. i'røroernes Plails i Sædskiftet i andet Aar, samt (<ødning og 
Bearbejdning a f Jorden dertil.

Meget af det i 3. og 4. Afsnit omtalte gjælder naturligvis ogsaa 
her. Enkelte Ting er der dog endnu at bemærke. Til Udplantning 
i andet Aar tør man saaledes i Regelen ikke vælge et Stykke, hvori 
der Aaret forud har været Græsmark, selv om denne kun er en- 
aarig, med mindre Jorden er i en meget stærk Gødningskraft; i saa 
Tilfælde kan det endog være rigtigt at udplante Frøroerne efter en 
Udlægsmark, længere borte fra Gødningen altsaa, for ikke at frem
kalde for yppig Væxt, der mest vil bevirke Dannelsen af stor Blad
masse paa Frømængdens Bekostning, ligesom de ville komme senere 
i Blomst. Men som Regel er Jorden ikke saa kraftig, at man tør 
lade to Afgrøder (Foraarssæden, hvori Græsmarken er udlagt og



selve Græsmarken) gaa forud for Frøroerne, selv om man har gødet 
godt til Udlægsmarken; thi de kræve en Jord, der er rig paa 
Næringsstolfer, baade til Dannelsen af den store Stængelmasse og 
til Frøet; kun maa de ikke bestaa af frisk Gødning. Heldigst vil 
det derfor være at "gøde Aaret forud og lade en eller anden Afgrøde 
komme før dem, f. Ex. Vintersæden, hvortil man vel i Regelen vil 
gøde stærkt med Staldgødning; de Stoffer i denne, der særlig be
virke en yppig Væxt, ville da være forbrugte af Vintersæden, og kun 
de mere langsomt virkende ere tilbage og ville komme Frøroerne 
til Gode ved særlig at paavirke en kraftig Frøansætning. Mener 
man at Jorden ikke er kraftig nok, kan man hjælpe ved at anvende 
vel forraadnet Blandingsgødning eller en fosforholdig Handelsgødning. 
Frøavl af Foderroer er en Afgrøde, der vil tære meget paa Jordens 
Kræfter, og til den Afgrøde, der kommer efter, maa der derfor 
atter gødes. Havre, hvori udlagt Kløver og Græs, vil trives ud
mærket derefter.

Vil man bruge Blandingsgødning til Frøroerne, bør den udkjøres 
om Efteraaret paa Stubjorden og dækkes ved en dyb Pløjning eller 
Gravning; paa samme Maade behandles de tungt opløselige Handels
gødninger; kan man ikke naa at faa udført Blandingsgødningen, 
maa man vente til om Foraaret, men man tør da kun anvende den 
i godt forraadnet Tilstand; den spredes da strax paa Plovfuren og 
nedbringes ved de paafølgende Arbejder ligesom de let opløselige 
Handelsgødninger.

Da det er af Vigtighed at faa tidlig udplantet, maa man be
gynde Foraarsarbejderne, saa snart Jorden er nogenlunde medgjørlig. 
Har man større Stykker, maa den bearbejdes først med Letharve og 
Tromle, hvis den er klumpet; derpaa piøjes eller bedre grubbes den 
dybt og jævnes atter med en Letharve, hvis man ikke vil plante 
efter Plov; thi i saa Tilfælde giver man blot Jorden „et Par 
Tænder“ med Letharven og en Tromling, saa den bliver godt findelt, 
og giver den den egentlige Dybdebearbejdning med en Pløjning, 
samtidig med Plantningen. Er Arealet derimod mindre, anvendes 
Spaden eller bedre Gravegreben; Jorden jævnes da med det samme,
—  den behøver ikke at rives —  og Plantningen følger snarest 
muligt efter eller udføres samtidig dermed.
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10. Plantning a f Frøroerne.

Herunder maa omtales et Forhold, der i'kke nok kan indskærpes 
Frøavlerne, nemlig det, at de forskjellige Arter af Rodfrugterne, 
særlig Afarterne inden for samme Art, ere tilbøjelige til K r y d s 
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b e f r u g t n i n g ,  d. v. s. at de ved at befrugtes af en anden Art eller 
Afart kunne sætte Frø, der ikke gjengive Moderplantens Egenskaber, 
men danne Former, der staa imellem de to Forældre. Mellem de 
forskjellige Slægter blandt Rodfrugterne finder ildve Krydsbefrugtning 
Sted, f. Ex. mellem Foderbede, Turnips, Cikorie og Gulerod, saa 
disse kunne dyrkes Side om Side; men f. Ex. Turnips og Rutabager 
eller A f a r t e r  af Gulerødder eller af Beder maa ikke dyrkes nær 
hinanden. Denne Krydsbefrugtning, som foraarsages ved en Over
føring af Blomsterstøvet, foregaar navnlig ved Hjælp af Vinden eller 
Insekter, og det vil deraf let ses, at en ret betydelig Afstand mellem 
saadanne Planter er nødvendig, naar man vil være sikker paa at 
avle ægte Frø; hvor stor Afstanden maa være for fuldstændig at 
hindre Krydsning kan ikke angives, da Støvkornene kunne føres i 
lange Strækninger, men man kan kun sige, at jo  ringere Afstanden 
er, desto større bliver Faren. E n h v e r  F r ø a v l e r  b ø r  k un  d y r k e  
e e n  A f a r t  a f  h v e r  Art ,  o g  k u n  e e n  Art  af  s a m m e  S l æg t ,  
hvis han ikke raader over meget store eller spredte Arealer. Lige
ledes maa der haves vaagent Øje med Ukrudtsplanter af beslægtede 
Arter, som f. Ex. Agerkaal, den vilde Gulerod, Cikorie o. s. v., at 
de ikke ved Krydsning skulle bidrage til en Udartning.

T i d e n  f o r  U d p l a n t n i n g e n  falder i det tidlige Foraar, saa 
snart Jorden er bekvem, og man ikke behøver at frygte for stærk 
Frost. Ved en tidlig Udplantning faa Frøroerne Tid at rodfæste 
sig godt, inden den mere tørre Tid indfinder sig. Indtræffer tørt 
Vejr meget snart efter Plantningen, kunne de helt hentørre, og selv 
om de strax, ved Hjælp af de i Roden ophobede Næringsstoffer, 
skyde ret kraftige Spirer, saa dø disse dog ogsaa let hen. Imidler
tid maa der jo  ogsaa tages tilbørligt Hensyn til de Eftersmæk, vi 
her i Landet ere udsatte for, og som, navnlig hvis Rodfrugterne ved 
stærk Dækning ere spirede, kunne ødelægge Avlen. Under gunstige 
Forhold kan Udplantningen begynde sidst i Marts, men ofte trækker 
det ud til hen i April. Det maa ske, saa snart Jorden er bearbejdet,
inden den faar Tid at udtørre.

Udplantningen kan ske paa forskjellige Maader. Har man 
s t o r e  A r e a l e r  at  t i l p l a n t e ,  k a n  d e t  ske  e f t e r  P l o v ;  der 
piøjes da godt dybt, og Frøroerne lægges paa Furen, saaledes at 
de saa vidt muligt komme i samme Højde med Topenden og saa
ledes, at denne netop bliver dækket med Jord. Ere Roerne smaa, 
dækkes de med lidt Jord og denne fasttrykkes; de store Roer have 
selvfølgelig ogsaa bedst af det, men det bliver mere besværligt, og
i det hele er det ikke heldigt eller let at plante større Roer paa denne
Maade. De dækkes da af den næste Plovfure, men det kan være 
nødvendigt at skrabe lidt Jord til Side, hvis selve Rødderne ere bievne
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dækkede med mere end x/a Tom .; den unge. Spire bliver ellers for 
lang og afbleget og faar ikke Styrke nok til at frembringe en 
kraftig Top. Ogsaa kan det jo  ske, at der er kommet for lidt Jord; 
der maa da skrabes lidt Jord over Topenden, saa at denne er 
dækket; det lille Jordlag beskytter mod mulig indtrædende Frost 
uden dog at kunne hemme Spirerne i at bryde igjennem. Der 
piøjes da 2— 3 Furer langs hver Række Roer, alt efter den Af
stand Rækkerne skulle have.

Have Roerne begyndt at skyde Spirer, bør man være forsigtig 
med ikke at afbryde disse, da de første gjærne ere selve Iijærte- 
skuddene, som blive de kraftigste. Det viser sig altid ved ind
trædende Tørke efter Plantningen, hvorledes de spirede lide mere 
end de, der endnu ikke ere spirede, idet deres allerede begyndte 
Væxt afbrydes, uden let at kunne gjenoptages. Nydannede Rødder 
bør ogsaa skaanes, hvortil, som tidligere nævnt, Nedkuling i Jord 
eller Sand hjælper meget. Ere Rødderne lange, kan man lægge 
dem noget skraat; det letter Arbejdet meget, og især hvor Muld
laget ikke er dybt, maa det anbefales. Det bruges ikke alene ved 
Plantning efter Plov, men ogsaa ved anden Plantning; det vil alt
saa nærmest blive at anvende ved Stamroer; dog ogsaa ved store 
Foderbeder, lange Turnips og Mark-Gulerødder.

Paa m i n d r e  A r e a l e r  m a a  a l m i n d e l i g  P l a n t n i n g  a l t i d  
f o r e t r æ k k e s ;  den kan udføres langt omhyggeligere og besterntere 
end efter Plov, men er senere og kræver stor Arbejdsstyrke. Med 
en Rilletrækker afsætter man da Rækkerne, hvor efter der saa 
plantes. Ere Rødderne store, maa man bruge Spade ,  og altsaa 
ligefrem grave Hul til dem. Mindre heldigt er det at lave Hullet 
med en Hulstøder, en tyk Træpæl forsynet med Jærnspids; thi 
derved bliver Jorden fast sammenklemt nær Roden, selv om man 
lader løs Jord løbe ned umiddelbart om den. Til disse Arbejder 
maa der være to Mand: En bruger Spaden eller Hulstøderen og 
en anden sætter Roerne ned.

En Del hurtigere bliver Arbejdet, naar Roerne ere saa smaa, 
at de kunne plantes med P l a n t e p i n d .  En Arbejder tilplanter da 
to Rækker ad Gangen, har Planterne i en Kurv ved venstre Side og 
fører med højre Haand Plantepinden. Det er, som ved al Plantning, 
vigtigt, at Jorden trykkes godt til i hele Rodens Længde, særlig 
hvis tørt Vejr indtræder, da Planterne ellers let hentørre. Skulde 
Frost indtræde, navnlig medens Spirerne ere spæde, kan man hyppe 
lidt Jord op om dem ; men kun det aller nødvendigste for ikke at 
afblege dem.

Den A f s t a n d ,  hvori de skulle plantes, er forskjellig for Arterne, 
til Dels ogsaa for Afarterne, og skal senere blive nærmere an-
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givet ved Omtalen af de enkelte Rodfrugter; den retter sig naturlig
vis efter selve Toppens Størrelse, men ogsaa andre Hensyn maa 
tages. Bedst er det, naar hver enkelt Plante kan staa frit udsat for 
Lys og Luft; men derved kunne de komme til at kræve Opbinding, 
hvad der kan blive et temmelig besværligt Arbejde, hvor Arealet er 
stort, medens de ved en noget tættere Plantning kunne støtte hver
andre. Stamfrøplanterne giver man dog som Regel saa stor Af
stand, at de staa omtrent frit af hverandre.

II. Frøplanternes r ie je  i Løbet a f Sommeren.

Den bestaar i den første Tid hovedsagelig i H a k n i n g  mellem 
Planterne, for at holde Jorden porøs og ren for Ukrudt. Der maa 
om muligt hakkes 3—4 Gange, inden Stænglerne blive saa lange og 
Bladene saa store, at de hindre Arbejderne i at bruge Hakken 
frit, uden at beskadige Planterne. Første eller anden Hakning kan 
udføres med en Hestehakke, der kan indstilles tilstrækkelig smalt 
til at gaa mellem Rækkerne; senere ville Planternes Topskud let 
lide for meget derved. I Steden for 2den Hakning kan undertiden 
anvendes en H y p n i n g ;  naar nemlig Stænglerne ere bievne fastere, 
og Blade ere dannede op ad dem, kan en Hypning paa 3— 4 Tom. 
være gavnlig eller endog nødvendig; thi dels knækkes Stængelen let 
af lige ned ved Roden, navnlig paa Gulerødder, og dels stiver det 
Stænglerne godt af, saa de staa mere stift oprette. Ved Foder
beder, navnlig flade og runde, er en Hypning ogsaa nødvendig, da 
den tunge Top hen ad Sommeren kan rokke Roen aldeles løs. Den 
udføres lettest med en almindelig Hyppeplov, naar Stænglerne ere 
omtr. s/4 Alen høje. Trækdyret maa da have en Mundkurv paa, for 
ikke at nippe Stængelspidserne af. Hyppejærnet kan, med Varsom
hed, ogsaa bruges. —  Til Hakning med Haandkraft bruges de store 
Roehakker, og Jorden bør hakkes godt dybt, navnlig hvis den er 
bindende.

B l o m s t r i n g e n  indtræder paa forskjellig Tid hos Rodfrugterne, 
og varer hos nogle af dem, f. Ex. hos Guleroden, temmelig længe. 
Et heldigt Vejrlig er af stor Betydning for Bestøvningen; heldigst 
er mildt Vejr, med jævn Fugtighed og frisk Vind. Regn, stærk 
Blæst eller brændende Sol er mere eller mindre ødelæggende for 
Befrugtningen.

Vil man frembringe særlig godt Frø, maa man allerede nu, 
henimod eller lige efter Blomstringen, begynde en Slags Sortering 
eller Udvalg, idet de først ansatte Frø blive de største og bedste. 
Man maa altsaa bortskære de sildigste Blomsterskjærme hos Gule-
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roden, nippe Spidserne af Stænglerne paa Beder, Turnips, Rutabager 
og Cikorie (disse begynde at blomstre fra neden), bortskære svage 
Sideskud eller udtynde, bvis der er for mange. Alt det bortskaarne 
vilde tage en hel Del Næringsstoffer, som derimod ved en Udtynding 
kommer de tidlig ansatte og heldig stillede Frø til Gode og der
ved bidrage til disses kraftige, ensartede Udvikling. De sidst ansatte 
Skud ville alligevel kun give smaat Frø, som dog for største Delen 
maatte sorteres fra efter Tærskningen, og det vilde modne senere 
end de først ansatte, saa man ved at vente nogle Dage med Høsten, 
for at faa det mere modent, løber Fare for at miste netop det 
tidligst modne og bedste Frø. Det efter Udtyndingen tilbageblevne 
Frø bliver derved mere samtidigt og tidligere modnet, større og 
rigere paa Reservenæringsstoffer.

Ikke ret længe efter Blomstringen kommer O p b i n d i n g e n ,  
hvis den i det hele taget anvendes. Det er nemlig et omtvistet 
Spørgsmaal, om Frøstænglerne bør bindes op eller ej. Turnips, 
Rutabager og Cikorie behøve sjældent Opbinding, da deres Stængler 
ere stivere og stærkere. Anderledes er det med Gulerødder og 
Beder. De førstes Stængler knække let af lige ved Roden, hvad en 
Hypning, som ovenfor omtalt, kan bidrage meget til at hindre, lige
som hos de runde Foderbeder, hvis Rod let rokkes løs; men 
desuden kan en Understøttelse nok blive nødvendig, navnlig for de 
større Sorters Vedkommende. At plante dem saa tæt, at de støtte 
hverandre, kan nok hjælpe en Del, men derved unddrages de for en 
stor Del Lys og Luft, om det end ikke er saa slemt med Guleroden 
som med Beden, da Gulerodens Frøskjærme alle sidde saa temmelig 
i samme Højde, medens Bedens Frøhoveder sidde helt ned ad Stænglen 
og derved let kommer til at lide under Udviklingen, navnlig i 
ugunstige Aar. Vejrliget maa saaledes have nogen Indflydelse, og 
O p b i n d i n g  maa  t i l r a a d e s  i en r e g n f u l d  S o m m e r ,  me n  
k a n  u n d v æ r e s  i en g u n s t i g .  Nogle mene, at Opbinding endog 
er skadelig, idet de paastaa, at de Bøjninger, Foder- og Sukker
bedernes Frøstængler gjøre i Tiden inden Modningen, snart hindre, 
snart fremme Saftløbet, saa Frøet derved faar den naturligste, 
sundeste Udvikling og hurtigste Modning, og at dette altsaa netop vilde 
forhindres ved Opbindingen. Denne Anskuelse er almindelig i Tysk
land, men de behøve der heller ikke, saa meget som vi, at frygte 
for Vejrliget, for at faa deres Frø modnet og høstet, saa de uden 
at tage Hensyn hertil bedre kunne lade Frøstænglerne bøje sig ned 
til Jorden. Man skulde synes, at ogsaa vi kunde fremskynde Mod
ningen mere ved at lade Stængelen bøje sig ned, end ved at under
støtte den. Ved den bøjede Stilling hindres ganske vist en stærk 
Safttilstrømning, som vilde virke mere til en Videre væxt af Stængler
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og Blade end til en fuld Udvikling af Frøet. Men vor ofte fug
tige Eftersommer maa vi ikke glemme; den virker langt stærkere 
hemmende paa Frømodningen, naar Stænglerne ligge ned, end
naar de staa oprette, saa den bøjede Stilling her tvært imod for
haler Modningen mere, end den gavner. I Tyskland plantes derfor 
heller ikke saa tæt, at Planterne støtte hverandre synderligt, sjældent 
tættere end med 1— P /2 Alens Afstand, hvorimod det vil blive mere 
nødvendigt her, naar Opbinding ikke kan overkommes. 3/4 Alens
Afstand vil være nok til at Planterne kunne støtte hverandre, men
den er af andre Grunde lidt for ringe. Paa smaa Arealer vil man 
oftere anvende Opbinding, medens den bliver uoverkommelig paa 
større. Opbinding er temmelig kostbar; thi baade selve Arbejdet, 
Stokkene og Bindematerialet løbe stærkt op, saa selv om noget Frø 
skulde gaa til Spilde, kan det maaske endda betale sig ikke at 
binde op. Med Avlen af Stamfrø for Øje vil Opbinding ogsaa oftere 
ses anvendt end ved Avl af Handelsfrø, da Planterne i første Til
fælde staa saa vidt, at de ikke kunne støtte hverandre.

Opbindingen sker ved blot at nedstikke en Stok, omtrent lige 
saa høj som Hovedstængelen, og nær denne, hæfte omhyggeligt med 
2— 3 Bastbind, saa den ikke knækker ved disse, og ganske løseligt 
hæfte et Bind om Sideskuddene; er dette sidste ikke n ø d v e n d i g t ,  
maa det helst undværes; at benytte Sejlgarn maa fraraades, da det 
er for skarpt, saa Stænglerne let knække over det. 3— 4 Stokke 
uden om hver Plante er naturligvis det allerbedste, men noget be
kosteligt. Lave Ærteris kunne ogsaa med Fordel anvendes; man 
sparer da selve Opbindingen, og Stænglerne faa den for Frøets Ud
vikling saa nødvendige frie Stilling. Tynde Halmreb, trukne paa 
begge Sider af Rækkerne elltr ét i Midten nær Hovedstænglerne 
støtte ogsaa godt, og hvis det er nødvendigt ved en enkelt Plante 
kan man da let hæfte denne til Rebet. Halmreb kunne ogsaa 
anvendes langs Gange og Veje, hvor Stænglerne ville hænge ud 
over disse, og paa større Arealer bliver det i Regalen den eneste 
Opbinding, der kan overkommes.

12. Frø1110d11ing »g  Høst.

Nogen Tid efter Afblomstringen begynder F r ø m o d n i n g e n ;  den 
Tid, der medgaar, er ikke lige stor for de forskjellige Arter eller 
Afarter af Rodfrugter, og kan ogsaa vexle efter Vejrlig og Jord
bund. Modningen kan ogsaa begynde inden Afblomstringen er helt 
sluttet, f. Ex. hos Guleroden, hvor de første Skjærme kunne være
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modne, medens de sidste endnu blomstre; noget lignende kan ses
paa Bedestænglerne, især naar de ere noget høje.

Vejrliget har stor Indflydelse; et tørt varmt Vejr bevirker en 
hurtig Frøudvikling og Modning, medens et fugtigere forhaler den. 
En hurtig Udvikling kan ikke anses for god, da der ikke bliver op
samlet Stoffer nok i Frøene, til at de kunne give kraftige Planter; 
de blive mindre, og i det hele ikke saa fuldkomment udviklede, 
som ved den langsomme Modning. Ganske det samme er Tilfældet
efter Høsten, naar Frøet skal eftermodnes.' Det bør da ikke ud
sættes for brændende Sol, men tørres langsomt, vindtørres, hvorved 
Frøene faa Tid til at trække endnu flere Stoffer til sig fra Stængelen. 
Ofte maa man jo  imidlertid, navnlig for det senere modne Frøs Ved
kommende, være glad ved at Solen vil hjælpe med til Tørring og 
Eftermodning. Det kan altsaa ikke bestemt angives, naar Mod
ningen indtræder; det maa undersøges i hvert enkelt Tilfælde; den 
egentlige Væxt mindskes eller ophører, Frøene blive fastere og 
anderledes farvede, og Frøgjemme, Stængler og Blade gulne.

H ø s t e n  vil da være nær; men den kan naturligvis, som ved 
almindelig Sædhøst, foretages paa et forskjelligt Modningstrin. Dette 
er et temmelig vigtigt Punkt; thi det tidlig høstede, ikke stærkt 
modne Frø vil i Regelen spire lettere end det senere høstede, men 
giver noget svagere Planter, ligesom det ogsaa under Eftermodningen 
og efter Aftærskningen vil svinde betydeligt. Stærkt modnet Frø 
vil i Regelen bevare Spireevnen længere og give Planter med en 
rigere Frøansætning end Planter af svagt modent, der sætte mere 
paa Udviklingen af Stængel- og Bladmasse.

For at faa saa fuldkommen udviklet Frø som muligt, skulde 
man altsaa vente, til det var helt modent, men man løb da Fare 
for at miste en hel Del ved Høstarbejdet, og det netop af det bedste 
Frø, hvorfor man begynder Høsten saa tidlig, at det netop kan opnaa 
fuld Modenhed ved Eftermodningen, Vejringen. Kun naar der 
ønskes særlig godt Stamfrø, lader man det sidde, indtil fuld Modning 
er naaet, og afsamler det da efterhaanden, idet man holder det 
først modnede og bedst stillede for sig, og lader det senere modnede 
gaa sammen med Handelsfrøet. Et endnu videre gaaende Udvalg ser 
man af og til benyttet, idet der gjøres Forskjel paa de forskjelligt 
formede Frøgjemmer, paa de enkelte Frøs Plads i disse og naturligvis 
paa selve Frøene. Ved Gulerødder og Cikorie kan der let skjelnes 
mellem 1— 2 eller endog 3 Kvaliteter, da Frøet dog maa afplukkes 
flere Gange, eftersom det modner, indtil man tilsidst skærer hele 
Stængelen af med det sildigst modne Frø, som altsaa bliver den 
daarligste Kvalitet. En saadan Sondring bliver temmelig besværlig 
for de andre Rodfrugters Vedkommende, naar de haves i større
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Mængde; deres Høst foregaar paa meget afvigende Maader, hvorom 
senere mere ved Omtalen af hver enkelt af dem.

Ved dem alle gjælder det naturligvis at spilde saa lidt Frø 
som muligt; hele Høstarbejdet maa foregaa med en vis Varsomhed, 
og navnlig spildes der let meget ved Afskæringen og Vejringen. 
A f s k æ r i n g e n  foretages med Rapsknive, lette, skarpe Spader eller 
mindre heldigt med Le. V e j r i n g e n  er ofte et vanskeligt Arbejde, 
hvis ustadigt Vejr indtræffer, og der gaar ofte meget Frø tabt ved 
den, og Tiden, der medgaar, er altsaa ogsaa meget forskjellig. Naar 
det er godt vejret, hjemkjøres det eller tærskes paa Stedet paa 
Tærskesejl. Ved Hjemkjørselen kan man saa temmelig undgaaTab, 
idet man breder Sejl foran Vognen, der skal læsses, og bærer Frøet 
hen til den i andre Smaasejl; 2 Mand maa være ved hvert saadant; 
de kaste det over Smaahobene og vælte disse om, samle Hjørnerne 
sammen 2 og 2, og bærer det saaledes hen til Vognen. Vognen 
maa være forsynet med høje stærke Kjæpskinner eller et Lad, hvor
over er bredt et stort Sejl, saaledes at heller intet Frø spildes her.
—  Paa samme Maade samles det til Tærskesejlene, eller ogsaa har 
man store, lette Bærebøre, enten med et fladt eller et kasseformet 
Lægteværk, hvorover udspændes et Sejl.

I uheldigt Høstvejr kan det ofte knibe at faa Frøet tørt og 
vejret; derfor bør man være belavet paa T ø r r e s k u r e ,  hvori Frø
stænglerne kunne ophænges, beskyttede mod Regn, men godt udsatte 
for jævnt Træk; mod stærk Blæst bør der skjærmes, da Frøet ellers 
flyver rundt mellem hinanden, hvad der, naar der er flere Sorter, 
kunde faa slemme Følger. Tørreskurene kunne laves ganske simple 
og endda gjøre god Nytte. Med store Masser af Frø bliver sligt 
naturligvis uoverkommeligt, og dog ser man, hos Udlandets store 
Frøavlere, store Bygninger, der dels ere indrettede til Opbevaring af 
Frø, men for en stor Del ogsaa til Tørring og Eftermodning, og her
hen bringes foruden Urte- og Blomsterfrø, mange Steder næsten alt 
Stamfrø, dels ophængt under Lofterne paa Stænger i forskjellig 
Højde oven over hinanden, dels spredt eller opstillet paa Gulvene. 
Efterhaanden som det saa vejres, tærskes det af.

G u l v e n e  i T ø r r e - ,  T æ r s k e -  o g  R e n s e l o k a l e r n e  maa  
være  a l d e l e s  j æ v n e  o g  u d e n  R e v n e r ,  saa intet Frøkorn kan 
skjule sig, hvorfor Brædegulv ikke er anvendeligt, derimod et godt 
Lergulv, der dog vanskelig faas helt uden Revner. Bedre bliver i 
Regelen et Gulv lagt af Cement, med fint Sand og Aske, eller af 
Gibs, godt gjennemtrukket med Fernis; dette kan blive meget 
haardt og aldeles blankt, naar det ikke ligger fugtigt, er nemt at 
reparere, hvis det slaar Sprækker, og kan udstryges med omtrent
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2 Tommers Tykkelse paa et Brædegulv eller Loft og er saaledes 
særlig skikket til Frølofter.

Selvfølgelig maa alt høstet og hjemkjørt Frø n ø j a g t i g  m æ r k e s  
med Navn o. a. Oplysninger, saa vel som senere hen ved alle de 
paafølgende Arbejder, og for hver Gang, der kommer en anden Sort 
paa et G u l v  e l l e r  S e j l ,  maa dette omhyggelig renses .

13. Tærskning, Rensning, Sortering, Opbevaring og lignende.

T æ r s k n i n g e n  kan, som ovenfor berørt, udføres strax efter 
Yejringen paa Marken i Tærskesej!, eller Avlen kan hjemkjøres og 
tærskes eller „rives af“ paa Loen. Inden Tærskningen begynder, 
maa Frøet være aldeles tørt, da det er vanskeligt at faa af og i 
den fugtige bløde Tilstand let knuses af Slagene, eller Skallen dog 
let beskadiges.

Til Tærskningen paa Marken maa man have tørt Vejr, og det 
bliver altsaa mest anvendeligt for Turnips og Rutabager, mindre 
almindeligt for Bederne. Tærskesejlet maa være af stærkt Sejldug, 
og saaledes syet, at man ved Hjælp af nedrammede Pæle kan rejse 
en omtr. 1 Alen høj Kant langs Siderne, altsaa som en Kasse, for 
at opfange de omkring springende Frø. Under Tærskesejlet maa der 
spredes et godt Lag Halm, dels for at skaane selve Sejlet, dels for 
at det kan give noget efter for Plejlen, saa Frøene ikke knuses. 
Med en Rive og Kost fjærner man største Delen af Straa og Avner, 
og Frøet bringes da paa Loft eller Sejl til Eftertørring.

Tærskning paa Loen foregaar som al anden Tærskning. Tærske
maskine kan anvendes til Turnips og Rutabager, ikke saa godt til 
Bederne paa Grund af deres stive Stængler. Man kan ogsaa r i v e  
F r ø e t  a f  paa en Slags Hegler med Jærntænder, som staa i én eller 
tre Rækker (i sidste Tilfælde paa skraa for hinanden), og saa tæt, 
at Frøene ikke kunne passere derigjennem, men maa rives af. 
Denne Maade bruges mest til Bedefrøet, som ofte kan være noget 
vanskeligt at tærske af, særlig Smaafrøet i Spidsen af Stænglerne, 
hvis det ikke er aldeles tørt, og let lider ved den stærke Tærsken, 
der kan blive nødvendig. Man faar paa Heglerne ogsaa alt Smaa
frøet med, saa Halmen bliver mere anvendelig til Dækning og 
lignende Brug; tilbageblevet Frø lokker Musene stærkt, og bruges 
Halmen som Strøelse, bringes en hel Del Frø paa Marken, hvor de 
da næste Aar ville forurene denne som Ukrudtsplanter.

Ganske smaa Frømængder maa man hellere komme i en Sæk og 
aftærske det heri, da ellers for meget springer omkring og spildes; 
hertil bruges en almindelig Plejl eller en krumbøjet Stok.
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Efter Aftærskningen afrives de største Emter; man lader Frøet 
endnu gaa gjennem et Sold eller en Kastemaskine, hvorved Frøet 
renses noget mere, men endnu ikke .ganske, da det lettere tørres 
fuldstændig, naar der er nogle Avner imellem, saa det ikke falder 
saa tæt sammen. Det bringes da paa Tørreloft eller Tørresejl i et 
tyndt Lag og maa da flittig røres og kastes, saa det bliver fuld
stændig tørt; navnlig maa man være forsigtig med stærkt olieholdigt 
Frø, f. Ex. af Turnips og Rutabager, som i lang Tid kan holde sig 
klamt og let vil „slaa sig“ og mugne, naar det for tidlig fyldes i 
de Sække eller Tønder, hvori det skal opbevares; gavnligt er det 
at lade dem staa aabne, hvis de ere sikre mod Mus, og nedstikke 
en Stok, som vil lette Uddunstningen lidt.

Naar Høsten er tilendebragt, og den travle Tid med Optagning 
og Nedkuling af Rodfrugterne er overstaaet, begynder R e n s n i n g e n  
og S o r t e r i n g e n  af det aftærskede Frø. Det maa da være aldeles 
tørt, saa Støv og Avner ikke kunne hænge i. Først foretages den 
egentlige Rensning, d. v. s. Frøet befries for Resten af Avnerne og 
saa vidt muligt for Ukrudtsfrøet, hvis saadant findes. En lille 
Lettelse ved Arbejderne er det, først at tage hver Sorts Stamfrø og 
derefter Handelsfrøet af samme Sort, hvis man skjelner mellem disse 
to Kvaliteter; man slipper da med at rense Maskine, Sold, Gulv 
o. s. v. én Gang for hver Sort Frø. Til Rensningen af større Masser 
bruges Maskiner, som haves i meget forskjellige Former, og som 
enten kunne kaste, rense og sortere paa én Gang eller b lot udføre 
enkelte af Arbejderne ad Gangen, saa der skjelnes mellem Kaste-, 
Rense- og Sorteremaskiner; hos store Frøavlere ser man dem endog 
forbundne med Tærskemaskinerne, saa man ser det rensede og 
sorterede Frø komme ud, kort efter at det er stukket i Tærske
maskinen. I Maskinerne er i Almindelighed anbragt Vinger til at 
bortblæse („kaste“ ) de lettere Dele, og Sold af forskjellig Finhed til 
at r e n s e  yderligere med, navnlig saaledes, at de første Sold ere saa 
grove, at de lade Frøet gaa igjennem, men „skumme“ Avner og 
større Ukrudtfrø fra; de senere Sold ere derimod saa fine, at Frøet 
ikke kan gaa igjennem dem, men kun Støv, Sand, Smaafrø o. s. v. 
En almindelig, god Rensemaskine kan godt bruges til de første 
Rensninger.

Ofte maa det gaa gjennem Maskinen flere Gange, navnlig naar 
Sorteringen skal være skarp; der maa da ogsaa anvendes flere Sold, 
og her begynder et temmelig vanskeligt Arbejde, navnlig for den 
mindre Frøavler, da det kræver kostbare Maskiner eller meget 
Arbejde. Det maa vel derfor i Almindelighed anbefales Frøavlere 
at afhænde deres Frø i kun til Dels renset og sorteret Tilstand til 
de større Forhandlere, som saa besørge Frøets videre Behandling.
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Enkelte Frøsorter, f. Ex. Gulerodsfrøet, ere vanskelige at rense, især 
livis man ikke har været forsigtig ved Afrivningen, saa man har 
faaet mange Smaastilke o. lign. med; af den Grund maa man heller 
ikke tærske det af, men kun lempelig gnide det af med Hænderne.

Til mi n d r e  P a r t i e r  bruges Kastning, Haandsold og Drøfte- 
truge, og paa denne Maade kan man, om end maaske langsomt, 
ogsaa rense og sortere Frøet upaaklageligt. K a s t n i n g e n  udføres 
paa et godt Logulv, som Kastning af almindelig Sæd, og R e n s 
n i n g e n  sker ved Hjælp af Sold med Aabninger af forskjellig Vidde. 
To Slags Sold anvendes nu meget, nemlig af Zink og af Jærn- eller 
Messingtraad, og af begge haves forskjellige Nummere; disse angive 
enten Aabningernes Størrelse i Millimeter, saaledes som hos Zink
soldene, hvoraf de med cirkelrunde Huller mest bruges, eller ogsaa 
Traadenes Antal paa liver løbende Tomme, som for Traadsoldenes 
Vedkommende. Ligesom ved Maskinrensningen bruger man først de 
grove Sold og derpaa de fine. Med de Nummere af Sold, der ligge 
imellem, sorteres saa Frøet videre. D r ø f t e t r u g e ,  —  flade, jævnt 
n^dbuede, lette Truge med et Haandfang i hver Ende —  ere 
ogsaa en god Hjælp ved Rensning og Sortering, navnlig til at ud
skille alle golde Kjærner og lette fremmede Bestanddele af samme 
Størrelse som Frøet; en Del kan dog ogsaa fraskilles med Soldene 
ved at svinge og dreje dem paa passende Maade, saa alle lette 
Dele samle sig paa ét Sted og saaledes til Dels kunne „skummes“ af.

Med Afrensningen maa man være paapasselig, at den ikke 
kommer paa Marken, i alt Fald ikke før den har tabt sin Spireevne, 
ved at blandes mellem frisk Gødning, saa det „brænder sammen“ 
dermed, eller ved at skoldes.

Naar Frøet er renset og sorteret færdig, gjemmes det hen i 
Sække, Kasser eller Tønder; det anbringes i ensartet kølige og 
tørre Lokaler, hvor man kan lufte godt. Naar Frøet er godt tørt, 
gjør nogen Frost ingen Skade; det maa beskyttes godt mod Mus, 
der kunne være slemme, navnlig efter Bedefrøet; har man mindre 
Mængder ophænges Frøet bedst under Hanebjælkerne. Af og til 
maa man efterse Frøet, om ikke noget af det skulde have begyndt at 
mugne eller gjære; det maa i saa Tilfælde styrtes ud, tørres og 
røres.

Opbevaringen har stor Betydning for Varigheden af Frøets 
Spirekraft; 2— 3, ja  flere Aar gammelt Rodfrugtfrø kan spire godt, 
og man er tilbøjelig til at mene, at Frø, 'der er et Par Aar gammelt, 
giver Planter, der sætte deres Væxt mere paa Roden end paa 
Toppen, og give færre Stokløbere end kun etaarigt. Til en længe 
varende Spiredygtighed bidrager ogsaa, at Frøet er høstet i stærk 
moden Tilstand og høstet tørt, da Kimen i svagt modent Frø er
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mer eller mindre ufuldkomment udviklet, og Frø, der er høstet i et 
regnfuldt Aar, faar et forholdsvis stort Vandindhold, om det end 
tørres tilsyneladende godt efter Indhøstningen; det bidrager til at 
forkorte Varigheden af Spirekraften, selv om man er saa heldig at 
bevare Frøet fra at mugne eller fordærves. —  Med kunstig Tørring 
(ved Ovnvarme) maa man være meget forsigtig, da fugtigt Frø let 
ødelægges allerede ved en ringe Opvarmning.

14. Lidt om Bedømmelsen a f Fra.

Til Udsæd burde man altid kun anvende Frø af saa god 
Kvalitet, som der kan opdrives, selv om man skulde give det 
dobbelte derfor; det vil for de faa Pund, der anvendes paa 1 Td. 
Land, dog ikke blive store Summer, det drejer sig om, tilmed da 
man med godt Sædefrø kan saa meget tyndere end med usikkert, 
og et saa meget større Udbytte, som Merudgiften til det dyrere Frø, 
vil meget let kunne indvindes, og mere til.

De Fordringer, der stilles til godt Sædefrø, ere i Almindelighed 
alt for smaa; man stiller dem ikke let for store. Ved Bedømmelsen 
af Frø komme følgende ydre Kjendetegn i al Almindelighed i Be
tragtning: Farve og Glans, Størrelse, Form, Vægt, Lugt og Indhold 
af Ukrudtsfrø og andre fremmede Bestanddele.

F a r v e n  bør være ens hos alle Kornene; derved er der størst 
Rimelighed for, at de have naaet deres sunde, fulde Udvikling, ved 
en naturlig god Modning og Høst. Den kan variere noget i de for
skjellige Aar, og navnlig antage Frøhovederne —  som hos Bederne
—  eller Frøet — som hos Guleroden —• i fugtige Aar en mørk 
Farve, uden at Spireevnen dog derved behøver at formindskes. Frø 
bliver ogsaa ofte mørkere med Aarene og taber sin naturlige 
G l a n s ,  som Følge af at Skallen skrumper ind, rynker, idet Ind
holdet mindskes ved Fordampning. De olieholdige Frø, f. Ex. af 
Turnips og Rutabaga, maa kunne give en Fedtplet paa Papir, naar 
de klemmes i Stykker; gjøre de ikke det, men ere melede, ere de 
temmelig sikkert for gamle. En smuk Farve og Glans tør man dog 
ikke altid tage som ubedragelige Kjendetegn, da Farvning af Frøet 
ikke er ganske ualmindelig i Udlandet, lige som en ganske svag 
Bejsning med Olie kan erstatte den tabte Glans, og til en vis Grad 
faa Frøet til at bulne ud og antage sin tidligere Form og Størrelse.

En ensartet S t ø r r e l s e  o g  F o r m  ere gode Egenskaber, da det 
tyder paa en ensartet Udvikling eller dog i alt Fald paa en skarp 
Sortering, og jo  større Frøene ere, des bedre, det vil sige naar de med 
Storkornethed forene en stor V æ g t ;  det følges i Almindelighed ad,
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men Afvigelser kunne dog findes. Kornenes umiddelbare Størrelse 
erfarer man ved at prøve hvilket Nummer af Sold de kunne gaa 
igjennem, og hvilket der holder dem tilbage; eller et vist Antal, 
f. Ex. 1000 Frø, vejes; dernæst faas Størrelsen ogsaa ved at sammen
ligne Vægten med det Middeltal, der er fundet ved talrige andre 
Vejninger af samme Antal Frø, saa vel som det Antal Frø, der med- 
gaar f. Ex. til 1 Vægten af et vist Maal, 1 Tønde, afgiver ogsaa 
et godt Holdepunkt ved Bedømmelsen.

Heller ikke L u g t e n  af Frøet maa glemmes; den maa i hyert 
Tilfælde være frisk, uden Spor af Muggenhed, Surhed eller lignende, 
og nogle Frøsorter, f. Ex. Gulerodens, have, naar de ere friske, en 
mer eller mindre krydret Lugt.

Indholdet af S m a a f r ø ,  U kru dtsfrø j(,,frem m ed  Frø“ ) og andre 
f r e m m e d e  B e s t a n d d e l e  maa ogsaa undersøges. Mængden af 
Smaafrø, d. v. s. det iøvrigt ægte Frø, som er under den tilladelige 
mindste Størrelse, findes ved at afveje f. Ex. 100 Vægtdele af Frø
prøven, sigte den i det Nummer af Sold, som Middeltallet for tidligere 
Sorteringer angiver som Minimum, og veje det, der er gaaet igjennem; 
Jen da fundne Vægt angiver, hvor mange Procent Smaafrø der er i 
5røven. Paa lignende Maade findes Procenterne (i Vægt) af Ukrudts- 
’røet; dog maa dette pilles fra, hvis det har samme Størrelse, som 
redkommende Rodfrugtfrø. Kun meget smaa Mængder deraf kunne 
;illades i Sædefrø —  egentlig burde der aldeles intet være —  og 
let er dog ogsaa sjældnere, at der i Rodfrugtfrøet findes synderlig 
igentligt Ukrudtsfrø, om der end i indkjøbt Frø kan findes andre 
^farter eller Krydsningsformer, som nærmest burde henføres under 
5etegnelsen Ukrudt. Fremmede Bestanddele, som kunne bestaa af 
Sand, Støv, Jord, Avner, smaa Halmstykker o. s. v., tyde paa en 
laarlig Rensning, hvis de forekomme i større Mængde; selv om de 
kke, saaledes som Ukrudtsfrøet, ere egentlig skadelige, saa for- 
nindske de dog den virkelige Vægt af Frøet.

Foruden disse hurtigere foretagne Undersøgelser, der mest have 
led  Frøets ydre, synlige Egenskaber at gjøre, har man S p i r i n g s - 
o r s ø g e n e ,  som kunne udføres paa forskjellig Maade: Ved Udsæd 
Smaakasser eller Potter med fin Jord, som er fri for Ukrudtsfrø, for 
cke at begaa Fejltagelser; de stilles i 18— 20 Graders Varme og 
elst lidt fugtigt. Lettere og sikrere er dog Prøven i Trækpapir: Man 
ammenfolder dette nogle Gange, saa det bliver saa tykt et Lag, at 
et i fugtig Tilstand dog er saa stærkt, at det kan sammenholde 
røet og ikke for hurtigt udtørres; heri lægges Frøet, der skal 
ndersøges, nøjagtig aftalt, og Papiret sammenfoldes om det;  det 
lgtes med Vand og lægges i en Skaal, hvori der paa Bunden er 
dt Vand; man kommer passende nogle faa Trækulstumper i for at

10
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holde Vandet friskt og med det samme tjene som Underlag for 
Papiret, der kun maa naa nær ned til Vandets Overflade. Har man 
flere Prøver, kan passende anvendes et Glas, omtr. 6 Tom. bredt og 
9 Tom. højt, og deri lægges den ene Prøve oven paa den anden; 
men alle maa de holdes jævnt fugtige; det stilles nær en Kakkelovn, 
saa det holder 18— 20 Grader. Frøkornene maa da daglig efterses, 
de spirede tælles og tages fra, og deres Antal nøjagtig opskrives. 
Hvad der ikke er spiret efter 14— 20 Dages Forløb af det her om
handlede Frø maa anses for ikke spiredygtigt, og man finder herved 
Procenttal for Spiredygtigheden, som kunne være tilstrækkelige til 
almindeligt Brug.

Man kan endelig, for saa vidt det i det hele taget er muligt, 
bestemme Frøets samlede D y r k n i n g s  v æ r  di ,  hvorefter Pris, Ud
sædens Tæthed o. s. v. rettes. Den findes ved at sammenlægge de 
Talstørrelser, der angive Mængden i Procent af Indholdet af Smaafrø, 
fremmed Frø, Støv, Avner o. s. v. og trække denne Sum fra 100 
(den oprindelig afvejede Frøprøve); Tallet, der herved kommer ud 
angiver R e n h e d s p r o c e n t e n ,  som multipliceres med S p i r i n g s 
p r o c e n t e n ;  det derved udkomne, divideret med 100, giver Dyrk
ningsværdien.

Men der er saa meget afhængigt af Jordbund, Beliggenhed, 
Klima, Dyrkningsmaade, den Omhu, der anvendes paa Frøavlen i 
det hele taget og mange andre Ting, som ikke kan paavises ved 
Hjælp af Analyserne. Dertil kræves D y r k n i n g s f o r s ø g ,  anstillede 
under de forskjelligste Forhold og i flere A ar; først da viser det sig 
rigtig, hvad Værd Frøet har, og først da, naar det visér sig at kunne 
tage Kampen op med Udlandets store Konkurrence, tør Frøavleren 
haabe paa sikker Afsætning og god Fortjeneste paa sine Varer.

15. Foder- og Sukkerbede.
{Beta vulgaris campestris og Ti. v. saccharifera.)

I Almindelighed kaldes disse henholdsvis R u n k e l r o e  og S u k 
k e r r o e * ) .  De høre tillige med et Par andre i Køkkenhaven benyt
tede Afarter, nemlig Rødbede og Bladbede, til B ede-S læ gten  af 
S a l t u r t e r n e s  Familie; til Frøavl maa de derfor ikke staa nær 
hinanden, da Krydsning ellers er mulig. De dyrkes til Frøavl 
som t o a a r i g e  Planter, d. v. s. de blomstre ikke samme Aar, hvori

*) Disse og  følgende Planter kaldes ofte R o d f r u g t e r ,  et urigtigt, m en ret 
betegnende Navn, der antyder, at det er R oden  (eller rodlignende Dele), 
der leverer det brugelige Produkt, b illed lig  talt altsaa „Frugten“ af Avlen.
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de saas, men først Aaret efter, eller endog først to Aar efter (kaldes 
da „Trodsere“ ). De kunne ogsaa optræde som e t a a r i g e ,  idet de 
kunne blomstre og endog modne Frøet allerede samme Sommer, 
„ S t o k l ø b e r e “ , men det er uheldigt og sker paa Rodens Bekost
ning, saa at den bliver lille og træet; det er altsaa en Tilbagegang 
mod den værdiløse Stamform, og det maa der kæmpes imod af alle 
Kræfter ved Frøavlen.

Det er navnlig R o d e n ,  som i Forbindelse med det nederste 
Stængelstykke danner deres mest anvendelige Del, selve R o e n ,  der 
kan have forskjellig Form , Farve og Størrelse, og det er særlig 
disse, der give de forskjellige Sorter deres Egenskaber, Ejendomme
ligheder og Kjendemærker. —  Roen voxer ofte stærkt i Længden, 
saa dens øverste D el, der før sad lige i Jord-Overfladen, hæves et 
godt Stykke over denne, paa samme Maade som flere andre Slags 
Rodfrugter, især de lange Former.

F o r m e n  er især hos Foderbederne meget uens; de kunne 
være pæleforméde, omvendt flaskeformede, ovale, kugleformede, flad
trykte, løgformede o. s. v. De fleste voxe lidt efter lidt noget op 
over Jord-Overfladen. Roen kan være mere eller mindre løs, svampet 
eller næsten hul; de fasteste og vægtfyldigste ere altid at foretrække. 
Sukkerbederne ere alle lange eller halvlange, pæleformede med mer 
eller mindre fladt eller tilspidset Hoved.

F a r v e n  er forskjellig; den kan være rød, gul, hvid, graalig eller 
af forskjellige Mellemfarver.

Den normale S t ø r r e l s e  er ogsaa forskjellig for Sorterne.
Fra den øverste Del af Roen, „Hovedet“ , udgaar B l a d e n e  i 

en Roset; de kunne være mere eller mindre fladt udbredte eller op
rette, og Mængden er ogsaa forskjellig.

Normalt skyder den skarpt riflede B l o m s t e r s t æ n g e l  op i 
andet Aar og naar ofte en Højde af 2— 3 Alen; der kommer 
gjærne een Hovedstængel, som forgrener sig, og flere svagere Side
stængler, eller flere omtrent lige stærke. Beskadiges selve Ende
knoppen, „ H j æ r t e t “ , enten ved Afpudsningen om Efteraaret eller 
af Frosten efter Udplantningen om Foraaret eller af andre Grunde, 
skyde Sidestænglerne stærkere frem, men blive dog ikke saa kraftige, 
som Hovedstængelen plejer at blive.

B l o m s t e r n e  sidde langs op ad Stænglerne i Nøgler med hyp
pigst 2— 5 Blomster; deres Antal kan dog vexle fra 1 til 10. 
Blomsterdækkets Blade blive bruskede, temmelig tykke og voxe 
sammen under Frøudviklingen, saa hvert saakaldet „ F r ø “ eller 
„Frøhoved“ kommer til at indeholde flere virkelige Frø (Kjærner), 
hvorfor der ogsaa kan fremspire flere Planter af hvert Frøhoved. 
Et „Frøhoved“ er altsaa egentlig en Frugtstand, der kan indeholde

10*



lige saa.  mange enfrøede Frugter, som der var Blomster i Nøglet. 
Befrugtningen foregaar dels ved Vindens Hjælp, dels ved Selv
bestøvning. Insekter antages ikke at medvirke, da der ingen Hon
ningafsætning findes i Blomsterne, om man end let bemærker en 
sødlig Lugt, som de udbrede, naar Blomstringen begynder, og som 
jo  egentlig tyder paa Insektbestøvning.

F r ø e n e  sidde altsaa sædvanlig samlede i Hoveder og skilles 
ikke ad ved Tærskningen, men udsaas samlede. Selve Frøene ud- 
gjøre kun omtrent 1/i  af Vægten.

Bederne ynde en skjørleret, muldet J o r d b u n d .  Foderbederne 
kunne taale denne noget stivere end Sukkerbederne, og særlig de korte 
Foderbeder passe til en bindende Jord , med et tyndere Muldlag. 
Et mildt, dog ikke for fugtigt V e j r l i g  begunstiger deres Udvikling, 
saa vel i første som i anden Sommer, og særlig er en tør Efter
sommer vigtig for Frømodningens og Høstens Skyld. Danmark vil 
altsaa kunne egne sig for Frøavl af Bedesorterne, naar netop und
tages de mest barske, fugtige Egne; men saa ugunstig H østtid, at 
Avlen slaar fe jl, kan indtræffe alle Vegne, især hvis man ikke har 
noget Tørreskur.

Jorden maa være i god G ø d n i n g s k r a f t ;  Stald- og Blandings
gødning, paaført i rette Tid om Efteraaret, virker udmærket, dels 
ved deres mangeartede Næringsstoffer, og dels ved at de skjørne 
Jorden og gjøre den mere muldrig. Til Sukkerbeder maa der dog 
ikke gødes med Staldgødning; der maa ligge en anden Afgrøde 
imellem; som Hjælpegødning til disse anbefales Benmel. Som 
Hjælpegødninger til Foderbeder maa særlig anvendes saadanne, som 
ere rige paa Kogsalt, Kali, Kalk, Fosforsyre og Kvælstof, da den 
fuldt udviklede Roe er særlig rig paa disse Stoffer. 20— 40 Læs 
Staldgødning pr. Td. Land, alt efter Jordens Kraft, virker til et 
godt Udbytte, men endnu bedre bliver det, naar der endvidere ud
saas 100 UH Chili-Salpeter og 200 1T Peru-Guano eller anden god 
Ammoniak-Fosfat; denne Hjælpegødning vil —  højt regnet —  koste 
omtrent 20— 25 Kr. pr. Td. Land, og saa meget mere vil let naas 
i Udbytte; for netop at dække Udgiften behøves der altsaa kun at 
avles lige saa mange flere Tønder Roer, som der er anvendt Kroner, 
her altsaa 20— 25, og et Merudbytte af 70— 100 Td. er ofte opnaaet 
derved.

Om J o r d e n s  B e a r b e j d n i n g  er der tidligere talt, saa vel 
som om S a a n i n g e n  i Almindelighed. Denne sidste udføres, saa 
snart Jorden om Foraaret er tilstrækkelig varm og bekvem dertil, 
sidst i April til midt i Maj, altsaa i Almindelighed naar Korn
sorterne ere saaede. Bedefrøet spirer bedst ved en Varme af 9— 10 
Grader, men ofte maa det dog nøjes med mindre. En noget senere
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Udsæd kan dog ogsaa anvendes, men for at faa fuldt udviklede 
R oer, maa der saas som ovenfor angivet. Forinden Saaningen 
lægges Frøet i Blød ( „ s t ø b e s “ ) i 2— 3 Døgn; det fremmer Spirin
gen betydelig, særlig hvis tørt Vejr indtræffer efter Saaningen. Er 
Frøet ældre, kan det godt ligge længere i B lød, 3— 4 Døgn; Spi
rerne maa nødig vise sig, da de saa alt for let udsættes for Be
skadigelse. Frøet maa eftertørres svagt for bedre at lade sig saa, 
men man maa passe, at det ikke udtørrer, saa den begyndte Spiring 
standses og ødelægges; ogsaa efter at Frøet er bragt i Jorden, maa 
det saa vidt muligt beskyttes mod Udtørring; dette sker da navnlig 
ved en fast Tromling og ved at saa paa flad Jord. Man maa alt
saa ikke sætte mere Frø „i Støb“ , end man mener netop at have 
Brug for. Der medgaar 6— 10 fö Frø pr. Td. Land, navnlig til den 
almindelige Afstand, omtrent 24 Tommer mellem Rækkerne og 18 
Tommer mellem Planterne i disse. Til Frøavl anvendes dog i Re
gelen mere, da Rækkerne kunne være nærmere hinanden, nemlig 16 
Tom mer, og Planterne i Rækkerne ogsaa kunne staa noget tættere, 
nemlig 12 Tommer. Der vil altsaa blive 1/3 saa mange Rækker til, 
og der vil da medgaa mindst 1/3 mere Frø. En langt ringere 
Mængde er dog nødvendig, naar Frøet er godt, og Forholdene gun
stige; 1 fö Bedefrø indeholder omtrent 24000 Frøhoveder, og med 
en gjennemsnitlig Dyrkningsværdi af 80 pCt., vil der altsaa være 
19200 brugbare; med 16 Tommer mellem Rækkerne er der paa
1 Td. Land 21000 løbende Alen; med 21/* fö Frø vil der komme 1
Frøhoved for hver 12 Tommer, som jo  egentlig skulde være nok, 
tilmed da hvert Frøhoved giver mere end 1 Plante; men da Uheld 
let støde til, maa disse regnes med, og man bruger derfor 10— 12 
f ö , der giver et Frøhoved for knapt hver tredie Tomme. Frøet 

■nedbringes 3/4— 1 Tomme dybt i Jorden, efter dennes sværere eller 
lettere Beskaffenhed; en ensartet Dybde er en Betingelse for ens
artet Spiring.

Særlig lange Former maa det tilraades at saa paa K a m m e ,  hvis 
Jorden ikke er meget dybt muldet og dybt bearbejdet.

Under gunstigste Forhold vil det kun vare nogle faa Dage (hvis 
Frøet ikke er forud udblødt, varer det mindst en halv Snes Dage) 
inden de smaa Planter vise sig med to temmelig lange og smalle 
Kimblade; først noget senere komme de egentlige Blade. De unge 
Planter ere lidt ømtaalige mod Frost og kunne, om end sjæld
nere, ødelægges af denne; man mener, at de unge Planter ved at 
paavirkes af Nattefrost blive mere tilbøjelige til at løbe i Stok.

Den første H a k n i n g ,  navnlig hvor der er større Arealer, maa 
marest muligt foretages, da meget Ukrudt allerede vil være kommet 
op; den brede Roehakke anvendes bedst hertil. Skulde der vise
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sig „Spring“ i Rækkerne, kan man eftersaa eller efterplan te. Til 
Efterplantning saas paa et Bed midt i April i Rækker med 4 Tom
mers Afstand, og der udtyndes, saa Planterne faa 3— 4 Tommer 
mellem sig; de ville være tjenlige til Udplantning fra midt i Maj; 
har man blot gode Planter, og Vejret er nogenlunde gunstigt, kan 
Efterplantning lykkes endnu til midt i Juni; men Efterplantning 
kan kun bruges for de kortes og halvlanges Vedkommende; har 
man saaet af en lang Sort, og det er for sent at eftersaa med den 
samme, maa man helst saa efter med Turnips eller Rutabaga.

Meget s e n e r e  S a a n i n g ,  sidst i Juli til midt i Avgust, kan 
ogsaa anvendes; man faar da kun smaa Roer, og ved Avl af godt 
Frø maa denne Maade fordømmes, om ikke af anden Grund, saa 
fordi Planterne ikke ere saaledes udviklede, at man kan skjønne 
om deres Ægthed. Den sene Udsæd anbefales af enkelte som et 
Middel til at formindske Antallet af Stokløbere, men om det i Al
mindelighed er et sikkert Middel er vist tvivlsomt, selv om enkelte 
Forsøg have tydet derpaa; man skulde synes, at Moderroernes korte 
Udviklingstid maatte virke netop i modsat Retning. Det er ogsaa 
almindelig anerkjendt, at man til Stamfrøavl maa vælge fuldt ud
viklede Roer.

Samtidig med eller maaske noget før anden Hakning falder U d- 
t y n d i n g e n ,  hvorved den angivne Afstand tilvejebringes mellem 
Planterne. Den udføres med Udtyndingshakkerne, saa vidt man kan, 
og senere med Haanden; thi ofte staa de smaa Bedeplanter saa tæt 
op til hinanden —  2— 3 Stykker kunne jo  være skudte frem af et 
Frøhoved — , at man ikke med Hjørnet af Hakken kan udtynde, 
saa der kun bliver en enkelt tilbage paa hvert Sted. Samtidig 
trækkes lidt Jord op om de tilbageblivende, navnlig hvis de ere 
bievne noget lange inden Udtyndingen. I Sommerens Løb er der, 
da kun at holde Roestykket rent for Ukrudt og Jordoverfladen 
porøs ved endnu en eller helst to Hakninger. Henimod Høst ville, 
naar alt er, som det skal være, Bederne dække Jorden saa godt med 
Bladene, at Hakning bliver unødvendig. — Endvidere maa alle Stok
l ø b e r e  f j æ r n e s  —  ikke alene afskæres —  og bruges til Foder, 
da de ofte Vinteren over huse en Snyltesvamp, B e d e n s  T r a a d -  
k ø l l e ,  der kan angribe kommende Aars Afgrøder.

Henad Efteraaret, naar Modningen er i Gang, maa O p t a g 
n i n g e n  begynde. Tiden afhænger selvfølgelig meget af Vejrliget og 
Arealets Størrelse; jo  længere man tør lade dem staa uden at frygte 
for Ødelæggelse af Frosten, des bedre. Bladene kunde inden Op
tagningen hugges af med en L e, navnlig naar Planterne staa tæt, 
men det bliver ikke saa godt, som naar de pudses af efter Optag
ningen med en Kniv, især for de Sorters Vedkommende, der voxe
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meget ud af Jorden, da de ere saa uens høje, og nogle derved faa 
for megen Bladmasse med, andre maaske miste „Hjærtet“ .

Samtidig med Afpudsningen af Blade foretages U d v a l g e t ;  der
ved maa særlig vrages alle i Topenden mere end normalt tilspidsede 
R oer, da de temmelig sikkert ere paa Veje til at frembringe Stok
løbere ved fortsat Frøavl. Ved Udvalget af Moderroer af Sukker
bederne, maa der tages flere Hensyn, end man plejer ved Foder
bederne; thi af deres Sukkerindhold afhænger deres Værd; man be
stræber sig altsaa for at faa det saa stort som muligt, og ved de 
talrige Undersøgelser er man naaet til temmelig gode Kjendemærker 
paa de mest sukkerholdige Roer. I k k e  m i n d r e  v i g t i g  er  d e t  
v e d  F o d e r b e d e r n e  at  t a g e  l i g n e n d e  H e n s y n ,  her altsaa ikke 
alene til Mængden a f Sukker, men ogsaa til Mængden af de andre 
for Dyrene vigtige Næringsstoffer; da der imidlertid ikke i den Ret
ning er foretaget saa mange Undersøgelser, har man der mindre at 
holde sig til endnu. Arrhenius i Sverige har navnlig beskæftiget 
sig meget med Valget af Sukkerbede-Moderplanter, og ifølge hans 
lille Skrift: „Sukkerroens Dyrkning“ maa man særlig mærke sig føl
gende: Man vælger de smukkeste, mest veldannede, glatte, mindst 
grenede Roer med 7— 12 Bladkredse og af en Vægt paa 1 Vs— 21/» 0". 
Større Roer have forholdsvis mindre Sukkerindhold, og de Roer, 
der have enten under eller over 7— 12 Bladkredse give en forholds
vis stor Mængde Affald, men mindre Sukker. Bladene maa endvidere 
være store og brede, fladt udbredte, og hele Planten uden rødlig 
Farve (der tyder paa Krydsning eller Slægtskab med den mindre 
sukkerholdige Foderbede eller Rødbede) og med saa krusede og 
bølgede Blade som muligt. Endelig maa Topenden kun hæve sig 
lidt eller slet ikke over Jorden.

Bederne nedkules almindeligst i Batterier, sjældnere indslaas 
de i udgravede Bede. Om deres O v e r v i n t r i n g  maa iøvrigt hen
vises til det tidligere om Rodfrugterne i Almindelighed sagte, saa 
vel som om deres P l a d s  i S æ d s k i f t e t  i andet Aar, G ø d n i n g e n  
dertil og B e a r b e j d n i n g e n  a f  Jo rde n .

Saa snart Vejret om Foraaret tillader det, og Jorden er bekvem, 
begynder U d p l a n t n i n g e n ,  under heldigste Omstændigheder alle
rede sidst i Marts, men ofte ikke før sidst i April; jo  før des bedre 
(bortset fra Uheld med Eftervinter), da Planterne saa have længere 
Tid at udvikle sig i. Afstanden, hvori de plantes, maa rette sig 
efter Jordens Frugtbarhed, om man vil binde Stænglerne op, eller 
de skulle have Lov at falde om, om det er til Stamfrø eller 
almindeligt godt Handelsfrø. Er Jorden frugtbar, vil der behøves 
større Afstand, end naar den er mager, paa en muldet ogsaa større
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end paa en leret Bund. Skulle Planterne støtte hinanden, saa de 
ikke bøje sig ned til Jorden, maa de have en ringe Afstand, alle
rede med 1— P/a Alens Afstand ville de ikke kunne holde sig op
rette. Som gjennemsnitlig Afstand maa her til Lands 1 Alen 
mellem Rækkerne og s/4— 1 Alen mellem Planterne i disse anses 
som det heldigste, og med denne Afstand kan der avles godt Han
delsfrø; men en større Afstand i Forbindelse med Opbinding eller 
Understøtning, er selvfølgelig bedst, hvorfor den ogsaa ubetinget 
maa anvendes til Stamfrøavl; dertil vil P /2 og 1 Alen være nødven
dig. Sukkerbederne kræve lidt mindre Afstande, da deres Stængler 
knapt blive saa store som Foderbedernes. Til den først nævnte 
Afstand (1 +  3/4 Al.) vil der altsaa kræves omtr. 18500 Planter pr. 
Td. Land, til den sidste (IV 2 +  1 Al.) 9250 Planter, saa det vil 
ses, at der fordres et stort Stykke besaaet med Beder i første Aar, 
naar det tilstrækkelig skarpe Udvalg skal kunne gjøres. Med den 
tidligere, ved Udsæden, nævnte Afstand (16 Tommer +  12 Tommer) 
vil der pr. Td. Land i første Aar kunne staa 42000 Planter.

De paafølgende Arbejder bestaa i Renholdelse ved H a k n i n g  
og H y p n i n g  og paa mindre Arealer maaske en O p b i n d i n g  og 
A f k n i b n i n g  a f  S p i d s e r n e  paa Stænglerne og Sidegrenene.

Tiden for B l o m s t r i n g e n s  Begyndelse er noget forskjellig efter 
Sommerens Vejrlig; den kan begynde sidst i Juni, men i Regelen 
ikke før i Juli, er paa sit højeste midt i Juli, og kan vare til midt 
i Avgust, især hvis Stænglerne ere kraftige og først sent afslutte 
deres Længdevæxt. Blomstringen begynder nedenfra paa Stængler 
og Grene.

De nederste Frøhoveder ville derfor ogsaa blive først m o d n e ;  
men høstes det ikke forskjellige Gange, maa man vente endnu nogen 
Tid for ogsaa at faa en Del af de højere siddende Frøhoveder 
modne. Som Kjendetegn paa, at de ere tjenlige til Høstning, kunne 
følgende anføres:

1) Ved Gjennemskæring af Frøhovederne vise Kjærnerne sig 
h o r n a g t i g e ;  forinden ere de mælkede, og senere blive de melede; 
men venter man med Høsten til dette Tidspunkt, vil det let blive 
for sent, da en stor Del Frøhoveder saa falde af; under Eftermod- 
ningen blive de hornagtige Kjærner ogsaa melede.

2) Stænglerne, Bladene og de Frøet omsluttende Blomsterdæk
blade miste den friskgrønne Farve, b e g y n d e  at  bl ive  g u l b r u n e ,  
m e r e  t ø r r e ,  og Stængler og Grenspidser bøje sig nedad under 
den forøgede Vægt; den grønne Farve miste de først senere helt 
under Vejringen, saa dens fuldstændige Forsvinden maa man ikke 
tage som et Kjendetegn paa tilstrækkelig Modning.
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Under gunstige Vejrforhold vil Modningen begynde sidst i Avgust, 
men oftest ikke før i Begyndelsen af September eller endnu senere, 
og Høsten kan godt trække ud til Slutningen af September.

H ø s t e n  kan ske paa flere Maader:
Den bedste er Afskæring af Stænglerne, efterhaanden som de 

blive modne; det bliver da først Hovedstænglerne og senere Side
stænglerne. Derved faar Frøet en ensartet Modning, det mindst 
mulige Frø gaar til Spilde, og navnlig tabes ikke de tidlig modne 
og største Frøhoveder. Det afskaarne maa da vejres i et Tørreskur; 
men denne Maade bliver besværlig, hvor større Mængder skulle 
høstes.

En ofte anvendt Maade er, med lette, skarpe Haandspader at 
hugge Bedestænglerne over enten lige i Rodhalsen eller hellere lidt 
højere oppe, hvor de dog ere sejere; derved holdes alle Stænglerne 
samlede, men den lille Del af Rodens Topende kan nok forhale den 
fuldstændige Vejring noget, og navnlig maa man være meget for
sigtig, hvis Afgrøden skal sættes i Lade; thi disse Rodender ville 
meget let „slaa sig“ , om man end synes, at de ved Indbjærgningen 
ere aldeles tørre, og ved denne Fugtighed vil det hele let mugne. 
Naar der høstes paa denne Maade, gaar en Arbejder foran og hugger 
Stænglerne i to Rækker over; bag efter kommer en anden, som 
samler dem sammen til Smaaneg; eller Stænglerne kunne skæres 
over med Rapsknive, og man undgaar da denne saftholdige Rodende, 
og Vejringen bliver hurtigere. Paa denne Maade samles de af den 
samme, der afskærer Roestænglerne; de lægges til Side uden at 
bindes.

Saaledes ligge de da nogle Dage, hvis det er godt Vejr, for at 
v e j res ,  bindes derpaa sammen og stilles op, med Rodenderne nedad, 
i løse, runde Smaahobe, hvorigjennem Vinden frit kan trække, 
navnlig forneden; bliver det regnfuldt Vejr, og man ikke har store 
Mængder, dækkes de med lidt Halm; hertil kan man forinden lave 
nogle smaa Langhalmsneg, der ombindes stramt nær Rodenden med 
et Baand og —  som paa en Bikube —  spredes ud over alle Sider paa 
Hoben; dette afleder næsten al Regnen. Med godt stadigt Tørrevejr 
behøves dette naturligvis ikke, og Vejringen foregaar da i det hele 
hurtigere og lettere. Man kan ogsaa, hvis det trækker ud med den 
endelige Tørring, og man ikke har tilstrækkelige Tørreskure, samle 
Hobene i runde Smaastakke, der laves paa almindelig Maade, altsaa 
ved at begynde med i Midten at sætte nogle Neg paa Rodenden, 
og andre uden om ; det ene Lag følger da oven paa det andet; 
kun maa man passe, at Stænglerne stadig skraane godt nedad, og 
at Stakken bliver spids, for let at kunne lade Vandet løbe af. Frøet 
kan paa denne Maade staa længe uden at tage Skade, selv i fugtigt



154

Vejr. Jo mindre man behøver at røre ved det, des bedre, da der 
ved hver Flytning spildes noget, og alle Arbejderne maa gaa for 
sig med en vis Varsomhed.

Vejringen kan være et meget besværligt Arbejde, da der ofte 
paa den Aarstid falder megen Regn; man maa være sikker paa, at 
baade Stængler og Frø ere aldeles tørre, inden det bjærges, navnlig 
hvis det skal sidde nogen Tid inden Tærskningen. Mindre end 
10— 14 Dage tør man ikke bruge til Vejringen, men ofte medgaar 
meget mere Tid. I fugtigt Vejr bliver Bedefrøet en Del mørkere, 
end hvis det høstes i gunstigt Vejr, uden at det dog egentlig be
høver at tabe i Dyrkningsværdi, naar det blot til Slutning høstes 
tørt og godt.

Som tidligere omtalt, er Frøet temmelig vanskeligt at t æ r s k e  
af ,  hvorfor man ofte benytter Hegler til at r i ve  d e t  af. Klart 
Vejr (Frostvejr) letter Arbejdet meget. Efter Tærskningen renses 
det foreløbig for større Blad- og Stængeldele, spredes ud i et
2— 4 Tommer tykt Lag paa et Loft, udsat for stærk Træk; her 
vendes og rives det jævnlig, fyldes da i Sække og renses senere, 
hvis Pladsen skal optages af andet, som skal tørres.

R e n s n i n g e n  af mindre Partier kan ske ved Hjælp af Sold; 
til større Mængder bruges Maskiner. Først „ k a s t e s “ Frøet for at 
fjærne de endnu tilbageværende Blad- og Stængeldele enten med 
Maskine eller med en almindelig Kasteskuffe, eller de kunne skilles 
fra i et Jærntraadsold af Størrelsen Nr. 3 (det vil sige 3 Traade pr. 
løbende Tomme), der lader Frøet løbe igjennem. Dernæst renses 
dette videre paa Traadsold Nr. 5 (der svarer til Zinksold Nr. 4, o: 
Hullernes Tværmaal er 4 Millimeter), naar Frøet skal kaldes godt 
sorteret. Til almindeligt Handelsfrø bruges Traadsold Nr. 6 (eller 
Zinksold Nr. 3,5). Støv og Smaafrø gaar da fra.

Til en Sammenligning kunne nogle Gjennemsnitstal fra „Dansk 
Frøkontrol“ (efter Landbrugs-Ordbogen) tjene: 1 Td. Bedefrø vejer 
omtr. 76 f ö ; 1 fö indeholder omtr. 24000 Frøhoveder; omtr. 80 
pCt. af disse ere spiredygtige med omtr. 160 Spirer; men meget 
bedre Frø end det, disse Tai tyde paa, kan avles her i Danmark.

Frøet kan holde sin Spireevne i 3 Aar, ja  særlig godt udviklet 
og høstet endog i 5 — 6 Aar, men taber saa dog en Del i Sikker
hed og Kraft. Nogle paastaa, at et Par eller flere Aar gammelt 
Frø giver færre Stokløbere, end Frøet af foregaaende Aars Avl; 
men tilstrækkelige Forsøg i den Retning mangle endnu.

Det U d b y t t e ,  man kan vente ved Frøavl af Beder, er selv
følgelig meget forskjelligt, og meget afvigende Opgivelse deraf fore
findes. Som Gjennemsnit kan vist sættes omtrent 10— 15 Kvint Frø 
pr. Plante eller omtr. 1500— 2000 fö pr. Td. Land. Sættes Frøet
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til 50 Øre pr. '3', bliver det 750— 1000 Kr.; men en højere Pris er 
ogsaa ofte naaet for virkelig godt Frø. Udgifterne stille sig over- 
maade uens paa de forskjellige Steder; det, at det er en toaarig 
Kultur, gjør det endnu vanskeligere at beregne dem; de ere ikke 
smaa: 400— 600 Kr. pr. Td. Land maa der vist i Regelen paa
regnes, men den mindre Jordbruger vil jo  imidlertid, ved at an
vende sine og Familiens ellers ledige Timer, faa udrettet mangt et 
Arbejde. Trods den temmelig store Driftskapital, der saaledes 
egentlig maa paaregnes, kan det dog altsaa give et ganske godt 
Overskud, da en hel Del kasserede Roer, Halmen, Jordens gode Be
handling og Rensning o. s. v. altid kommer Jordbruget til gode.

10. Turnips og Rutabaga.
(Brassica campestris rapifera og Brassica Napus rapifera).
De ere meget nær beslægtede, idet de begge høre til Kaal- 

slægten blandt de Korsblomstrede. Turnips stammer fra den hos 
os vildtvoxende A g e r k a a l  eller V i l d e  R y b s  (Brassica campestris), 
Rutabaga fra den dyrkede R a p s  (Br. Napus); begge ere de 
Planter, hvis Rod og nederste Stængeldele ere bievne kjødede og 
stærkt udvidede. I  deres Natur og Voxemaade ligne de meget hin
anden, hvorfor de her behandles jævnsides.

T u r n i p s  kaldes ofte „ H ø s t r o e “ , „ S t ub r o e , ,  , „ B r a k r o e , ,  
o. s. v., hvilke Benævnelser dog nærmest ere stedlige eller afledede 
af den Brug, der gjøres af dem. R o e r y b s  er et af dens Slægtskab 
afledet Navn, ligesom R o e r a p s  for R u t a b a g a ;  denne kaldes al
mindeligst, men mindre rigtigt „K a a ir  ab  i“ eller „ U n d e r j o r d s -  
K a a l r a b i “ .

De ere toaarige Planter, men kunne under Dyrkningen optræde 
som etaarige, nemlig de saakaldte S t o k l ø b e r e ,  der ere uden Værdi, 
paa Grund af deres tynde, træede Rod. Til Dannelsen af den 
kjødede, opsvulmede Del, Ro e n ,  deltager det nederste Stængelstykke 
i endnu højere Grad hos Turnips og Rutabaga end hos Bederne. 
Det er, som ved andre Rodfrugter, i Roens Form , Farve og Stør
relse, at Sorternes Forskjellighed mest viser sig, altsaa afgive disse 
ogsaa de væsentligste Sortskjendemærker.

T u r n i p s  varierer i F o r m  mere end Rutabaga, ligesom der i 
det hele findes mange flere Sorter af hin end af denne. A f Tur
nipsens Hovedformer maa nævnes de lange eller halvlange og de 
runde. Af R u t a b a g e r n e  findes mest kuglerunde, ovale og flade. 
Ejendommelig for Rutabagen er den „ H a l s “ ovenpaa den egentlige 
fortykkede Del, hvorpaa Bladene sidde; den mangler hos Tur
nipsen eller er dog kun lidet udviklet. Den kan undertiden faa 
Betydning i Praxis, idet de store Rutabager, der skulle anvendes
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til Frøavl, ere noget tilbøjelige til at raadne, medens Halsen meget 
lettere holder sig frisk; denne kan da plantes ud, og giver den end 
ikke saa meget Frø, som hvis hele Roen var plantet, kan den dog 
give godt og selvfølgelig lige saa ægte Frø.

F a r v e n  er ogsaa forskjellig, navnlig hos Turnips. Grund
farverne ere hvide og gule (Kjødet er da i Regelen af samme Farve); 
men den over Jorden voxende Del, „ H o v e d e t “ , kan hos nogle af 
dem antage en anden Farve, som rød , violet, grøn og forskjellige 
Mellemfarver. Af Rutabager haves ligeledes hvide og gule, a l l e  
med anderledes farvet Hoved: grønt, rødt, violet, graaligt osv.

S t ø r r e l s e n  vexler en Del, ogsaa mest hos Turnips; de hvide 
give gjennemgaaende et større Udbytte, men maaske knapt saa 
godt, og holde sig heller ikke saa godt som de mindre, gule.

A f Endeknoppen, „Hjærtet“ , udvikler sig tidlig om Foraaret 
S t æ n g e l e n  (eller hvis Endeknoppen er blevet beskadiget, flere 
svagere Stængler), der atter forgrener sig. De nedre B l a d e  ere 
hos Turnipsen mere eller mindre rue; de øvre derimod næsten 
glatte, og beklædte med en svag, blaalig Dug. Rutabagens Blade 
ere alle glatte, med en stærkere Dug.

B l o m s t e r s t a n d e n e  i Spidserne af Hoved- og Sidestænglerne 
ere i Begyndelsen skjærmformede, men forlænge sig lidt efter lidt, 
saa de blive klaseformede, hvilken Form de altsaa have under Frø
modningen. De lysere eller mørkere gule B l o m s t e r  have Honning
afsondringer, som hidlokke Insekter, ved hvis Hjælp Bestøvningen 
foregaar. De ere o v e r o r d e n t l i g  t i l b ø j e l i g e  t i l  K r y d s n i n g ,  
som alle de Korsblomstrede; Turnips og Rutabager eller de for
skjellige Sorter af disse eller andre Korsblomstrede maa d e r f o r  
k un  d y r k e s  m e d  s t o r e  A f s t a n d e  i m e l l e m ,  f o r  at f a a  g o d t  
F r ø ,  o g  h e l s t  kun  een  e n k e l t  Sort .

F r u g t e r n e  ere Skulper, hvori Frøene sidde i et Antal af 6 
indtil over 20. Naar Skulperne aabne sig, sker det ved, at dens 
Sider, „Klapperne“ , springe op med et lille Smæk, saa Frøene løs
rives og spredes; dette faar sin Betydning ved Høsten, da det gjør, 
at man maa høste dem, inden de endnu ere helt modne og Klap
perne springe op; under Vejringen, navnlig med afvexlende Regn 
og Solskin, kunne de være meget tilbøjelige dertil, saa at der maa an
vendes Omhu for ikke at spilde Frøet.

F r ø e n e  ere omtrent kuglerunde, mørk graalige eller mørk 
brunligrøde, fint prikkede eller netribbede, med en mat Glans, meget 
olieholdige, som alle de Korsblomstredes F rø ; naar de blive ældre, 
mindskes eller tabes helt dette Indhold af Olie, saa kun det friske 
Frø kan give en Fedtplet ved at klemmes i Stykker paa et Papir.
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Hvad J o r d b u n d e n  angaar, da stille de forskjellige Krav: 
Turnips trives bedst paa en muldet eller moseagtig Jord, hvorimod 
Rutabagerne ynde en stivere leret; begge kunne de i første Aar 
taale en temmelig kold og udsat Beliggenhed, i andet Aar maa de 
derimod plantes paa mere beskyttede Steder, da Blomsterne ere 
temmelig ømtaalige, og en Del Frø ellers let piskes af, ligesom 
ogsaa Stænglerne kunne brække. De ynde et fugtigt Øklima og ud
vikles derfor godt her; vor fugtige Eftersommer gjør, at de voxe 
længe og opnaa en god Udvikling, og paa den anden Side skader 
den ikke Frøudviklingen og Høsten, da disse falde allerede i den 
tørre Sommertid. Vinteren her er imidlertid ikke saa gunstig som 
i England, da vi her til Lands for det meste maa beskytte dem 
paa en eller anden Maade, medens man der ikke behøver det.

De ere, navnlig Turnips, noget mere nøjsomme med Hensyn 
til G ø d n i n g  end Bederne, men udvikles dog naturligvis bedst i en 
næringsrig Jord; de taale temmelig frisk Staldgødning. Turnips 
bliver dog bedst efter Staldgødning, naar den udføres om Efteraaret, 
eller der om Foraaret anvendes Blandingsgødning; de blive derved 
knapt saa skarpe, som lige efter frisk Gødning. 15— 30 Læs maa 
der til pr. Td. Land; det maa naturligvis rette sig efter Jordens
Beskaffenhed, altsaa mest paa den lette. At give dem en eller
anden Handelsgødning efter Jordens Behov lønner sig udmærket. 
Til Turnips paa Mosejord vil Kalk være at anbefale, og til alminde
lig Agerjord viser Peru-Guano i Regelen bedst Resultat for begges 
Vedkommende.

J o r d e n s  B e a r b e j d n i n g  er i Hovedsagen fælles for begge, 
og der kan henvises til det i Almindelighed herom sagte. Nogle 
Afvigelser blive dog nødvendige, særlig for Turnipsens Vedkom
mende, paa Grund af den senere Saaningstid, som tillader, at man 
kan tage en tidlig Afgrøde først (Staldfoder), eller giver, hvis Jorden 
er uren, Lejlighed til at behandle denne i længere Tid hen paa
Foraaret, end de fleste andre Kulturplanter gjøre det, naar der ikke
ligefrem skal brakkes.

S a a n i n g e n  af R u t a b a g a  udføres sidst i April og først i Maj; 
man kan da naa at faa fuldt udviklede Roer, da de behøve en temmelig 
lang Voxetid; de kræve en stor Plads, hvorfor man paa Jord, hvor 
stort Udbytte kan ventes, maa give Rækkerne en Afstand af 20 
Tommer, og Planterne i disse udtyndes til 16 Tommer; paa mindre 
kraftig Jord kan 16 +  16 være tilstrækkelig, alt forudsat, at man 
aaar paa flad Jord; Kammene maa rykkes længere fra hinanden. 
T u r n i p s  saas  h e l s t  en D e l  s e n e r e ,  fra først til midt i Juni, 
ja endog først i Juli, og kan endda naa fuld Udvikling; den har 
altsaa en kortere Udviklingstid og breder sig ikke saa stærkt, som
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Rutabaga, hvorfor Afstanden, 16 +  16 Tommer, er rigelig; under
mindre heldige Forhold er 16 -f- 12 Tommer nok.

Rutabagerne kunne med Held p l a n t e s ,  naar Vejret bliver 
nogenlunde gunstigt, ja  kunne give lige saa stort Udbytte som ved
Saaning, eller endog større; dertil maa da saas midt i April, og
man bør altid saa nogle paa et Bed i Haven i Tilfælde af Uheld 
(f. Ex. ved Jordlopper) med de i Marken saaede, saaledes at man 
har til Efterplantning. Turnips taaler mindre godt at plantes.

Begge kunne de saas en Del senere, men Roerne blive da ikke 
helt udviklede, om de end ere lettere at overvintre end de store; 
men det kan ikke betragtes som hørende med til en virkelig god 
Frøavl og skal derfor ikke nærmere omtales.

I Almindelighed bruges der omtrent 4 ® (3— 6 1T) Frø pr. Td. 
Land, hvad der til almindeligt Brug dog er for meget, særlig hvor 
de dyrkes paa Kamme; med de tættere Rækker paa flad Jord vil 
det passe noget bedre. Efter Frøkontrollens Middeltal indeholder 
1 3" Turnipsfrø omtr. 240000 Korn, med en Dyrknings vær di af 
omtr. 95, hvilket giver omtrent 220000 brugbare Korn, og regnes der 
med en Afstand mellem Rækkerne af 16 Tommer, vil der paa 1 Td. 
Land blive 21000 løbende Alen, altsaa af 1 3  Frø over 10 Korn 
pr. Alen; med x/s vilde der altsaa rigelig kunne besaas 1 Td. Land, 
naar Afstanden mellem Planterne er 12 Tommer, men for Sikker
heds Skyld bruges jo  altid mere.

1 ® Rutabagafrø indeholder omtr. 167000 Korn, der have en 
Dyrkningsværdi af omtr. 90; det indeholder altsaa 150000 gode 
Korn, som give over 7 Korn pr. Alen, fordelte paa 1 Td. Land, med 
20 Tommers Afstand mellem Rækkerne; men der behøves med Af
standen 16 Tommer i Rækkerne kun 3 Korn pr. løbende Alen, alt
saa vilde knapt 1/2 ®  være nok; ogsaa af disse saas jo  altid meget 
mere.

Frøet bør dækkes med 1/2 Tomme Jord; det behøver ikke at 
udblødes, da det spirer let nok, under gunstige Forhold paa 4— 6 
Dage; men for at sikre en ensartet Spiring og hindre Jordens Ud
tørring, tromles den lige efter Saaningen. Indtræffer der nu, efter 
at Planterne ere komne frem, en tør Tid, ere de meget udsatte for 
at angribes og ødelægges af Jordlopper, imod hvilke man er saa 
godt som uden virksomme Midler paa større Arealer. E f t e r -  
s a a n i n g  o g  E f t e r p l a n t n i n g  (med Rutabager) bliver ofte nød
vendig.

Om Plejen i Løbet af Sommeren, der bestaar i U d t y n d i n g  
til de nævnte Afstande, og 2— 3 H a k n i n g e r ,  er intet særligt at 
sige. Til Efterplantning kan til Nød bruges de Rutabagaplanter, 
der fjærnes ved Udtynding. S t o k l ø b e r e  kunne undertiden vise
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sig i temmelig stor Mængde, især hvis der kommer Standsning i 
Væxten paa Grund af Tørke; de maa fjærnes, og man maa selv
følgelig ikke benytte det Frø, der mulig kunde modnes, hvis de fik 
Lov at staa, da man vilde være sikker paa et stort Procenttal 
Stokløbere i Udsæden efter det.

Naar der om Efteraaret indtræder en Standsning i deres Væxt 
(med mildt Vejr kunne de blive ved at voxe omtrent til Jul, hvor
for de maa staa saa længe som muligt), eller stærkere Frost er at 
befrygte, t a g e s  d e  op;  de kunne taale mere deraf end Beder og 
Gulerødder, især hvis Bladene ikke forinden ere skaarne af; smaa 
Rutabager kunne endog temmelig sikkert staa uden Dækning Vin
teren over paa fri Mark.

Ved A f p u d s n i n g e n  o g U d v a l g e t  a f  M o d e r r o e r  ere de sæd
vanlige Hensyn at tage til Form, Farve, Størrelse o. s. v., men særlig 
maa man lægge Mærke til deres Vægtfylde; den staar i nøje Forbindelse 
med deres Fasthed og Saftmængde, som jo  er af saa stor Betydning 
ved Brugen af dem til Foder, og som kan variere meget. Turnips 
ere gjennemgaaende l e t t e r e  end Rutabagerne; de første flyde i 
Regelen oven paa Vandet, men skulle altsaa for at være gode dog 
synke saa d y b t  s o m  m u l i g t  n e d  i O v e r f l a d e n ;  de sidste skulle 
derimod synke  t i l  B u n d s  for at være godt faste. Større Be
skadigelser paa Turnips foraarsage let Raaddenskab, hvorfor de 
maa optages forsigtigt; Rutabagerne taale mere, men Forsigtighed 
er naturligvis bedst ogsaa for dem. Det er prøvet at plante dem 
strax hen paa Blivestedet, men man kan da ikke give Jorden den 
saa gavnlige Vinterbehandling, og er Jorden vaad om Efteraaret, 
bliver den slemt sammentraadt ved Plantningen; desuden maa de 
da plantes saa tidlig , at de kunne rodfæste sig lidt inden Vinteren, 
ellers raadne de meget let; nogen Dækning kræve de fleste ogsaa, 
og det bliver jo  temmelig omstændeligt, hvor Arealerne ere større; 
et Halm- eller Tangdække kan beskytte godt, men det udelukker 
saa for en stor Del Frosten og forhindrer dennes velgjørende, skjør- 
nende Virkning paa Jorden. En Hypning, hvorved der bringes et 
Par Tommer Jord op over dem, hjælper godt; den tilsteder Frostens 
frie Indvirkning paa Jorden og beskytter dog Planterne for de 
bratte Overgange fra Frost til Tø, der ere saa ødelæggende for dem. 
E r Plantningen udført om Efteraaret, har man ganske vist dette 
Arbejde mindre i den travle Foraarstid, og naar Planterne ere rod
fæstede inden Vinteren, have de et godt Forspring for de om For
aaret plantede og kunne langt bedre taale den ofte tørre For
sommer.

Bedre er det dog i Almindelighed at i n d s l a a  d e m  i u d 
g r a v e d e  B e d e ,  kun dækkede med 1/2— 1 Tomme Jord; naar Under-
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grunden er tilstrækkelig tør og gjennemtrængelig for Vand, holde 
de sig godt der. De maa d æ k k e s  a f  o m  F o r a a r e t ,  s a a  s n a r t  
s o m  V e j r l i g e t  t i l l a d e r  de t ;  thi de begynde tidlig at voxe igjen; 
allerede sidst i Februar eller først i Marts kunne de spire stærkt i 
Kulerne.

P l a d s e n  i S æ d s k i f t e t ,  J o r d e n s  B e h a n d l i n g  og G ø d n i n g  
i a n d e t  A a r  er omtalt i den almindelige Del.

U d p l a n t n i n g e n  maa ske snarest mulig, naar Jorden kan be
handles, og Vejrliget ikke hindrer det, og helst inden Spirerne ere 
komne synderlig frem; ellers brækkes de let af eller ødelægges af 
Frosten. Man begynder helst med Rutabagerne, som ere nok saa 
tidlig paa Færde som Turnips og taale bedre et Eftersmæk, om 
muligt sidst i Marts eller først i April. De kunne, navnlig hvis de 
ikke ere ret store, plantes efter Plov, men bedre er det dog at plante 
dem med Spade; de lange Turnips kunne godt sættes lidt skraat i 
Jorden; derved behøver man ikke at grave Hullet saa dybt. De maa 
kun dækkes med 1/2— 1 Tomme tykt Jordlag over selve Roen. De 
plantes med en Afstand af 16 +  16 Tommer, de mindre kunne 
nøjes med 16 +  12 Tommer eller endog 12 -j- 12, hvor Jorden 
ikke er særlig kraftig; der vil da medgaa til Beplantningen hen
holdsvis 31500, 420.00 og 56000 Planter pr. Td. Land. Jorden maa
endelig trædes godt tæt til Roerne, thi ellers ville mange af dem
hentørre, især hvis tørt Vejr indtræder; de kunne ikke saa godt
som Bederne — paa Grund af disses større Saftrigdom —  taale en 
tør og varm Forsommer; selv om de voxe, blive de dog langt fra 
saa kraftige, som hvis de faa rigelig Regn og mildt Vejr.

En eller to H a k n i n g e r  ere nødvendige, inden Stænglerne 
skyde saa højt til Vejrs, at de let knækkes, ved at man færdes 
imellem dem, og inden de lukke over Stykket. H y p n i n g  anvendes 
sjældnere, men burde anvendes, særlig ved de runde Former, for at 
støtte Stængelen, der hen imod Frømodningen naar en anselig Vægt. 
O p b i n d i n g  bliver der sjælden Grund til, da Planterne med de 
nævnte Afstande ville støtte hverandre, uden at Frøet derfor lider 
derved; det sidder nemlig meget mere i ens Højde (i korte Klaser) 
og er saaledes mere udsat for Lyset end Bedens Frø. Paa særlig 
udsatte Steder bør de naturligvis bindes op eller støttes med lave 
Ærteris. Stænglerne naa en Højde af 2— 3, sjældnere 4 Fod.

B l o m s t r i n g e n  vil for Turnipsens Vedkommende begynde sidst 
i Maj eller først i Juni, enkelte maaske allerede midt i Maj. Ru- 
tabagen kommer i Regelen omtr. 1 Uge senere. Hovedblomstringen 
varer omtr. 14 Dage, men endnu længe efter træffes dog en Del 
Blomster.
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De tidligste ville begynde M o d n i n g e n  midt i Juli, men den 
almindelige H ø s t  falder dog sjælden før sidst i Juli eller omtrent 
samtidig med Byghøsten. Frøene blive under Modningen fastere; 
deres grønne Farve gaar over til en lysebrun eller rødlig og videre 
til en mørkebrun eller mørk graalig. Skulperne blive gullige, lige
som hele Planten, og Toppen bøjer sig nedad under den forøgede 
Vægt. H ø s t e n  sker lettest med en Segi; den Mand, som skærer 
dem af, samler dem i Smaabunker, saa store som smaa Neg, der 
lægges til Side for at vejres. Ere de plantede med den mindste 
Afstand (12 +  12) kan man ogsaa hugge dem af med en stærk Le, 
hvorved dog lettere noget Frø spildes; en anden maa da samle 
dem sammen. Man bør helst høste om Morgenen, medens Duggen 
endnu ligger eller dog i fugtigt Vejr, Klapperne springe da ikke 
saa let op; heller ikke bør man vente til Frøene begynde at blive 
mørkebrune eller til de alle ere brune, thi da vil alt for meget og det 
endda af det bedste Frø spildes; selv om en Del af Frøene kun ere 
ganske lysebrune og enkelte endog endnu grønne, kunne de dog alle, 
ved en god Vejring og Eftermodning, naa fuld Udvikling og den 
sædvanlige mørke Farve. En ubetydelig Smule mindre og lettere 
blive maaske de enkelte Frø, men den samlede Vægt af Høsten 
bliver den samme eller større, fordi mindre spildes.

Alt efter Vejrliget ligger det flere eller færre Dage, i klart 
Vejr 3— 4 Dage, vendes da med Forsigtighed, ligger atter nogle 
Dage og kan da tærskes eller hjemkjøres og sættes sammen; det 
maa da være fuldstændig tørt, saa at Skulperne let springe op, at 
man ikke ved stærk Tærskning skal knuse Frøene, der endnu ikke 
ere bievne haarde. Det tærskes lettest paa Sejl paa Marken, hvor
ved mindre Spild opnaas. Det er bekvemt og hensigtsmæssigt at 
have store, flade Bærebøre, lavede af et let Tremmeværk, hvorover 
er spændt et Sejl; paa disse samles da Hobene og bæres hen til 
Tærskesejlet eller Vognen.

Sjældnere vil det paa denne Aarstid træffe med saa stærk Ned
bør, at det bliver nødvendigt at binde Hobene sammen til Smaaneg, 
stille nogle Stykker af disse op paa Rodenden, med Toppene sammen, 
og dække dem med en af de ved Bederne omtalte Halmhætter. 
Disse kunne ogsaa være særdeles nyttige til at beskytte mod Angreb 
af Fugle, der ofte hærge Turnips- og Rutabagamarkerne slemt; det 
er især Spurve, Irisker og andre Finker, der næsten ikke kunne 
holdes borte, selv ved hyppig Skydning. Har man Tørreskur, er 
det naturligvis det sikreste i ugunstigt Vejr at bringe Høsten 
herind.

Efter Tærskningen rives de største Emter af; Frøet bringes
11
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derefter paa Tørreloftet og eftermodnes for senere at renses. Under 
Eftermodningen antager det stadig en mørkere Farve.

Turnipsfrø renses for Avner og lignende ved at kastes og gaa 
igjennem Traadsold Nr. 10; til at befri det for Støv og Smaafrø 
bruges Nr. 20; det Frø, der gaar her igjennem, er for smaat og 
tør ikke tages med; til Stamfrø maa man sigte fra, hvad der kan 
gaa igjennem Nr. 16. En Tønde vejer omtr. 193 IT.

Rutabagafrøet er lidt større. En Kastning og Sold Nr. 10 kan 
her frarense Avnerne; til at tage Smaafrøet fra maa til almindelig 
Handelsvare bruges Nr. 16 og til Stamfrø Nr. 14. En Tønde vejer 
omtr. 185 1T.

De have en Spireevne af omtr. 95, men saa godt som rent og 
fuldt spiredygtigt Frø forekommer, og anderledes burde det na
turligvis ikke udbydes til Salgs. Det holder sig spiredygtigt i
3— 4 Aar.

U d b y t t e t  af Frøavl af Turnips og Rutabager er mere usikkert 
end af Beder; thi ret anselige og lønnende Resultater findes, men 
aldeles mislykkede Afgrøder har man ogsaa Exempler paa. Selv 
om man heldig har faaet overvintret og udplantet Roerne, kan der
paa følgende stærk Tørke i Forsommeren svække Planterne saaledes, 
at Bladlus, Jordlopper og Snudebiller aldeles kunne ødelægge dem; 
de falde især over de yngre Dele, Stængelspidserne, Knopperne og 
Blomsterne, og navnlig disses Befrugtningsorganer ødelægge de 
undertiden aldeles, og Frøansætning er da umulig. Virksomme og 
praktisk anvendelige Forebyggelsesmidler haves vist næppe. Men 
en saadan mislykket Høst hører dog mere til Undtagelserne, og man 
kan have Exempler paa Afgrøder, som 1000— 1600 1? eller endog 
mere, hvad der maa anses som gode Resultater. Et Middeludbytte 
vil det være vanskeligt eller umuligt at opgive. Udgifterne blive knap 
saa store som ved Bedefrøavlen, da Arbejderne ved Overvintringen, 
Høst og Tærskning o. s. v. ere billigere her. 400 Kr. vil kunne 
sættes som Middeludgift.

Dansk Turnips- og Rutabagafrø kan ofte være af et smukt ens
artet Udseende og dette i Forbindelse med virkelig lige saa gode 
Egenskaber, som det svenske, der ellers har et godt Navn paa sig 
i Udlandet, særlig for Rutabagafrøets Vedkommende, gjør det til en 
god Handelsvare.
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17. (iiilerod.
(Daucus Garota).

Den hører til Skjærmplanternes Familie. Den stammer med 
alle sine forskjellige Kulturformer fra den hos os og i største Delen 
af Evropa vildtvoxende Gulerod, men er ved Dyrkning i Aarenes 
Løb afveget meget fra denne, navnlig for Rodens Vedkommende, 
der hos den vilde er lang, tynd, træet og af en temmelig skarp Smag, 
medens Toppen er forblevet næsten uforandret.

Naar den vilde Form forædles ved i en kortere eller længere 
Aarrække at dyrkes i god Jord og med god Pleje, kan dens Rod 
antage den tykke, kjødede Form , og paa denne Maade kunne nye 
Sorter opstaa. Den dyrkede Gulerods nære Slægtskab med den 
vilde, gjør, at man ved Frøavl maa passe nøje paa, at ingen 
vilde Gulerødder staa i Blomst samtidig med og i Nærheden af de 
dyrkede, da en Krydsning og deraf følgende Udartning og Tilbage
gang saa vil være mulig. Med andre Arter Skjærmplanter kan den 
ikke krydsbefrugtes, men dens egne Sorter ere temmelig tilbøjelige 
dertil, saa man ogsaa her maa være paapasselig med at holde til
børlig Afstand mellem Sorterne, eller helst kun 1 Sort til Frøavl.

Den er toaarig, om end nogle kunne løbe i Stok i første Som
mer, og derved blive ubrugelige baade til Foder og Frøavl. Det 
er mest Roden, der er underkastet Forandring i Form, Farve, Stør
relse, Tidlighed o. s. v., medens Toppen næsten kun er foranderlig i 
Størrelse og Kraft, og i Regelen saaledes, at de større og grovere 
Rødder bære en større Top end de mindre og fine. Det er hos 
Guleroden kun Roden, der svulmer op, medens den nederste Stængel
del —  saaledes som hos de andre Rodfrugter —  ikke tager syn
derlig Del deri.

De dyrkede Sorter inddeles almindelig i to Grupper: De
l a n g e  e l l e r  de e g e n t l i g e  G u l e r ø d d e r  og de k o r t e  e l l e r  
h a l v l a n g e ,  de saakaldte K a r o t t e r .  Disse sidste dyrkes sjæld
nere i Marken, da de fordre en lunere Beliggenhed og en mildere 
og bedre bearbejdet Jord end der almindelig findes i Marken. Frø
avlen af dem kan ske paa samme Maade som af de egentlige Gule
rødder, kun maa de i Regelen saas noget senere end disse for let
tere at overvintres, da de gjennemgaaende ere tidligere i deres Ud
vikling. Her skal altsaa mest tages Hensyn til de lange Gule
rødder, der kunne ventes at blive almindelig dyrkede til Frøavl i 
Marken. De, der bruges til Kreaturfoder, ere i Almindelighed store 
og noget grove, men ogsaa de finere Sorter af de lange Gulerødder 
kunne lykkes godt i Marken.

11*
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Deres F o r m  varierer meget; de ere dog alle lange i Forhold 
til Tykkelsen; de kunne være bred- eller smalskuldrede, jævnt til
spidsede eller afstumpede mod Rodspidsen, mere eller mindre valse
formede, glatte eller furede paa tværs; nogle voxe ud af Jorden med 
en Del af Roden, „Hovedet“ , der da antager en grønlig eller violet 
Farve. De have ikke alle et lige fast, saftigt og sødt K jød; kun 
Rødder, der saa vidt muligt have disse Egenskaber udviklede i høj 
Grad, bør udvælges til Frøavl. Man har dem i hvide, gule, røde 
og mellemliggende Farver; ved Benævnelsen Mark- eller Fodergule- 
rødder tænker man i Almindelighed paa de hvide og gullige, der i 
Regelen ere noget større og tildels grovere end de røde.

S t æ n g e l e n  skyder frem af Hovedendeknoppen, Hjærtet. Be
skadiges dette, kan der nok udvikle sig Stængler fra Sideknopperne, 
men de blive sjælden synderlig kraftige, og oftest sygner Planten 
hen. Hovedstængelen forgrener sig derimod snart og naar en Højde 
af 1— 2 Alen. Stænglerne ere temmelig stive, men lige ved Ud
springet fra Hovedstængelen ville de let flække fra og knække, lige
som der ogsaa i selve Rodhalsen er et lidt svagt Parti, som let 
brækker, saa at de, hvor Voxe pladsen ikke er meget lun, kræve en 
Understøttelse ved Hjælp af Hypning eller Opbinding eller begge 
Dele.

I Spidsen af Stænglerne sidde de  s k j æ r m f o r m i g e  B l o m s t e r 
s t a n d e ,  sammensatte af Smaaskjærme med en Mængde smaa, hvide 
Blomster. Før Blomstringen er Blomsterstanden sammenfoldet som 
en Fuglerede og samme Form antager Skjærmen henimod Frømod
ningen. Hovedstængelens Skjærm bliver tidligst moden, er gjærne 
den største og maa høstes før de andre; den leverer ogsaa det 
største og bedste Frø. —  B e s t ø v n i n g e n  foregaar ved Hjælp af 
Insekter, især forskjellige Fluer og Bier, der søge den i Blomsterne 
udskilte Honning.

F r ø e n e  (Frugterne), af hvilke der bliver to af hver Blomst, 
ere besatte med Kroge og Pigge, som hage sig saaledes fast i hver
andre, at de vanskeliggjøre Saaningen; de kunne fjærnes ved at 
gnides mellem Hænderne eller i Sold eller behandles med Maskine. 
Frøet kaldes da „ a f r e v e t “ , og bliver derved lettere at saa.

Den til Gulerødder ønskeligste J o r d b u n d  er en let og dyb 
muldet; særlig kræve de lange Former meget dyb M uld; ofte er 
alene den tykke, kjødede Del af Roden 3/4 Alen lang, og desuden 
gaar den tynde Del af Roden jo  endnu meget dybere ned; de fleste 
Gulerødder, selv af de grovere Marksorter, ere langt mindre i Stanc 
til at trænge sig frem i en fast Undergrund end f. Ex. Beder oj 
Rutabager; hvor derfor en saadan findes nær Overfladen, maa mai 
hellere opgive Dyrkningen af i alt Fald de lange Form er; de kort(
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tage til Takke med et tyndere Muldlag, skjønt ogsaa de udvikle sig 
ganske anderledes, hvor Trævlerødderne let kunne trænge dybere 
ned. De trives bedre paa en sandet end paa en leret Jord, navnlig 
naar der i den lettere Jord er rigelig Fugtighed, da Guleroden 
daarlig taaler Standsning i Væxten; derved fremkaldes nemlig en 
Del Stokløbere, ligesom ogsaa Udbyttet paa anden Maade formind
skes kjendeligt. Ligeledes maa Jorden være rig paa let tilgængelige 
Næringsstoffer.

Voxestedets B e l i g g e n h e d  behøver ikke i første Aar at være 
særlig gunstigt med Hensyn til Læ; i andet derimod vil nogen Be
skyttelse være heldig; dels ville Stænglerne ellers let knækkes, og 
dels gnides Frøet let af. Jævn Fugtighed og Varme begunstige Ud
viklingen; i andet Aar behøve de dog mindre Væde, men mere 
Varme; stærk Nedbør under Modningen kan vanskeliggjøre Høsten 
meget, ligesom Frøet derved taber betydeligt i Spireevne og Ud
seende — det bliver mørkt.

Vinteren her er ikke saa mild, at man tør gjøre Regning paa, 
saaledes som i Tyskland og England, at overvintre dem paa Friland 
uden Dækning; med smaa Rødder, som forøvrigt ere forkastelige 
til Frøavl, kan det ganske vist lykkes, men man tør dog ikke stole 
derpaa.

Guleroden taaler ikke frisk Staldgødning, med mindre denne 
bringes saa dybt ned, at kun Trævlerødderne kunne naa den; kom 
den fortykkede Del i Berøring med den friske Gødning, angribes 
den af Larver (bliver „ormstukken“ ); paa saadanne Steder bliver 
Roden bitter, og udplantes den næste Aar, vil der sikkert udbrede 
sig Raaddenskab derfra, især hvis der indtræffer en fugtig For
sommer, og ofte i saa høj Grad at Avlen slaar helt fejl eller dog 
forringes meget. En Del gaar da allerede tabt under Overvintrin
gen, nogle i Løbet af Foraaret efter Udplantningen, men flest lige 
i den Tid de skyde Stængelen i Vejret og under Blomstringen. Selv 
om de indtil da staa med en kraftig Top, kunne de pludselig be
gynde at hænge, og paa faa Dage er hele Planten vissen; ved nær
mere Eftersyn har Raaddenskaben da oftest bredet sig fra Pletterne 
gjennem Marven op til Hjærtet, og har saa endelig ogsaa angrebet 
Stængelens nederste Del.

Til at helbrede dette kj endes næppe noget praktisk anvendeligt 
Middel, men derimod kan det nok tildels forebygges ved som oven
for antydet kun at anvende vel forraadnet Staldgødning. B l a n 
d i n g s g ø d n i n g ,  hvori ikke maa findes uforraadnet Latrin, som er 
særlig slemt til at hidkalde Larveangreb, viser sig i Regelen som 
den bedste Gødning for Gulerødder; man er endnu ikke rigtig paa 
det rene med, hvilke Handelsgødninger det i Regelen betaler sig at
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bruge til Gulerødder. Fosforsyreholdige Gødninger have dog ofte 
vist sig fordelagtige at anvende, vel nærmest paa Grund af Gule- 
rodens særlig store Indhold af Fosforsyre; ogsaa Chilisalpeter har 
vist gavnlig Indflydelse; hvor Jorden i Forvejen er i god Gødnings
kraft vise de dog i Regelen mindre Virkning. Meget passende kan 
man ogsaa have Gulerødderne andet Aar efter en god Vintersæd- 
afgrøde, hvortil er gødet godt med Staldgødning; denne vil da være 
uskadelig.

Paa omtrent samme Maade forholde Gulerødderne sig overfor 
Gødning i andet Aar; de ere dog maaske da ikke slet saa udsatte 
for Larveangreb.

Om J o r d e n s  B e a r b e j d n i n g  er intet særligt at bemærke; 
kun maa den være omhyggelig, da Guleroden kræver en vel be
handlet Jord, og denne maa, især for at begunstige Spiringen, være 
godt findelt.

S a a n i n g e n  udføres saa snart Jorden er medgjørlig, og af Rod
frugterne bør Guleroden saas først, helst sidst i April; den kan 
vel saas meget senere, men Rødderne naa da ikke den til en ra
tionel Frøavl nødvendige Størrelse; paa denne Maade avles en 
Mængde Frø i Udlandet, men dets Paalidelighed bliver da ogsaa 
derefter. Den maa ubetinget saas paa Blivestedet; ved Udplantning 
faar man altid grenede Rødder, da de , fordi de ere saa saftige og 
skjøre, miste Spidsen af Hovedroden, og i det hele lide for meget 
ved Omplantningen. „Spring“ i Rækkerne udfyldes derfor ved at 
plante Rutabager eller saa Turnips deri. Frøet bør sættes i Støb 
i 24— 36 Timer, hvorefter det tørres ganske langsomt i Skygge saa 
meget, at det efter en Sammenblanding med lidt tørt Sand ikke 
hænger sammen og derved hindrer en jævn Fordeling. Det maa 
selvfølgelig ikke tørres saa stærkt, at Spiringen afbrydes; denne 
maa netop fortsættes uafbrudt; derfor tromles ogsaa rigtig fast, 
strax efter Saaningen; det dækkes med x/2— s/4Tomme Jord. Under 
gunstigste Betingelser vil det efter forudgaaet Støbning spire i 
Løbet af 10— 12 Dage; der viser sig da to lange, smalle, grønne 
Kimblade. Der medgaar 3— 4 ® Frø pr. Td. Land, saaledes som 
det i Almindelighed saas paa Kamme; noget mere, 5 — 6 IT, vil 
medgaa, naar der saas paa flad Jord, hvor Rækkerne trækkes nær
mere hinanden; men med godt Frø behøver man ikke at saa saa 
tæt, som det almindelig bruges. Paa flad Jord vil en Afstand af
12 Tom. mellem Rækkerne være passende, og de udtyndes, saa Af
standen mellem Planterne i Rækkerne bliver 6 Tommer for de store 
og omtr. 4 Tommer for de mindre Sorter. Antages at 1 U Frø 
indeholder 350 000 Korn (lavt regnet), med en Dyrkningsværdi af 
55 pCt., vil der være omtr. 190 000 gode Korn i l ® . ’ Med 12
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Tommer mellem Rækkerne er der 28 000 løbende Alen pr. I'd. Land; 
1 ® fordelt herpaa vilde give over 6 Korn pr. Alen — 1 for hver 
4 Tommer — , som altsaa egentlig var nok, men en Del mere bør 
der jo  altid saas.

En anden Maade ses undertiden benyttet med H eld , nemlig at 
lave Kammene noget bredere og fladere foroven og herpaa saa to 
Rækker med omtr. 6 Tommer indbyrdes Afstand; derved blive Ræk
kerne altsaa parvis fordelte, og der faas flere Rækker paa samme 
Areal end med enkelte Rækker paa Kamme; denne Opkamning kan 
ogsaa hjælpe en Del, hvis Muldlaget er ringe.

P a s n i n g e n  i Løbet af første Sommer indskrænker sig til Ren
holdelse og Udtynding. Den første er noget besværligere end ved 
de andre Markrodfrugter, .da Gulerøddernes Top først meget senere 
dækker Jorden, altsaa ikke saa snart kan kvæle Ukrudtet. U d 
t y n d i n g e n  foretages to Gange, med mindre der er saaet meget 
tyndt; første Gang, naar de have „skiftet Blade“ ; de udtyndes da 
med 3 Tommers-Hakken, saa de staa i Smaablokke, og anden Gang, 
naar de have faaet 4— 5 Blade. Denne sidste Udtynding maa i 
Regelen foretages med Haanden.

Har man store Arealer kan der allerede sidst i September be
gyndes paa Optagningen, ellers først hen i Oktober. Af Rod
frugterne er det de første, der standse deres Væxt, og de taale 
daarligst Frost, hvorfor de tages først op. De ere i Regelen vanske
ligere at faa op end de andre Rodfrugter, paa Grund af, at de ere 
mere skjøre, forholdsvis tynde og dybtgaaende, saa man ofte maa 
tage Greb eller Spade til Hjælp; enkelte Sorter, som den tidligere 
saa meget dyrkede lange, tynde, røde Altrincham-Gulerod, ere endog 
meget vanskelige at faa hele op, særlig i stiv Jord, hvorfor saadanne 
Sorter ikke bør dyrkes. —  Derefter pudses Toppen af, hvis den ikke 
forinden er slaaet af til Kreaturfoder, hvortil den er udmærket 
skikket, og samtidig sorteres de, ved hvilken Lejlighed ogsaa alle 
„ormstukne“ og revnede maa tages fra.

De kunne saa strax henplantes paa Blivestedet, men for at staa 
Vinteren over der, maa de dækkes med Halm eller Tang, og det 
bliver temmelig omstændeligt. Man kan ogsaa overvintre dem paa 
Voxestedet, dækkede om Vinteren, og saa først om Foraaret tage 
dem op , gjøre Udvalg iblandt dem og udplante dem; paa denne 
Maade overvintres de sikrest, men der medgaar meget Dække- 
materiale. De blive derfor almindeligst indslaaede i Batterier eller 
i udgravede Bede; navnlig dette sidste er at anbefale; de ere der 
mindre udsatte for at raadne, og overvintres de paa denne Maade, 
kan man ogsaa undgaa at pudse Toppen af; den hjælper da med 
til at holde Frosten ude, men man maa da undvære det gode Foder,
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som ellers let vil dække Udgiften til Afpudsningsarbejdet. De fordre 
ikke megen Dækning paa denne Maade, og man maa frem for alt 
vogte sig for at dække tidligere eller stærkere end nødvendig, da 
det let bliver for varmt, ligesom Afdækningen om Foraaret ogsaa 
maa ske snarest muligt.

Med U d p l a n t n i n g e n  begynder man saa snart Omstændig
hederne tillade det; den vil ofte kunne udføres allerede først i 
April. Jorden er hertil behandlet som til Frøstykkerne for de andre 
Rodfrugter og maa fornemmelig være godt findelt, saa den kan falde 
godt sammen om Rødderne. De store maa plantes med Spade, 
men kunne godt stilles noget skraat, saa Arbejdet derved lettes en 
Del, de mindre kunne derimod plantes med Plantepind. Den Af
stand, hvori de plantes, retter sig efter Sorternes Størrelse; de store 
Fodergulerødder behøve 1 Alen mellem Rækkerne og 12— 18 Tom. 
mellem Planterne i disse (henholdsvis 28000 og 18600 Planter pr. 
Td. Land), hvorimod en Afstand af 18 +  12 Tom. (37300 Planter 
pr. Td. Land) er nok for de mindre (f. Ex. Stensballeguleroden). 
Jordens Gødningskraft maa selvfølgelig ogsaa tages med i Betragt
ning. De ynde en varm Forsommer, og naar der blot kort efter 
Udplantningen er kommen saa megen Fugtighed, at Jorden slutter 
godt til Rødderne, kunne de udvikles godt, selv om der indtræder 
en længere regnløs Tid.

Sidst i Maj eller først i Juni begynde Blomsterstænglerne at 
skyde tilvejrs og i Slutningen af Juni eller i Begyndelsen af Juli 
a a b n e  de  f ø r s t e  B l o m s t e r  sig . Blomstringen varer ofte 6—8 
Uger. Til den Tid maa al Rengjøring ved 2— 3 Hakninger 
være endt.

Henimod eller under Blomstringen vil det være den rette Tid 
at binde Stænglerne op, men helst bør man undgaa det, hvis det 
ikke er aldeles nødvendigt. —  Stænglerne ere temmelig stive, og 
Frøet er let, saa ved Hjælp af en Hypning kan der udrettes meget; 
værst er det, naar det falder i med megen Regn; Frøskjærmene 
blive da tunge og tvinge da let Stænglerne til Jorden.

Sidst i Avgust eller endog først i Begyndelsen af September 
b e g y n d e  F r ø s k j æ r m e n e  at  m o d n e s .  Det kjendes paa, at 
Skjærmene begynde at lukke sig sammen, ligesom før Blomstringen, 
Frøene antage en mere brunlig Farve og blive fastere. Efter- 
haanden som Skjærmene modnes, maa de skæres af, da Frøet tem
melig let kan falde af, naar Blæsten gnider Stænglerne mod hver
andre, og Frøet ogsaa bliver mørkere. Skjærmene skæres af med 
en Kniv, og de samles i smaa Poser, der ere bundne fast om Livet, 
eller i en Slags Forklæder, der ere nok saa bekvemme og meget 
maa anbefales som almen anvendelige i Have og Mark til mange
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Arbejder; de laves af et Stykke Lærred eller Sejldug, der er omtr. 
H/a Alen bredt og 3 Alen langt, med en Løbegang, hvorigjennem 
en Snor, i den ene af Længdesømmene. Snoren bindes da om Livet, 
efter at Forklædet er skudt sammen i Rynker; de to nederste 
Hjørner hæftes da paa Ryggen, og man har da en særdeles bekvem 
„P ose“ at samle i.

Frøet, der er høstet ad forskjellige Gange, maa fremdeles holdes 
hver for sig, da det først høstede er det største, lyseste og i det 
hele bedst udviklede; det vilde være en daarlig Fremgangsmaade at 
blande de mindre gode Kvaliteter med den bedste. Til Stamfrø 
maa man kun bruge af første Høst.

Frøet maa altid afskæres i tør Tilstand, da det ikke er let at 
tørre bag efter paa Grund af den store Vandmængde, der kan 
holdes samlet i Frøets talrige Hager og Pigge. Efter Afskæringen 
maa det udbredes paa et Loft, udsat for god Træk for at eftermodne, 
eller Skjærmene bindes sammen i Bundter og hænges op, hvorved 
de vejres nok saa hurtig, men for større Mængder ér denne Maade 
langt besværligere. Til Gulerodsfrø er det aldeles nødvendigt at 
have et Tørreloft. Til den fuldstændige Eftermodning og Tørring 
vil medgaa mindst 14 Dage; det kan saa stoppes i Sække for at 
give Plads til andet F rø, og senere kan det saa gnides eller 
tærskes af.

I Almindelighed gnider man det af, idet man i hver Haand 
tager en Frøskjærm og gnider disse lempelig mod hinanden; ved 
stærkere Gnidning rives der nemt en Del Smaastilke med, som det 
ikke er let at rense fra bag efter, især hvis Frøet ikke skal afrives. 
Rensningen er et vanskeligt Arbejde i det hele taget og kan ikke 
ske ordentlig, hvis Frøet ikke afrives. De større fremmede Be
standdele kan- man nok fjærne ved at lade Frøet gaa igjennem 
Sigte Nr. 8 og Støv og lignende kan fjærnes med Nr. 10, men Ind
blandinger af samme Størrelse som Frøet er det ikke let at skaffe 
bort, da Gulerodsfrøet er saa let, at det blæses bort i en alminde
lig Rensemaskine, naar Stilke og lignende skulle blæses fra, lige 
som det ej heller godt lader sig drøfte. „Afriver“ man derimod 
Frøet, kan det renses lige saa fuldkommen rent som alt andet Frø. 
Der er lidt Forskjel paa Frøets Størrelse hos de forskjellige Sorter, 
saa at hos nogle Sigte Nr. 12 lader det meste Frø tilbage og Sigte 
Nr. 10 lader det meste gaa igjennem, medens det hos andre sorteres 
med Nr. 14. Til Stamfrøets Fraskilning maa da henholdsvis bruges 
Nr. 10 og Nr. 12.

Men man bør ikke afrive mere Frø end man er sikker paa at 
kunne forbruge samme Aar, thi i Frøskallen bliver for hver Hage, 
der rives af, frembragt et Saar, og alle disse Saar ville bidrage til
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at Spireevnen hurtigere gaar tabt, idet Frøet udtørres og skrumper 
ind;  ellers holder det Spireevnen i 3 Aar. Heller ikke maa Frøet 
afrives før det er fuldstændig tørt, da Hagerne ellers ikke brækkes 
over, men ligefrem trækkes af Frøet, saa Saarene blive endnu større, 
eller blot bøjes og filtres endnu værre sammen. Frøet mugner des
uden lettere, naar det er afrevet og ikke fuldstændig tørt, end naar 
Hagerne blive siddende; det falder nemlig tættere sammen, saa 
at Luften ikke saa frit kan trække derigjennem og tørre.

Naar Gulerodsfrøet er godt, har det en behagelig, frisk, krydret 
Lugt, men denne taber sig med Aarene. Et Gjennemsnitstal for 
Vægten af en Tønde Gulerodsfrø lader sig ikke let angive, da det 
kommer saa meget an paa, hvor meget det er bearbejdet ved Rens
ningen. Frøkontrollen angiver saa indbyrdes afvigende Tai som 26 
og 76 ?fr pr. Td., og Antallet af Korn pr. ® vexler fra 365100 til 
465800. Omtrent lige saa store Afvigelser finder man i Renheden 
og Spireevnen.

Et Middeludbytte er lige saa vanskeligt at opgive a f Gulerods- 
frøavl, som af de andre Rodfrugter; man ser aldeles fejlslaaede Af
grøder, medens der ogsaa nævnes Exempler som henved 2000 S' pr. 
Td. Land, der ganske vist maa anses som et sjælden heldigt Udbytte. 
Omkostningerne ved Dyrkningen ville stille sig omtrent som ved 
Bederne, men Høst, Afgnidning og Rensning vil koste mere end 
Bedernes; til Gjengjæld behøve Gulerødderne ikke saa stærk Gød
ningstilførsel, ligesom deres Blade ogsaa afgive et langt værdifuldere 
Foder end Bedernes.

Næsten altid hører man kun Ros udtalt om det danske Gule
rodsfrø, og hvor det er udsaaet jævnsides med fremmed, kan man 
ogsaa ofte se en paafaldende Forskjel til Fordel for det danske, 
hvorfor Gulerødsfrøavlen uden Tvivl vil have en god Fremtid for 
sig her hjemme.

18. Cikorie. ( Cichorium lntybus).
Den kan strængt taget ikke regnes med blandt dem, man al

mindelig kalder Foderroer; i alt Fald dyrkes den ikke ofte som 
saadan, men næsten kun for Rodens Skyld, til Tilberedning af „Ci
korie“ , den bekjendte Kaffetilsætning. Imidlertid bruges dog af og 
til saa vel Roden som Bladene til Foder, hvorfor den medtages i 
denne Vejledning, men mest dog fordi den har saa meget tilfælles 
med de andre Rodfrugter, baade hvad dens Dyrkning og dens Frø
avl angaar.

Den hører til de K u r v b i  o m s t r  ed es F a mi l i e .  De dyrkede 
Former stamme alle fra den over det meste af Evropa paa Vej
kanter, Gærder og tørre Marker vildtvoxende Cikorie, fra hvilken
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de kim afvige ved en yppigere Væxt, særlig i Roden, der hos dem 
er blevet tyk, kjødet, saftigere og mere mild i Smagen, om den end 
vedblivende er temmelig bitter; alle Plantens Dele indeholde en hvid 
Mælkesaft. Det er en fleraarig Plante, der kan overvintre her paa 
Friland; ofte —  altfor ofte —  skyder den allerede i første Sommer 
i Stængel, og dens Rødder ere da ubrugelige til Forarbejdning, idet 
de ere seje og meget bitre, ligesom ogsaa til Frøavl, da deres Frø 
atter let give Stokløbere. Roden er hvid, omtr. 1 Tom. tyk, 12— 
18 Tom. lang, lidet foranderlig i Form, dog i Regelen pæleformet. 
Bladene ere mere eller mindre indskaarne, Rodbladene stilkede, 
lange, Stængelbladene siddende og kortere, ofte noget kantstillede. 
Stængelen, som altsaa først bør skyde frem i andet Aar, bliver 1— 2 
Alen høj eller derover, er stærkt forgrenet og bærer smukke blaa 
(sjældnere hvide) Blomsterkurve, som sidde spredte i næsten hele 
Stængelens og Grenenes Længde. Bestøvningen foregaar ved Hjælp 
af Bier, Fluer og Sommerfugle. Dens Sorter krydses let indbyrdes 
med den vildtvoxende Cikorie og med en i Haver dyrket, nær be
slægtet Art: E n d i v i e n ,  og maa altsaa holdes fjærn fra disse. I 
hver Kurv findes mange Blomster, men af hver Blomst bliver kun 
eet Frø (egentlig en Frugt); dette er temmelig lille, kantet og for
oven besat med en 5-tandet Krans af Børster, der dog ere saa 
korte, at de ikke hindre Saaningen, saaledes som Gulerodsfrøets 
Hager. Frøene modnes til temmelig uens Tid, og de sidste blive 
sjælden godt modne, hvorfor de ikke bør blandes mellem de første, 
godt udviklede.

De første Blomsterkurve udfolde sig i Spidsen paa en Slags 
Dværggrene, som ved Grunden bære flere Blomsterkurve, men i 
Spidsen en enlig; denne sidste giver altsaa ogsaa det tidligst modne 
og i Regelen det bedst udviklede Frø; disse enlige Kurve bør derfor 
skæres af og holdes for sig; netop fordi de sidde enlige i Spidsen 
paa de 2— 4 Tom. lange Dværggrene ere de saa lette at skære af, 
hvorimod de andre Blomsterkurve, der sidde mere samlede, ere langt 
vanskeligere at faa af, hvis man ogsaa blandt disse vilde udsøge de 
tidligst modne; dette maa derfor i Almindelighed opgives, og man 
skjelner derfor i Regelen kun mellem Frøet af første og anden Høst.

Cikorien kræver en mild, god M u l d j o r d ,  helst skjørleret med 
K a l k u n d e r g r u n d ;  den maa være godt findelt, sk jør 'og  vel renset 
for Ukrudt, der ellers let vil tage Overhaand over de smaa Planter, 
ligesom den ogsaa maa være næringsrig. Tilførsel af Gødning maa 
ske om Efteraaret, hvis det er Staldgødning, som de ikke taale frisk, 
uden at Rødderne blive bitre; er det god forraadnet Blandingsgød
ning, der virker særlig godt, eller Handelsgødninger (kaliholdige 
anvendes mest), da er det tidsnok om Foraaret. Efter Mergling
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trives de godt. Det Jordstykke, man vælger til Dyrkningen i første 
Aar, maa have en nogenlunde gunstig B e l i g g e n h e d ;  raat og koldt 
Vejrlig hemmer den meget i Udvikling. I Forsommeren ynder den 
dog en hel Del Fugtighed; i tørt Vejr vil et stort Antal blive Stok
løbere. Senere hen fordrer den Varme for at opnaa fornøden Stør
relse og Skjørhed. Omtrent det samme gjælder Vejrliget i andet 
Aar; der kommer det særlig an paa en varm og tør Eftersommer 
for at faa Frøet modent og tørt.

Den er saa godt som fuldstændig haardfør mod Vinterkulden, 
især naar Roden er omgivet af Jord, saa den kan o v e r v i n t r e s  paa 
Voxestedet uden synderlig anden Dækning end den, Bladene yde 
den. Et Udvalg af Frøroerne maa dog selvfølgelig foretages, hvad 
der altsaa kan ske enten strax om Efteraaret, hvis man da vælger 
at tage dem op, eller først om Foraaret, hvis man opsætter Plant
ningen til den Tid. I S æ d s k i f t e t  lader man dem almindeligst 
følge med de andre Rodfrugter, lige som de ogsaa have Jordens 
Behandling tilfælles med disse; man bør dog ikke komme for ofte 
med dem paa samme Sted, da de siges at udmagre Jorden.

Cikorie formeres altid ved S a a n i n g ;  thi ved Plantning lide 
de spæde Planter for meget; de blive let udtørrede, og selv om de 
voxe, blive de dog grenede og saaledes mindre værdifulde. Udsæden 
foretages først eller midt i Maj; saas de tidligere, blive mange af 
dem Stokløbere. I Almindelighed saas de paa flad Jord i Rækker 
med 12— 16 Tommers Afstand, efter Jordens mindre eller større 
Kraft, og Planterne i disse udtyndes til 6 Tommer. Godt Frø spirer 
i Almindelighed let nok efter omtrent en Uges Forløb, saa „Støb
ning“ ikke behøves; det dækkes med højst 1 Tomme Jord og fast
tromles, hvis Jorden er tør; det bør saas med en Afstand af 1— 2 
Tommer, hvad der med godt Frø dog er mere end der behøves; 
1 Pd. Frø rækker langt, da det er baade smaat og forholdsvis let; 
det indeholder omtr. 369000 Korn pr. Pd. I Almindelighed bruges
4— 5 Pd. pr. Td. Land. Det kan ogsaa saas paa Kamme og under
tiden ser man det, ligesom Gulerødder, saaet i 2 Rækker (med 6 
Tommers Afstand) paa hver Kam; men er Jorden blot dybt bear
bejdet, behøves Opkamningen ikke.

U d t y n d i n g  foretages snarest muligt ved Hjælp af Hakke og 
Haand, og iøvrigt holdes de omhygelig rene for Ukrudt i Sommerens 
Løb, og Jorden maa, ved gjentagne H a k n i n g e r ,  den sidste hen imod 
Midsommer, forhindres i at blive skorpet.

Med O p t a g n i n g e n  behøver man ikke at haste særlig; de kunne 
vente til man er færdig med de andre Rodfrugter; den er tilmed 
noget betværlig, naar det skal gjøres godt, da de skjøre Rødder let 
rykkes over, og de tilbageblevne Rodstumper let voxe næste Aar,
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saa at man kan faa et temmelig besværligt Ukrudt i Steden for at 
faa renset Jorden. Man burde altsaa kuldgrave dem ud i Vinterens 
L øb ; men da dette bliver noget besværligt, nøjes man med at løsne 
Jorden med lange Spader eller Grebe, hvad der maa ske med For
sigtighed, for ikke at saare Rødderne for meget, og derpaa lempe
lig trække Rødderne op.

Ved U d v a l g e t  tages behørigt Hensyn til Sorternes iøvrigt ikke 
meget afvigende Egenskaber; alle grenede, tynde og smaa Rødder 
vrages, og særlig maa man vogte sig for mellem Frøroerne at faa 
saadanne med, der opad til ere mere end normalt tilspidsede, da 
disse ere paa Veje til at blive S t o k l ø b e r e ;  af dem bliver der i 
Almindelighed et alt for stort Procentantal, meget større end hos 
de andre Rodfrugter, og der maa altsaa kraftig virkes hen til at 
bringe dette ned. Endvidere skal man ikke udvælge de aller største; 
de kunne blive paa henved 1 Pd., men middelstore Rødder paa 1/i 
— Ya Pd. ere de af Fabrikerne mest søgte.

U d p l a n t n i n g e n  om Foraaret sker, saa snart Jorden er til at 
behandle, da de tidlig begynde deres Væxt. Den kan foretages med 
en Plantepind, sjældnere behøves Spade, naar Jorden er godt findelt, 
og man kan godt sætte dem lidt skraat. De plantes med en Af
stand af 18 +  12 Tommer, der giver omtr. 37300 Planter pr. Td. 
Land. Et fugtigt Vejrlig i den første Tid fremskynder Rodfæsteisen, 
men ellers ynde de snarere tørt og varmt Klima.

To eller tre H a k n i n g e r  ville være nødvendige, og al Ren- 
gjøring maa være tilendebragt inden Blomsterstænglerne vise sig 
sidst i Maj; sidst i Juni aabne de første Blomsterkurve sig; B l o m 
s t r i n g e n  bliver dog først mere almindelig fra midt i Juli og kan 
vedblive til hen i September. Opbinding eller Hypning behøves ikke 
uden paa særlig udsatte Steder; Stænglerne ere baade seje og stive, 
og Frøet sidder ganske godt beskyttet inden for Kurvdækbladene, 
saa det ikke er slemt til at falde af. Som før omtalt, kan Høsten 
af det tidligere modne dog sjælden vente til det senere; det skæres 
altsaa af, samles i i de tidligere nævnte Forklæder, eftermodnes paa 
et Loft og tærskes af, naar det er godt tørt.

Sidst i Avgust eller først i September indtræder den  e g e n t 
l i g e  H o v e d m o d n i n g :  Stænglerne begynde at gulne og blive mere 
skarpt riflede, og Frøene begynde at blive lyst gul- eller graabrune; 
man skærer da Stænglerne af, binder dem sammen i smaa Neg, der 
stilles sammen i smaa Hobe for at tørres og eftermodnes. Efter 
Vejrligets Beskaffenhed maa de staa der i 8— 14 Dage, og man bør 
da strax tærske dem,  da Frøet nu sidder løsest; maa de sættes i 
Hus „slaa de sig“ , og Frøet bliver vanskeligt at faa af; man faar 
derved ogsaa banket for meget af det smaa og golde Frø ud med;
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det er ikke saa ganske let at sortere fra, og i hvert Tilfælde for
øges Rensningsarbejdet.

Det r e n s e s  ved at bruge Sold Nr. 10 for at tage Avner og lig
nende fra, og med Nr. 12 frasigtes Støv og Smaafrø; men en Del 
goldt Frø af samme Størrelse vil endnu findes derimellem, og maa 
skilles fra ved Hjælp af Drøftetruget eller blæses fra i Rense
maskinen.

S p i r e e v n e n s  H o l d b a r h e d  angives noget forskjelligt, men 
7— 8 Aar kan godt høstet og udviklet Frø let holde sig. 1 Td. 
Cikoriefrø vejer omtr. 130 Pd. Renheden er i Almindelighed ganske 
god, men desto siettere er ofte Spireevnen paa Grund a f den for- 
skjellige Modningstid og Høstens Vanskeligheder.

Hvad U d b y t t e t  angaar, da foreligger, saa vidt vides, ingen 
Erfaring her fra Landet, da Dyrkningen er saa sjælden. Fra Tysk
land haves Opgivelser, der bevæge sig mellem 400 og 800 Pd. pr. 
Td. Land, eller lige saa mange Kroner, og et lignende Udbytte tør 
vistnok paaregnes her til Lands. Cikorien er ikke særlig efterstræbt 
af skadelige Dyr eller udsat for Sygdomme. Fugle (Graaspurve, 
Musviter, Bogfinker o. fl.) og Mus kunne dog ødelægge en Del.

Det vil imidlertid falde vanskeligt at afsætte større Partier deraf, 
da Forbruget kun er temmelig lille og tildels indskrænket til en
kelte Egne. Til eget Brug maa det dog meget tilraades at avle 
Frøet selv, da man ved omhyggeligt Udvalg blot i faa Aar snart vil 
faa et ganske anderledes sikkert Resultat af sin Cikoriedyrkning, 
mest fordi man da omtrent kan undgaa de talrige Stokløbere, og 
desuden bliver man i Stand til at levere Fabrikanterne en smuk, 
ensartet Vare, der er Betingelsen for en god Pris.
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Foreningens Anliggender.
(November 1885).

I Fortsættelse af den Side 22— 32 givne Oversigt skal her gives 
nogle flere Meddelelser angaaende hvad der senere er udrettet inden
for Foreningen, hvilket til Dels allerede er bleven offentliggjort i 
Landbrugspressen i April d. A., i en Artikel „Forening til Kultur
planternes Forbedring“ (se Ugeskrift for Landmænd 1885, I, S. 199).

Foreningen har, paa Grund af utilstrækkelige Midler, endnu 
kun i ringe Grad kunnet iværksætte sine Planer for Plantekulturens 
Fremme herhjemme, saasom: at anstille planmæssige Kulturforsøg, 
deriblandt Forsøg med Frøavl og Tilvejebringelse af Stamfrø, at 
give Frøavlere Vejledning i rationel Frøavl, at lade foretage Analyser 
af hjemmeavlet F rø, at indsamle Oplysninger om de forskjellige 
Varieteter af Markplanter, der dyrkes i Landets forskjellige Egne, 
udfinde de bedste Stammer af disse og fremme Exporten af samme; 
endvidere Deltagelse i Udstillinger af Kulturplanter, Udvidelse af 
Foreningens Samlinger og Erhvervelse af et eget Lokale for disse, 
samt en hurtigere og regelmæssigere Udgivelse af Foreningens Tids
skrift. Paa Finantslovforslagene 1885— 86 og 1886— 87 er der for 
hvert af de to Finantsaar opført et Tilskud af 5000 Kr. til For
eningen, hvorom der imidlertid endnu ikke har kunnet foreligge 
endelig Afgjørelse.

Af Foreningens T i d s s k r i f t  „Om Landbrugets Kulturplanter“ 
afsluttes hermed Nr. 5. A f den deri indeholdte større Artikel af
H. Gram „Om Frøavl af Foderroer“ er der taget 2000 Særtryk til 
Forhandling.

Foreningens S a m l i n g e r  ere kun i ringe Grad bievne forøgede, 
blandt andet af Mangel paa fornøden Plads. Samlingen af kolore
rede Haandtegninger af Kulturplanter er bleven forøget med et Par 
Foderroer og med 23 Bælgplanter. Saavel Foreningens Samling af 
kolorerede Afbildninger af Foderroer som en Del Neg af Markens 
Kulturplanter m. m. have i indeværende Aar været benyttede ved 
lokale Udstillinger i Nexø (Juli Maaned), i Hornsherred (10.— 11. 
Oktober) og i Maribo (29.— 31. Oktober), ved hvilke Udstillinger 
Foreningens Bestyrelse ogsaa har været repræsenteret ved et eller 
flere af dens Medlemmer. Foreningens Samlinger ere nu assurerede 
for 2000 Kr., hvad der i Virkeligheden kun svarer til Værdien af 
Skabe, Montre, Træsnit, Tegninger og Inventar, altsaa uden Vurde
ring af selve Samlingen af Frø og Præparater.

Af de i Sjællands og Lolland-Falsters Stifter i det sidste Aar 
oprettede S a m v i r k e n d e  S o g n e f o r e n i n g e r  have 68 indmeldt sig
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som Medlemmer af vor Forening, repræsenterede ved deres Formænd. 
Vor Forening har ved flere Bestyrelsesmedlemmer, i Følge Indby
delse, været repræsenterede ved nogle af de nævnte Sogneforeningers 
Sammenkomster, saaledes i Høng Sogneforening den 9. Novbr. f. A., 
ved et Fællesmøde for Sjællands Sogneforeninger i Roskilde den 28. 
Febr. og ligeledes i Roskilde den 17. Juni d. A. ved et Møde af 
Delegerede baade for de sjællandske og lolland-falsterske Sogne
foreninger. Alle de i Foren. t. Kult. Forb. indmeldte Sogneforeninger 
have modtaget de af Foreningen udgivne Skrifter. 58 Sogneforenin
ger ønskede i hver sin Kreds at anlægge en Forsøgsmark paa 1400 
□  Alen, for der at dyrke en halv Snes forskjellige Sorter Foder
roer, efter et af vor Forening foreslaaet Udvalg, betaaende -af to 
Foderbeder (Elvetham og Barres), 3 Gulerødder (White Belgian, 
Champion, Stensballe), 4 Turnips (Yellow Tankard, Bortfelder, Bul
lock , Lincolnshire), 1 svensk Rutabaga samt to Sorter Knudekaal 
til Efterplantning. Hensigten med dis3e Forsøg var væsentligst den, 
at lære disse forskjellige Former at kjende, at undersøge hvilke af 
disse Sorter der under de for Haanden værende Forhold M vedes 
bedst, og endelig for saa vidt Forsøgene lykkedes, at udvælge de 
bedst udviklede og mest formtro Exemplarer af en eller flere af 
disse Sorter til Frøavl for ved gjentagen omhyggeligt Udvalg at naa 
til, hvad der kunde anses for Stamfrø, til derpaa at grundlægge en 
rationel Frøavl. Frøet til disse Forsøgsmarker ydedes og besørgedes 
gratis af Markfrøkontoret, som havde søgt at skaffe det bedste Frø, 
som det paa den Tid var muligt at erhverve, hvis Herkomst man 
havde kunnet kontrollere, og som for største Delen hidrørte fra For
eningens Medlemmer. Disse Frøsendinger bleve ledsagede af en af 
Foren. t. Kult. Forb. foranlediget trykt Vejledning, tillige med Grund
rids af Forsøgsmarken og Skemaer til senere Udfyldning og Bear
bejdelse fra vor Forenings Side. Endvidere har Foreningen, især 
ved Hjælp af Markfrøkontoret, i Følge Bestilling besørget c. 2500 
Pd. Frø (Rodfrugt-, Græs- og Kløverfrø) til en Del af Sogneforenin
gerne, væsenligst til derpaa at grundlægge en fremtidig Frøavl efter 
behørigt Udvalg. —  Foren. t. Kult. Forb. har, i Følge Anmodning fra 
Sogneforeningerne, foranstaltet Afholdelsen af en Del Foredrag i sjæl
landske Kredse i Marts Maaned d. A. ved Havebrugskandidat H e l ve g, 
og i første Halvdel af Oktober besøgtes, ligeledes paa Foranstaltning 
og Bekostning af vor Forening, de fleste af de Sogneforeninger, som 
have Forsøgsmarker, af d’Hrr. H e l v e g ,  Gartner D e i c h m a n n  og 
Lærer Ha n s  K n u d s e n  i Landsgrav, for at vejlede ved Bedømmel
sen af de bedst udviklede og formtro Exemplarer af de opgravede 
Roer. For enkelte Kredses Vedkommende, hvor de nævnte Herrer 
havde Vanskelighed ved at naa til, paatog Redaktør O e h l e r i c h
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sig velvillig at besørge Vejledningen. En Sammenkomst mellem de 
ovennævnte fire Herrer, samt Direktør E. M ø l l e r - H o l s t  og Sekre
tæren, fandt Sted den 2. Oktober paa Markfrøkontorets store For
søgsmarker ved Teglgaard og Christiansholm, for at enes om fælles 
Principer ved Udvalget af typiske Former af Foderroer. Beretning 
om Resultatet af Forsøgene og Bearbejdelsen af de i udfyldt Stand 
indløbende Skemaer ville i et følgende Hæfte blive meddelte. —  Et 
a f Foreningen udgivet, af Hr. E. M ø l l e r - H o l s t  affattet lille Skrift 
„Oversigt over de vigtigste Foderroesorter“, med 14 Figurer, blev 
try k t-i 1000 Exemplarer, og Flertallet af disse blev omdelt til 
Sogneforeningerne.*) —  Det havde været Foreningens Ønske, paa en 
eller anden Maade at faa mangfoldiggjort et Udvalg af dens store 
colorerede Billeder af Foderroer, til Uddeling blandt Frøavlere for 

at lette dem Udvalget a f Moderroer til Frøavl, men Omkostningerne 
herved have hidtil vist sig at overstige Foreningens Kræfter.

Paa samme Maade som til Sogneforeningerne er af vor For
ening ogsaa besørget 60 Pd. Elvetham- og Barres-Roefrø til 30 Hus- 
mænd i Sorø Amt, i Følge Anmodning fra Sorø Amts landøkon. 
Selskab, samt Frø af forskjellig Slags til 20 Frøavlere paa Born
holm, foruden en Del andre spredte Bestillinger.

Den aarlige Generalforsamling afholdtes den 16. Juni 1885 i 
L a n d h u s h o l d n i n g s - S e l s k a b e t s  L o k a l e ,  hvilket af Præsidiet 
velvillig er bleven stillet til Foreningens fremtidige Afbenyttelse, til 
Afholdelse af Generalforsamlinger og Bestyrelsesmøder. General
forsamlingen var bleven indvarslet ved Meddelelse til hvert enkelt 
Medlem, samtidig med Omdelingen af Udkast til nye Love. Til Stede 
vare 31 Medlemmer, hvoraf 10 Bestyrelsesmedlemmer, og endvidere en 
Del Repræsentanter for Pressen. Mødet lededes af Formanden. —  Sekre
tæren gav en O v e r s i g t  o v e r  F o r e n i n g e n s  V i r k s o m h e d  i det 
forløbne Aar siden forrige Generalforsamling, den 17. Juni f. A. Ar
bejdsplanen for det følgende Aar maatte væsentlig afhænge af, hvor
vidt Foreningen modtog det ansøgte Statstilskud eller ej. —  Gros
serer Chr. P. J a c o b s e n  gav en O v e r s i g t  o v e r  O m s æ t n i n g e n  
af  h j e m m e a v l e t  Fr ø .  —  Regnskabet for Aaret 1. April 1884 til 
31. Marts 1885, med Bilag, blev fremlagt af Kassereren; det var 
jefundet i Orden af Revisorerne, Docent S. L u n d  og Assistent 
Maar ,  og godkjendtes af Generalforsamlingen. Aaret endte med et 
[Jnderskud af omtr. 1300 Kr. Regnskabet vil findes meddelt nedenfor.

* ) E t Exemplar af dette lille Skrift vil blive omsendt til hvert af Foreningens 
Medlemmer med Tidsskriftets Nr. 5, 4. Hæfte.
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—  Der fremlagdes dernæst af Bestyrelsen F o r s l a g  t i l  n y e  Lo v e ,  
hvis Fremkomst begrundedes ved, at de oprindelige Vedtægter vare 
temmelig mangelfulde, idet mange senere paa Generalforsamlinger 
vedtagne Bestemmelser burde optages i samme. Desuden havde der 
i længere Tid ikke været flere Exemplarer tilbage af Vedtægterne, 
til Uddeling til nye Medlemmer. Udkastet oplæstes, saaledes som 
det nu forelaa til Vedtagelse eller Forkastelse af Generalforsam
lingen, med nogle faa Ændringer i det til alle Medlemmer omsendte 
Udkast, hvilke Ændringer vare en Følge af de fra Medlemmer i og 
udenfor Bestyrelsen indsendte Forslag. Det forelagte Lovudkast 
blev enstemmig vedtaget af Generalforsamlingen og lød saaledes:

L o v e
for

Forening til Kulturplanternes Forbedring.
Vedtagne den 16. Juni 1885.
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§ i-
Foreningens Formaal er at virke for Udbredelsen af Kjendskab

til og Dyrkning af de bedste Sorter af Kulturplanter, særlig Land
brugsplanter.

§ 2.
Dette Formaal søges opnaaet:

a) Ved at indsamle og bearbejde Oplysninger om de her i Landet 
og i Nabolandene dyrkede Planter.

b) Ved at iværksætte eller lede omhyggelig gjennemførte Forsøg 
der kunne føre til Klarhed med Hensyn til Bedømmelse af Vær
dien af den enkelte Kulturplantes forskjellige Former.

c) Ved at vejlede Frøavlere i Valget af de mest lønnende Frøsortej 
og at virke for rationel Tiltrækning af Stamfrø.

d) Ved at sørge for, at dertil skikkede og kyndige Mænd kunn( 
foretage Rejser for at indsamle Oplysninger om Kulturplanten» 
i Landets forskjellige Egne, holde Foredrag og yde Frøavlert 
Vejledning i Valget af de rette Kulturformer.

e) Ved at indføre og fastslaa hensigtsmæssige Benævnelser for del 
store Mængde Former af Kulturplanter, der dyrkes hos os.

f )  Ved at tilvejebringe Samlinger af normale Planteformer og Frø 
sorter samt kolorerede Haandtegninger af saadanne som Grund 
lag for belærende Udstillinger og et fremtidigt Museum for Land 
brugets Kulturplanter.

g) Ved Udgivelsen af et Tidsskrift, der indeholder Beretning oe 
F oreningens Virksomhed samt Oplysninger om Landbrugets Kul 
turplanter, og som uden Vederlag tilstilles Medlemmerne.
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§ B.
Det aarlige Medlemsbidrag er mindst 3 Kroner, som inden Ud

gangen af hvert Aars Juni Maaned hæves af Kassereren ved Post
opkrævning. Indmeldelser i Foreningon modtages til enhver Tid af 
Bestyrelsen eller Repræsentanterne. Udmelser maa derimod ind
gives til Kassereren inden Udgangen af December Maaned. Landbo
foreninger, Frøavler foreninger og Foreninger med lignende Formaal 
kunne indtræde som Medlemmer mod sædvanligt Bidrag og repræ
senteres da ved deres Formænd.

§ 4.
Foreningens Bestyrelse bestaar af en Formand, en Næstformand, 

en Sekretær og 6 andre Medlemmer. Valgene gjælde for tre Aar, 
og Afgangen ordnes saaledes, at Formand, Næstformand og Sekre
tær udtræde skiftevis, og de øvrige Medlemmer med Ys aarlig. Be
styrelsen vælger af sin Midte en Kasserer.

§ 5.
Ved Siden af Bestyrelsen har Foreningen et Repræsentantskab, 

bestaaende af 21 Medlemmer, saa vidt muligt fra Landets forskjel
lige Amter. Repræsentanterne vælges for 3 Aar, saaledes at 1/3 ud
træder aarlig.

§ 6.
Bestyrelsen samles, saa ofte Formanden anser dette fornødent, 

eller naar mindst 1/3 af Bestyrelsens Medlemmer forlanger det. Ind
bydelsen til ethvert Bestyrelsesmøde maa ske mindst en Uge forud 
af Formanden. Paa et saadant Møde kan tages gyldig Beslutning, 
naar mindst 5 Medlemmer ere til Stede. løvrigt repræsenterer For
manden Foreningen ind- og udadtil i alt', hvad der vedrører denne. 
Bestyrelsen kan til enhver Tid nedsætte Udvalg til Behandling af 
foreliggende vigtigere Sager.

§ 7.
Bestyrelsen sammenkalder aarlig i Løbet af Sommeren med 14 

Dages Varsel et ordentligt Repræsentantmøde, i hvilket Bestyrelsen 
har Sæde og Stemme. Paa dette Møde, der træder i Steden for de 
tidligere ordinære Generalforsamlinger, meddeles først en Oversigt 
over Virksomheden i det forløbne Aar, og forelægges Kassererens 
reviderede Regnskab til Godkjendelse; derefter forhandles Virksom
hedsplanen for det kommende Aar, hvilken, saavelsom hvad der i 
andre Retninger maatte foreligge, vedtages ved simpel Stemmefler
hed. Forslag, som af Medlemmer ønskes forelagte Repræsentant
m ødet, maa være tilstillede Sekretæren inden 1. Juni. Endelig 
foretages Optællingen af de til Valg af Bestyrelsesmedlemmer og Re
præsentanter indkomne Stemmer, samt direkte Valg af to Revisorer 
for det løbende Aars Regnskab. Gyldig Beslutning kan kun tages,

12*
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naar enten mindst Halvdelen af Repræsentanterne eller 5 af Besty
relsens Medlemmer ere til Stede.

§ 8.
Overordentlige Repræsentantmøder kunne paa samme Maade 

afholdes, naarsomhelst Bestyrelsen finder dette fornødent, eller naar 
mindst 6 Repræsentanter forlange det.

§ 9.
Generalforsamling, hvortil ethvert Medlem har Adgang og Stemme

ret, sammenkaldes, foruden i de i §§ 11 og 12 nævnte Tilfælde, kun 
naar Bestyrelsen finder dette fornødent, eller det vedtages paa et 
Repræsentantmøde, ligesom 25 Medlemmer ved motiveret skriftlig 
Henvendelse til Bestyrelsen kunne forlange en saadan afholdt. Sam
menkaldelse af enhver Generalforsamling sker med 14 Dages Varsel.

§ 10.
Samtlige Valg til Bestyrelse og Repræsentantskab foretages ved 

skriftlig Afstemning af Foreningens Medlemmer, saaledes at der 
forud for det ordentlige Repræsentantmøde udsendes Stemmesedler 
tilligemed Oplysning om, hvilke Valg der maatte foreligge. De ud
fyldte Stemmesedler tilbagesendes inden Afholdelsen af Repræsen
tantmødet.

§ Il-
Forandringer i nærværende Love kunne kun foretages, naar de 

med over Halvdelen af de afgivne Stemmer ere vedtagne paa to 
efter hinanden følgende, med mindst 4 Ugers Mellemrum afholdte 
Generalforsamlinger.

§ 12.
Foreningens Ophør kan derimod kun gyldig vedtages, naar Be

slutning herom, ved hver af de to i foregaaende § nævnte General
forsamlinger, sker med mindst 2/3 af de afgivne Stemmer. I  dette 
Tilfælde overgaa Foreningens Ejendele til det kgl. danske Landhus
holdningsselskab.

Som Følge af de saaledes vedtagne Love afgik hele den hidtil 
værende Bestyrelse. Generalforsamlingen foretog strax Valget af 
den nye, af 9 Medlemmer bestaaende Bestyrelse. Valgte bleve:
Som Formand: Kammerherre, Baron B e r n e r - S c h i l d e n - H o l s t e n ,  

„ Næstformand: Professor B. S. J ø r g e n s e n ,
„ Sekretær: Docent E. R o s t r u p ,  

samt følgende 6 andre Medlemmer:
Kammerraad J. B. H. A n d e r s e n ,
Grosserer Chr. P. J a c o b s e n ,
Professor Joh.  L a n g e ,



181

6 fra Sjælland :

Direktør E. M ø l l e r - H o l s t ,
Konsulent P. N i e l s e n ,
Gartner F r. W e n d t .

Ved Valget blev der særlig lagt Vægt paa at vælge Mænd, som 
havde forholdsvis let ved at komme til Stede ved Bestyrelsesmøder, 
der ordentligvis maatte forudsættes at afholdes i Kjøbenhavn.

Derefter foretog Generalforsamlingen Valget af det i de nye 
Loves § 5 omhandlede Repræsentantskab, bestaaende af 21 Med
lemmer. Valgte bleve:

Proprietær D o r p h - P e t e r s e n ,  Barfredshøj, 
Gaardejer Chr. J a c o b s e n ,  Veilby,
Proprietær L a w a e t z ,  Refsnæsgaard,
Docent S a m s ø e  L u n d ,  Kjøbenhavn,
Redaktør O e hi er  i ch ,  Ordrup,
Lærer S m i d t ,  Himmelev.

1 fra Bornholm: Lærer B e r g s t e d t ,  Bodilsker.
(Gartner J e n s e n ,  Nakskov,

3 fra Lolland-Falster: /Etatsraad T e s d o r p f ,  Ourupgaard, 
[Overlærer T u x e n ,  Næsgaard.

Etatsraad H o f m a n  (B ang), Hofmansgave, 
Godsejer J ø r g e n s e n ,  Tiselholt,
Gaardejer H. J e n s e n  K r o m a n ,  Ø.-Aaby, 
Gaardejer K n u d  R a s m u s s s e n ,  Sødinge, 
Proprietær H. S m i d t ,  Nybøllegaard.
Inspektør Bu u s, Rosvang,
Gartner B ø g h ,  Horsens,
Jægermester F r i i s ,  Lyngbygaard,
Proprietær H e i d e ,  Horsens,
Proprietær G l u d ,  Baggesvogn,
Havebruger L. M o s b æ k ,  Støvring.

5 fra Fyn:

6 fra Jylland:

Det blev af Kapt. J. G. la  Co u r foreslaaet, for at undgaa frem
tidige Misforstaaelser, at denne Generalforsamling afgjorde Forstaael- 
sen af § 11 derhen, at den Afstemning, hvorom her er Tale, sker 
mundtlig og personlig af mødende Medlemmer; dette vedtoges af 
Generalforsamlingen.

A f væsentlige Forandringer, vedkommende Foreningens Virksom
hed og Organisation, som ere en Følge af de nye Love, kan særlig 
fremhæves den simplificerede Sammensætning af Bestyrelsen, der er 
bleven reduceret fra 15 til 9 Medlemmer; endvidere Indførelsen af 
et Repræsentantskab, der træder i Steden for de ordinære General
forsamlinger; endelig Udeladelsen i Lovene af nogen Forpligtelse
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til at virke for Afsætning af F rø, hvad der havde vist sig at være 
uoverkommeligt for Foreningen.

Som bedst overensstemmende med Lovenes § 3, og for at imøde
komme et fra Sogneforeningerne eg flere andre Medlemmer udtalt 
Ønske, blev det af Bestyrelsen vedtaget, at Foreningens Regnskabs- 
aar herefter skulde falde sammen med Kalenderaaret, i Steden for 
som hidtil at gjælde fra 1. April til 31. Marts. Den hermed for
bundne midlertidige Ulempe, at indeværende „Regnskabsaar“ kun 
vil omfatte 9 Maaneder, forventede man, at Ingen havde noget imod, 
da en saadan Ordning frembød forskjellige Fordele.

Som en Følge af Lovenes § 4 blev der ved et Bestyrelsesmøde 
foretaget Lodtrækning, for at afgjøre den Orden, hvorefter 1/3 af 
Bestyrelsens Medlemmer aarlig skal udtræde. Resultatet blev, at de 
skulle fratræde i følgende Orden:

! N æ s t f o r m a n d e n ,
Kammerraad A n d e r s e n ,

Gartner W e n d t .

I S e k r e t æ r e n ,
Grosserer J a c o b s e n ,

Konsulent P. Ni e l s e n .

iF o r m a n d e n ,
Prof. Joh.  L a n g e ,

Direktør E. M ø l l e r - H o l s t .
Den 1. Novbr. 1885 var Foreningens M e d l e m s t a l  248, hvoraf 

175 personlige Medlemmer og 73 Landbo- og Sogneforeninger. Tre 
Medlemmer yde et aarligt Bidrag af 10 Kr., nemlig Aalborg Amts 
Landboforening, Proprietær Lollesgaard, Hannesborg, og Hs. Excell. 
Lehnsgreve Holstein-Holsteinborg.
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Foreningens Regnskab
fra 1. April 1884 til 31. Marts 1885.

I n d t æ g t .

K assebeholdning............................................................................................................... 97,82
Aarsbidrag fra 239 M edlem m er å 3 Kr.................................................................  717,oo

D o. „ 1 do. å, 4 — ............................................................... 4,oo
Do. „ 1 do. å 10 — ...............................................................  10,oo

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab..........................................................  500,oo
Salg af 8 Pd. Hundegræs.............................................................................................  4,oo
Indvundne R e n te r ........................................................................................................... 9 ,12

Kassekredit.........................................................................................................................  1292,48

. . .  2634,42

Ud g i f t .  Kl

Trykning og Hæftning af Katalog over Foreningens Udstilling i Aal
b org  i 1883 ........................................................................................................... 70,64

Omkostninger ved Udstillingen i A a lb o r g ..........................................................  15,80
Træsnit til Beretning Nr. 4 (R e s t ) .........................................................................  278,oo
E t lithograferet Kort m ed Farvetryk til Beretning Nr. 4 ..........................  83,oo
Trykningsomkostninger ved Beretning Nr. 4 ....................................................  772,50
Bogbinderarbejde (Hæftning a f B eretn in gen )....................................................  87,24
P ap irregn ing .....................................................................................................................  471,04

Fem  Skabe til M usæ et.....................................................f ........................................... 311,51
Inventar til Musæet........................................................................................................  46,81
Flytning af en Del af S a m lin gen ............................................................................  3 ,00
Brandassurance af S am lin gen ..................................................................................... 6,00
Fire kolorerede R odfrugttegn inger..........................................................................  10,00
Treogtyve kolorerede A fbildn inger af Bælgplanter.........................................  196,00

Rengjøring i Musæet......................................................................................................  36,00
Rejseudgifter for Havebrugskand. Helveg i Anledning af Foredrag i

Sogneforeninger...................... ...........................................................................  71,58
Indkjøb af F r ø .................................................................................................................  27,79
Frimærker og Fragt.......................................................................................................  61,94
Odgifter i Anledning af Generalforsamling o g  Bestyrelsesm øder.............. 8,00

Autograferede A ftry k ..................................................................................................... 11,70
Annoncer i B la d en e .......................................................................................................  6,18

Trykning af 500 K ontingentkvitteringer............................................................... 6,75
En linieret Folio til K a ssereren ..............................................................................  5,70
En Postkvitteringsbog til K a ssereren ...................................................................  l ,00
Kassekredit i Landmandsbanken (Stem pling, Provision, R en ter).............. 46,24

. . .  2634,42

Endvidere er gaaet gjennem Foreningens Kasse og opført til Indtæ gt og 
CTdgift paa det Generalforsamlingen forelagte Regnskab:

a) Det af det Classenske Fideikomm is bevilgede, til Sekretæren bestemte 
aarlige Bidrag a f 1000 Kr.

b) Den ved Opkrævning af Medlemsbidragene samtidig opkrævede Porto 
42,ia Kr.
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Medlemsfortegnelse
den 1. N ovbr. 1885.

Aaberg, Folkethingsmand. Møborg, Lemvig. 
Ahlefeldt-Laurvigen-Bille, J., Greve. Egeskov, Kværndrup.
Andersen, A. N., Landinspektør. Odense.
Andersen, J. B. H., Kammerraad. GI. Kongevej 115, Kjøbenhavn V. 
Arenstorff, C. J. v., Godsejer. Dronninggaard, Hjallerup.
Barner, Proprietær. Mørdrupgaard, Slangerup.
Barner, Kammerjunker. Eskildstrup, Ringsted.
Benzon, E. A. P., Hofjægermester, Stamhusbesidder. Benzon, Grenaa. 
Bergstedt. N. H., Lærer. Bodilsker, Nexø.
Berner-Schilden-Holsten, Baron, Kammerherre. Clausholm, Randers. 
Berner-Schilden-Holsten, A., Baron, Hofjægermester. Holstenshus, 

Faaborg.
Bille, C. St. Andersen, Kammerherre. Østerbrogade 10, Kjøbenhavn 0. 
Brockenhuus-Schak, Greve, Kammerherre, Amtmand. Svendborg. 
Brohm, Forpagter. Bavelse, Ringsted.
Bruun, F., Slotsgartner. Bernstorf, Gjentofte.
Bruun, P. D., Havebrugselev. Grundtvigsvej 7, Kjøbenhavn Y. 
Brønnum, Forpagter. Gudumlund, Aalborg.
Buchwald, A. D. F. v., Proprietær, Cand. phil. Frisholt, Bjerringbro. 
Buchwald, Chr., Proprietær, Premierlieutnant. Estruplund, Ørsted. 
Buus, N. P. J., Inspektør. Rosvang, Thisted.
Bøgh, G. J., Gartner. Horsens.
Bøgvad, Skovrider. Nørager, Slagelse.
Clausen, H., Proprietær. Magaard, Svendborg, 
la Cour, A., Forstander. Næsgaard, Stubbekjøbing. 
la Cour, H. C., Proprietær. Trinderup, Hobro, 
la Cour, J. C., Kaptain. Monradsvej 7, Kjøbenhavn V.
Damsted, Forvalter. Einsiedelsborg, Kappendrup. 
Danneskjold-Samsøe, Greve. Brattingsborg, Samsø.
Dons, S. A., Godsejer. Hesselagergaard, Hesselager.
Dorph-Petersen, Proprietær. Barfredshøj, Hedehusene.
Dreyer, J. P., Frøhandler. Kolding.
Eckardt, C., Etatsraad, Godsejer. Ørumgaard, Daugaard.
Espersen, H., Landbrugskand. Ask Højskole, Aarhus.
Friis, Joh., Jægermester. Lyngbygaard, Brabrand.
Friis, L., Landbrugskandidat. Lille Kjøbeløvgaard, Nakskov. 
Frisenette, L. G., Gartner. Østerbro 92, Kjøbenhavn 0.
Gad, Carl, Overlæge. Viborg.
Galschiøt, Chr., Gartner. Ledreborg, Lejre.
Glud, J., Proprietær. Baggesvogn, Sindal.
Gram, Hans, Handelsgartner. Kollemosegaard, Sorø.
Granzow, Arkitekt. Frederiksborggade 42, Kjøbenhavn K. 
Giildencrone, C., Lehnsbaron. Vilhelmsborg, Aarhus.
Hage, G., polyt. Kandidat, Grosserer. Store Kongensgade 40, K jø

benhavn K.



j  Hage, H., Landbrugskandidat. Store Kongensgade 40, Kjøbenhavn K. 
Hansen, Carl, Docent. Svanholmsvej 6 B, Kjøbenhavn V.
Hansen, H. J., Proprietær. Marsvinslupd, Kjellerup.
Hansen, J., Forstander. Faurbo, Jyderup.
Hansen, J., Dyrlæge. Nysted.
Hansen, K., Gartner. Tarm.
Hansen, Forpagter. Nedergaard, Tranekjær.
Hanssen, Kr., Gaardejer. Stavnsbjærg-Hejls, Kolding.
Heide, H., Proprietær. Horsens.
Helveg, L., Havebrugskandidat. Øresundshøj, Charlottenlund.
Hertel, J. V. T., Redaktør. Vodrofsvej 50, Kjøbenhavn V.
Hofman (Bang), N. E., Etatsraad, Stamhusbesidder. Hofmansgave, 

Otterup.
Holm, E., Godsejer. Nørre Farimagsgade 11, Kjøbenhavn K. 
Holstein-Holsteinborg, L., Lehnsgreve. Holsteinborg, Skjelskør.
Holt, P., Proprietær. Sandal, Fredericia.
Høffding, 0., Forpagter. Strandgaard, Faxe.
Ingerslev, H. P., Godsejer, Indenrigsminister. Marselisborg, Aarhus. 
Iversen, H., Landbrugskand.
Jacobsen, Chr. P., Grosserer. Ny Toldbodgade 7, Kjøbenhavn K. 
Jensen, Chr. F., Forpagter. Rodstenseje, Odder.
Jensen, J. L. Uranievej 6, Kjøbenhavn V.
Jensen, Fritz J. & Co., Frøhandler. Frederiksberggade 25, Kjøben

havn K.
Jensen, Lauge Bæk, Havedyrker. Bøvling, Faare St.
Jensen, Mads, Gaardejer. Jægerup, Vojens.
Jensen, Forpagter. Harrestedgaard, Fuglebjærg.
Jensen Gaardejer. Hjortesøgaard, S vebølle.
Johannsen, W., Assistent. Carlsberg, Kjøbenhavn K.
Jørgensen, B. S., Professor. Thorvaldsensvej 12, Kjøbenhavn V. 
Jørgensen, H. Godsejer. Tiselholt, Svendborg.
Jørgensen, Henrik, Proprietær. Lille Søholt, Maribo.
Kastenskjold, Lieutnant. Østergaard, Langaa.
Kiærskou, Hjalm., Docent. Charlottenborg K.
Koch, A., Gaardejer. Nørmark, Lemvig.
Koch, F. J., Gartner. Vesterbrogade 260, Kjøbenhavn V.
Kristensen, Jens Th., Havedyrker. Støvring.
Kroman, H. Jensen, Gaardejer. Ø.-Aaby, Svendborg.
Krüger, Georg, Godsejer. Lidsø, Rødby.
Lange, Joh. Professor. Thorvaldsensvej 5, Kjøbenhavn V.
Langkilde, F., Forpagter. Kjørup, Odense.
Larsen, J. J., Kjøbmand. Faaborg.
Larsen, Jørg., Entreprenør. Nørrebrogade 43, Kjøbenhavn N. 
Lassen, C. C. F., Proprietær. Landsledsgaard, Stege.
Lollesgaard, P., Proprietær. Hannesborg, Ullerslev St.
Lolk, R., Gaardfæster. Bækkehave, Svendborg.
Lomborg, Th., Gartner. Støvring.
Lund. Proprietær. Aldersro, Værsløv.
Lund, H. P., Proprietær. Bernstorf Hovmarksgaard, Charlottenlund. 
Lund, Samsøe, Docent. Østerbrogade 60, Kjøbenhavn 0 .

185



Lund, Proprietær. Klonemose Teglværk, Himmelev, Roskilde.
Maag, Carl, Grosserer. Markfrøkontoret, Kjøbenhavn K.
Maar, Y., Assistent, cand. polit. Landbohøjskolen, Kjøbenhavn V. 
Mariboe, Carl, Havebrugskandidat. Fredericia.
Moltke, E., Greve, Kammerherre. Nørager, Slagelse.
Moltke, F. C., Lehnsgreve. Bregentved, Haslev.
Mortensen, Hans, Gartner. Kollemosegaard, Sorø.
Mosbæk, J., Lærer. Støvring.
Mosbæk, L. K. M., Havedyrker. Støvring.
Mourier, Stiftsgartner. Vallø.
Mourier-Petersen, Hofjægermester. Rugaard, Tirstrup.
Munck, Axel, Proprietær. Nygaard, Trustrup.
Møller, Chr. B., Husmand. Voldstrup, Rudme St.
Møller, Proprietær. Enggaarden, Brønderslev.
Møller-Holst, E., Direktør. Harsdorfsvej 7, Kjøbenhavn V. 
Neergaard, Chr., Godsejer. Rantzousgave, Odder.
Neergaard, P. de, Godsejer. Førslev, Fuglebjærg.
Neergaard, Th. v., Culturingenieur. Kiel.
Neergaard, V., Godsejer. Fuglsang, Nykjøbing p. F.
Nielsen, P., Lærer. Ørsløv, Skjelskør.
Nielsen, P., Forstander. Torup Landboskole, Ulstrup.
Nielsen, Rasmus, Bestyrer. Lundbæk, Horsens.
Nielsen, Lærer. Rønnebæk.
Oehlerich, Fr., Redaktør. Ordrup, Charlottenlund.
Olsen, K. T., Handelsfuldmægtig. Halmtorvet 45, Kjøbenhavn K. 
Ottesen, L. O. C., Cand. phil., Lærer. Jagtvej 81, Kjøbenhavn N. 
Paludan, Undergartner. Rosenborg K.
Papsøe, Kr. Sørensen, Husejer. Vium, Kjellerup.
Pedersen, R., Docent. Gammeltoftsgade 6, Kjøbenhavn K.
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Navneliste.
M ed vedføjede latinske Benævnelser for alle de i Beretningen anvendte danske

Plantenavne.

Agerhejre se Hejre.
Agrostemma se Klinte.
Agrostis se Hvene.
Aira  se Bunke.
Alopecurus se Rævehale.
Alsikekløver se Kløver.
Am brosia, A. artemisiaefolia 2. 
Anthoxanthum se Gulax.
Anthyllis se Rnndbælg.
Arrhenatherum se Draphavre.
Avena se Havre.

Barresroe se Bede.
Bede, Beta vulgaris.

Foderbede eller Runkelroe, B. v. cam
pestris 22, 25, 88, 89, 146— 155. 
Barres, en halvlang, tyk, gul Bede 23. 
Eckendorfer, en halvlang, tyk, gul 
Bede 84.
Elvetham, en lang, tyk, rød Bede 23. 
Mammouth, en lang ,tyk ,rødB eae82. 

Sukkerbede, B. v. saccharifera■ 146. 
Beta  se Bede,
Bladpletsyge 64, 71.
Bladskimmel 64, 70.
Blodkløver se Kløver.
Boghvede, Fagopyrum esculentum 50, 88. 
Brakroe se Turnips.

Brassica se Kaal, Rutabage, Turnips. 
Bromus se Hejre.
Bunke, Bølget, Aira flexuosa 45.
Byg, Hordeum 26, 51— 58, 81, 89. 

Toradet B, H. distichon 25, 50, 81, 94. 
Sexradet B., H. vulgare 25, 50, 81, 94. 

Bægersvamp 64, 66, 68— 73.

Carum se Kommen.
Cikorie, Cichorium Intybus 90, 170— 174. 
Cuscuta se Kløversilke.
Cynosurus se Kamgræs.

Dactylis se Hundegræs.
Daucus se Gulerod.
Digraphis se Rørgræs.
Draphavre, Arrhenatherum elatius 6, 22, 

23, 24, 40, 43, 48, 82, 84, 87, 94.

Eckendorfer se Bede.
Elvetham se Bede.
Erysiphe 64.
Esparsette, Onobrychis sativa 50.

Fagopyrum, se Boghvede.
Festuca se Svingel.
Fioringræs se Hvene.
Fløjelsgræs, Holcus lanatus 5, 6, 7, 24, 

40, 43, 48, 50, 87, 94.
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Foderbede se Bede.
Foderroer 97— 174.

Glyceria se Sødgræs.
Gulax, Anthoxanthum 6, 44.

Vellugtende G., A. odoratum 44, 48, 
87, 94.

Enaarig G., A. Puelii 44.
Gulerod, Daucus Carota sativa 25, 26, 

82— 84, 88, 103— 170-

Havre, Avena 50.
Hejre, Bromus.

Ager-H ., B. arvensis 5, 6, 24, 40, 42, 
48, 50, 87, 94.

Blød H., B. mollis 5, 6, 44, 45, 48, 
87, 94.

Helminthosporium 74.
Holms se Fløjelsgræs.
Hordeum se Byg.
Hovedgræs 24.
Hovedkaal se Kaal.
Hundegræs, Dactylis glomerata 5, 6, 7, 

23, 24, 40, 43, 48, 82, 87, 94.
Hvede, Triticum vulgare 25, 50, 94. 

Vaarhvede, T. v. vernum 26, 50, 82, 
83, 89, 94.

Kolbehvede, T. v. muticum 25, 89. 
Hvene, Agrostis.

Fioringræs, A alba 6, 45, 48, 50, 85, 
87, 94.

Hvidkaal se Kaal.
Hvidkløver se Kløver.
Høstroe se Turnips.

Jordbærkløver se Kløver.

Kaal, Brassica oleracea 90.
Hvidkaal eller Hovedkaal, B. o. capi

tata 26, 82, 83.
Kaalrabi se Rutabage.
Kaalroe se Rutabage.
Kaxngræs, Cynosurus cristatus 44, 48, 

87, 94.
Kartofiehyge, Kartoffelsvamp, Phytoph

thora infestans 7— 22.
Klinte, Agrostemma Githago 95— 96. 
Kløver, Trifolium 23, 24, 50, 59— 80. 

Kødkløver, T. pratense 1— 4, 6, 7, 22 
— 24,36, 38,40, 48, 5 9 -8 0 ,8 4 — 86,94. 

Alsikekløver, T. hybridum 5, 6, 22, 36,
39, 40, 48, 64, 65, 67, 86, 94.

Hvidkløver, T. repens 5, 6, 22, 36, 39,
40, 48, 64, 86, 94.

Jordbærkløver, T. fragiferum  23, 86. 
Blodkløver, T. incarnatum 50, 86. 

K løverrust 64, 68, 71— 74.
Kløversilke, Cuscuta Trifolii 38, 39, 64, 

69, 71, 93, 95.
Kløversygdomm e 64.
Kolbehvede se Hvede.
Kom m en, Carum Garvi 25, 90, 94. 
Kællingetand, Smalbladet, Lotus tenui- 

folius 23.

Lolium se Rajgræs.
Lotus se Kællingetand.
Lucerne se Sneglebælg.

M ammouth se Bede.
Medicago se Sneglebælg.
M eldug 64, 71, 73.
Melilotus se Stenkløver.

Onobrychis se Esparsette.

Peronospora 11, 64.
Phleuvi se Timothé.
Phyllachora 64.
Phytophthora 11.
Pisum se Æ rt.
Plantago se Vejbred.
Poa se Rapgræs.

Rajgræs, Lolium 24, 72.
Alm indelig R., L. perenne 5, 6, 22, 40,

42, 45, 48, 87, 94.
Italiensk R., L. italicum 6, 24, 40, 42, 

48, 50, 87, 94.
Rapgræs, Poa  45.

A lm indelig R., P. trivialis 6, 7, 22, 
44, 48, 87, 94.

E n g -R ., P. pratensis 6 , 7 , 48, 50, 
87, 94.

Lund-R ., P. nemoralis 48, 50, 87. 
Rhizoctonia 64.
R odfrugter 97— 174.
Rodskim m el 64.
Roeraps se Rutabage.
Rug, Secale cereale 25, 81, 82, 90, 94. 

Vaarrug, S. c. vernum 26, 50, 81, 82, 90 
V interrug, S. c. hibernum 50, 81, 82. 

Rundbælg, Anthyllis vulneraria 48, 50
86, 94.
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Rutabage, Brassica Napus rapifera 26, 
82, 83, 84, 88, 155— 162.

Rævehale, Alopecurus.
E n g -R , A. pratensis 6, 7, 22, 25, 48,

87, 94,
Sortagtig R., A. nigricans 24, 87. 
Ager-R., A. agrestis 24.

R ødkløver se Kløver.
Rørgræs, Digraphis amndinacea 50, 87.

Sclerotinia se Bæger s vamp.
8ecale se Rug.
Sneglebælg, Medicago.

Humle-S., M. lupulina 5, 6, 36, 30 , 40, 
48, 65, 67, 86, 94.

Foder-Lucerne, M. sativa 48, 65, 68, 
71, 86, 94.

Sand-L., M. media 48, 86.
Spergel, Spergula 36, 40, 41, 88, 94. 
Stenkløver, Melilotus 65, 66, 93. 
Stifmoderblomst, Viola tricolor 71. 
Stubroe se Turnips.
Sukkerbede se Bede.
Svingel, Festuca.

Eng-S., F. pratensis 5— 7, 22—24, 48, 
82, 87, 94.

Stivbladet S., F. duriuscula 6, 7, 40,
43, 45, 48, 87, 94,

Forskjelligbladet S., F. heterophylla 
50, 87.

Sødgræs, Manna — , Glyceria fluitans 
48, 87.

Timothé, Phleum pratense 6, 7, 22, 24, 
36, 40, 41, 48, 50, 84, 87, 94. 

Trifolium se Kløver.
Triticum se Hvede.
Turnips, Brassica campestris rapifera 

25, 82, 83, 88, 155— 102.

Uromyces se Kløverrust.

Vaarhvede se Hvede.
Yaarrug se Rug.
Vinterrug se Rug.
Vejbred, lancetbladet, Plantago lanceo- 

lata 71, 72.
Vikke, Bønne-, Vicia F a la  25, 50, 86.

Æ rt, Pisum.
Gul Æ ., P. sativum 50, 86, 94.
Graa Æ ., P. arvense 50, 86, 94.

Se endvidere Plantefortegnelsen S. 86—94.




