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Redegjørelse for de af Forening til Kulturplanternes 
Forbedring i 1889 anstillede Dyrkningsforsøg.

A f L. Helweg.

I n d h o ld :  Kontroldyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfrø S. 2. — 
Docent Fjords Fodringsforsøg med Runkelroer S. 3 — Bliver Runkelroernes 
Foderværdi mindre i Løbet af Vinteren S. 5. — Betydelig Forringelse af en 
Runkelroeprøves Næringsværdi foranlediget ved uheldige Jordbundsforhold S. 6. 
— Er Runkelroernes høje eller lave Sukkerindhold en konstant Ejendommelig
hed hos Stammerne S. 7. —  Betydningen af at Frøavlerne ved Salget af 
Runkelroefrø fremlægge en Analyse for Stammernes Næringsværdi S. 8. — 
Ved Vurdering af en Runkelroeafgrøde er Kjendskab til Kvaliteten ligesaa nød
vendig som til Kvantiteten S. 9. — Forskjellen i Sukkerindhold mellem Runkel
roer af høj og lav Vægtfylde S. 11. —  Optagningstidens Indflydelse paa Runkel
roernes Sukkerindhold S. 12. — Gulerødders Sukker- og Tørstofindhold S. 13. — 
For8kjelligartet Jordbunds Indvirkning paa Gulerødders Sukkerindhold S. 15 — 
Gødningsforsøg med forskjellige Kunstgødninger til Runkelroer S. 15. — Ud
byttet efter stor og lille Afstand mellem Runkelroer S. 17. — Udbyttet efter 
stort og smaat Gulerodsfrø S. 18. — Stamfrøavlen af Runkelroer og Gulerødder 
S. 19. —  Tiltrækningen af forbedrede Havre- og Rugvarieteter S. 19.

Den tørre og varme Forsommer i 1889 har haft til Følge, at 
Resultatet af Forsøgene i de forskjellige Egne af Landet var meget 
uens. Alle Arealer, hvor Rodfrugtfrøet var saaet saa tidligt, at 
Jordens Vinterfugtighed kunde komme Frøet til Gode under Spiringen, 
have gjennemgaaende givet ret tilfredsstillende Udbytte. Andre 
Forsøgsstykker derimod, som først bleve tilsaaede senere, ere totalt 
mislykkede, i det Frøet kom saa daarlig op, at Marken maatte piøjes 
om. Paa alle tidligt tilsaaede, sværere Jorder i god Gødningskraft 
bleve navnlig Runkelroerne ganske fortrinligt udviklede; en Barres
stamme paa Rødevejrmøllegaard opnaaede saaledes en Gjennemsnits- 
vægt pr. Roe af omtrent 7 Pd. I det hele taget maa Sommeren 
1889 siges at have været gunstig for Forsøgene, thi selv om der
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var adskillige Forsøgsstykker, som maatte kasseres, har der paa den 
anden Side været fuldt saa mange, som have afgivet et meget brug
bart Materiale, vel egnet til at give Svar paa de gjennem Forsøgene 
stillede Spørgsmaal.

Ved Foreningens Repræsentantmøde i Efteraaret 1888 blev der 
stillet Forslag angaaende sammenlignende Dyrkningsforsøg med 
hjemmeavlet Rodfrugtfrø, og som meddelt i dette Tidsskrifts Nr. 8 
Side 17 blev det af Foreningens Bestyrelse vedtaget, at disse Forsøg 
skulde paabegyndes i Sommeren 1889. Der udsendtes i Januar en 
Opfordring til Frøavlere om at indsende Frø til Prøvedyrkningen, 
og i Løbet af Foraaret modtog Foreningen 29 Prøver af Runkelroer 
og 21 Prøver af Gulerødder. Fra forskjellige Markfrøforretninger 
blev der dernæst indkjøbt under Haanden dels hjemmeavlet dels 
udenlandsk Handelsfrø af de samme Sorter, som Frøavlerne havde 
indsendt. Hosstaaende Tabel I oplyser, hvormange Prøver af hver

Ta b e l  I.
Antal

indsendte
Prøver.

Antal
Handels
prøver.

i 2
R u n k e lr o e r .

7 5
10 4
5 3

Rød Oliven........................................ 1 3
2 1
2 1

Gulkjødet M a m m u th ..................... 1 1
1 1

G u le rø d d e r .
1 3
6 3
2 1
7 1

Randers K a r o t te ............................ 2 0
Orangegul K æ m p e ........................ 1 1

2 1

Sort, der har været indsendt til Bedømmelse. Prøverne ere bievne 
udsaaede paa 7 forskjellige Forsøgsmarker, dels i Jylland dels paa 
Øerne. Følgende Landmænd have vist Foreningen den Velvillie at
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afgive Plads til de sammenlignende Dyrkningsforsøg: Forstander
la  C o ur, Næsgaard paa Falster, Bar o n  Le r c h e ,  Benzonsdal ved 
Taastrup, Forpagter Jensen,  Eskildstrup ved Ringsted, Forpagter 
Has t r up ,  Bonderup ved Korsør, Forstander Grove ,  Marielyst Høj
skole, Kjøbenhavn, Hofjægermester Vind,  Sanderumgaard paa Fyn 
og Hofjægermester Fr i i s ,  Lyngbygaard ved Aarhus. Da Forsøgene 
gjentages i 1890 med de samme Prøver, kunne Resultaterne af 
Sammenligningen først offentliggjøres senere.

Som Følge %tf de meget omfattende Arbejder, der have været 
forbundne med denne Kontroldyrkning, har Foreningens øvrige For
søgsvirksomhed med Rodfrugter i væsentlig Grad maattet indskrænkes. 
De store Stokløberforsøg ere saaledes bievne fuldstændig indstillede, 
og det samme har været Tilfældet med forskjellige andre Forsøgs
rækker.

Hvad der paa Rodfrugtforsøgenes Omraade frembyder størst 
Interesse i det sidst forløbne Aar er ubetinget den Omstændighed, 
at Docent Fjord har ladet paabegynde en Række Fodringsforsøg 
for at komme til Kundskab om Betydningen af Sukkerindholdet i 
Roerne. Til Grund for hele Foreningens Forsøgsvirksomhed med 
Rodfrugter ligger i første Linie den Forudsætning, at Roerne ere 
et godt Foder for Kvæg og Svin. Hvorvidt dette virkelig er Tilfældet 
var imidlertid et meget omstridt Spørgsmaal blandt Landmændene, 
indtil det gjennem Docent Fjords Fodringsforsøg blev godtgjort, at 
en Tønde Runkelroer med de nærværende Kornpriser kunde ud
bringes af Dyrene i c. 85 Øre og ofte mere. Disse Forsøg have 
medført, at de skeptiske Udtalelser om Roerne som et værdiløst 
Foder bleve sjældnere, og paa den anden Side have de haft til 
Følge, at Rodfrugtdyrkningen finder større og større Udbredelse. 
Det maatte imidlertid være Foreningen om at gjøre at faa bragt 
Klarhed over, hvad det er for Stoffer i Roerne, som væsentligst be
tinge deres Næringsværdi. Analyserne vise, at de %  til 3/4 af 
Runkelroernes Tørstof er Sukker, og man sluttede derfor, at det 
sandsynligvis maatte være dette Stof, hvoraf Runkelroernes Nærings
værdi væsentligst var afhængig. Men det var kun en Gisning, man mang
lede Beviserne for Sukkerets Værdi, og Foreningen har derfor nu 
henvendt sig til Docent Fjord med Anmodning om, at dette Forhold 
maatte blive gjort til Gjenstand for direkte Fodringsforsøg. Gjennem 
den allerede afvigte Vinter paabegyndte Forsøgsrække, hvor der til 
Fodring blev anvendt Varieteter med højt og lavt Sukkerindhold, 
er der al Udsigt til, at dette Spørgsmaal vil finde sin Løsning. Jeg 
skal ved denne Lejlighed indskrænke mig til at henvise til den i 
nittende Beretning fra den kgl. Veterinair- og Landbohøjskoles 
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg givne Omtale af disse For-
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 16 16

31. J u l i .................... 9.13 0.oo 9.13 11.5 8.18 0.oo 8.18 10.7 — — — — 10.41 0.oo 10.41 12.75

30. A u g u st................ 9.81 0.oo 9.81 11.43 8  37 0.oo 8.37 10 30 — — — — 12.06 0.oo 12.06 13.75

9.88 Ooo 9.88 11.77 — — — — — — — — — — — —

13. November. . . . 9.87 0.33 10.20 12.34 8.45 0.54 8.99 11.17 4.23 1.19 5.42

18. December . . . . 9.90 0.35 10.25 12.33 9.17 0.63 9.80 11.93 3.94 1.46 5.40 7.80 — — — —

18 . J a n u a r ............. 11.25 0 53 11.78 13.20 9.56 1.04 10.60 12.15 3.62 1.94 5.56 7.87 — — — —

10. M arts................ — — — 7.78 2.15 9.93 11 55 2.83 3.05 5.88 7.85 12.42 0.38 12.80 15.03
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søg, og kun tilføje, at der er al Grund til at antage, at Foreningen 
ikke har overvurderet Sukkerets Betydning. Fodringsforsøgene ville 
forhaabentlig i den tilstundende Vinter blive fortsatte og udvidede, 
og naar Beretningen angaaende disse Forsøg foreligger, skal jeg 
komme nærmere tilbage til Betydningen af de herved indvundne 
Resultater.

Der har i Aar været anstillet en ret betydelig Mængde Sukker
analyser for at bringe Klarhed i forskjellige Spørgsmaal vedrørende 
Roernes Sukkerindhold.

Det har blandt Landmændene været en almindelig udbredt An
tagelse, at Runkelroernes Næringsindhold blev mindre, jo længere 
de bleve opbevarede i Kulerne. Det gjaldt derfor om, sagde man, 
at faa Roerne fodret op saa tidlig paa Vinteren som muligt. Hvor
fra en saadan Mening kan stamme, er vanskelig med Sikkerhed at 
afgjøre; saavidt mig bekjendt, foreligger der ikke nogen Under
søgelse derover hverken i Udlandet eller her hjemme. Muligvis 
hidrører den fra Sukkerfabrikkerne; for Sukkerroernes Vedkommende 
har man nemlig paavist, at Rørsukkerets Mængde aftager i Løbet 
af Vinteren. Til Undersøgelse af dette Spørgsmaal har der været fore
taget en Række Sukkerbestemmelser af Foderroer med c. en Maaneds 
Mellemrum. Etatsraad Valentiner paa Gjeddesdal og Hofjægermester 
Oxholm paa Rosenfelt have bevist Foreningen denVelvillie at anvise 
passende Steder til Dyrkningen af de Roer, der skulde benyttes 
hertil. I hosstaaende Tabel II findes Analyseresultaterne angivne. 
Man vil se, at paa den Tid, da Opbevaringen i Kulerne tager sin 
Begyndelse, (jfr. Analyserne for 13. Novbr.) optræder der foruden 
Rørsukker tillige en anden Sukkerart som kaldes Invertsukker.*) 
Denne er i stadig Tiltagen i Løbet af Vinteren, i et enkelt Tilfælde 
endog i den Grad, at der tilsidst bliver mere Invertsukker end Rør
sukker (jfr. Rubr. 9 og 10 for 10. Marts). I Tabellens Rubr. 3, 7,

*) Invertsukker er en Blanding af Druesukker og Frugtsukker, og findes i 
mange Frugter, Blomster og i Honning. Invertsukker kan ikke krystallisere 
og er derfor værdiløst for Sukkerfabrikkerne. Hvis der for Sukkerroernes 
Vedkommende viser sig en lignende Nedgang i Indhold af Rørsukker, som 
f. Ex. Tilfældet er med Eckendorfer Nr. 2, er det let forklarligt, at for 
Sukkerfabrikkerne forringes Roernes Værdi jo  længere de opbevares i 
Kulerne. Rørsukker kan ved visse Fermenters Indvirkning omdannes til 
Invertsukker, og rimeligvis maa der i Roerne findes saadanne Fermenter, 
da navnlig Eckendorfer Nr. 2 tydelig viser, at noget af Rørsukkeret er 
bleven omdannet til Invertsukker. For at Rørsukker skal kunne optages 
i Legemet er det nødvendigt, at det under Spyttets og Mavesaftens Ind
flydelse omdannes til Invertsukker For Ernæringen er derfor dette lige- 
saa værdifuldt som Rørsukker.



6

11 og 15 ere Tallene for disse to Sukkerarter sammenlagte, fordi 
man paa den Maade lettest faar et Overblik over Forøgelsen af 
Roernes Næringsindhold. Ved at sammenligne Tallene i de nys
nævnte Rubrikker, vil man se, at der er en stadig og jævn Tiltagen 
af Roernes procentiske Sukkerindhold, og Tallene i Rubr. 4 , 8, 12 
og 16 vise, at det samme er Tilfældet med Tørstoffet. Naar det
har været paastaaet, at Roerne havde størst Foderværdi tidlig paa
Vinteren, holder dette altsaa sandsynligvis ikke stik, tværtimod 
synes R o e r n e  at b l i ve  v æ r d i f u l d e r e ,  j o  l æn g e r e  de l i gge ,  i 
alt Fald indtil Væxten begynder om Foraaret; naar Analysen af 
Eckendorfer Nr. 1 for 10. Marts udviser en lille Aftagen i Sukker
mængden, skyldes det sandsynligvis, at Roerne ere begyndte at skyde.

Man kan imidlertid næppe antage, at Sukker- og Tørstofmængden 
i det hele taget i og for sig skulde blive større under Opbevaringen 
i Kulerne, hvor Roerne ved Lysets Udelukkelse og Fjærnelsen af 
Bladene ere afskaarne fra at producere mere Stof, end der fandtes 
i dem ved Optagningen. Naar man derfor alligevel ser, at Procent
tallene blive større, maa det sandsynligvis forklares ved, at der ved 
Fordampning fra Roerne afgives Vand, og at det procentiske Ind
hold af Tørstof i Saften derved forøges. Men hvorledes end dette 
Faktum jettest lader sig forklare, saa meget viser Analyserne uimod
sigeligt, at giver man Kreaturerne samme Vægt eller Maal Roer 
først og sidst paa Vinteren faa de mere —  og ikke som tidligere 
antaget mindre — Næringsstof i Slutningen end i Begyndelsen af 
den Periode, hvori der fodres med Roer.

Naar der et enkelt Sted viser sig en lille Uregelmæssighed med
Hensyn til Forøgelsen af Sukkermængden, som f. Ex. i Rubr. 11 
for 13. November og 18. December, har det sandsynligvis sin Grund 
i Vanskeligheden ved at faa et normalt Udtryk for Roebeholdningens 
Næringsindhold. Til hver Analyse har der været udtaget c. 20 
Roer, og Tallene ere derfor at opfatte som Middeltal for 20 
Exemplarer. Paa Grund af den store individuelle Forskjel mellem 
Roernes Næringsindhold kan det imidlertid let hænde, at man en 
enkelt Gang kan faa et Tai, der er lidt for højt som Tilfældet vist
nok er i Rubr. 11 for 13. November.

Analyseresultaterne i Tabel II for Eckendorfer Nr. 1 og 2 giver 
mig Anledning til at gjøre opmærksom paa et Forhold, som For
eningens hidtidige Forsøg ikke have oplyst noget om. For det første 
maa det forbavse, at se en Eckendorfer med saa højt Sukkerindhold 
som Nr. 1 ; sædvanligvis plejer Eckendorfer ikke at have mere end
5— 6 pOt. Sukker. Den er dyrket under samme Forhold som 
Elvetham, og naar den kun har c. 1 pCt. mindre Sukker end denne 
Sort, skyldes det vistnok, at det ikke har været nogen ægte Ecken-



dorferstamme; sandsynligvis har den været krydset med Elvetham, 
hvad ogsaa baade Habitus og Form viste kjendelige Spor af. Havde 
det imidlertid ikke været andet, end at disse Forsøgsresultater vise, 
at Næringsindholdet ligesom den ydre Habitus lader sig paavirke 
ved Krydsning mellem de forskjellige Sorter, skulde jeg ikke have 
opholdt mig herved, men det mærkelige er, at Eckendorferroerne 
Nr. 1 og Eckendorferroerne Nr. 2 ere avlede efter samme Slags 
Frø, og desuagtet har den første, som blev avlet paa Gjeddesdal 
ved Taastrup givet et betydelig større Sukkerindhold end den sidst
nævnte, som blev dyrket paa Rosenfelt ved Vordingborg. Utvivlsomt 
skyldes denne betydelige Reduktion i Næringsindholdet alene Jord
bundsforholdene. Efter Foreningens tidligere Undersøgelser at 
dømme synes Jorden ikke at have nogen væsentlig Indflydelse paa 
Runkelroernes Næringsindhold, og vi staa saaledes her overfor en 
ny Kjendsgjærning, som det maa være magtpaaliggende at faa under
søgt og klaret. Det kunde jo nemlig ligge nær at sige, at For
eningens Arbejder for at forøge Roernes Sukkerindhold ville være 
temmelig betydningsløse, hvis det bekræfter sig, at Jordbunds
forholdene, som i dette Tilfælde, kunne forringe Sukkermængden til 
henimod det halve. Det turde dog være vel hurtigt at drage en 
saadan Slutning, thi for det første er der al Sandsynlighed for, at 
den Stamme, som dyrket sammen med andre, og under almindelige 
Forhold, har givet størst Sukkerindhold, ogsaa vil bevare sin Over
legenhed, naar den kommer paa en lignende ugunstig Jordbund som 
paa Rosenfelt. Den forøgede Sukkerrigdom, som man ved rationel 
Frøavl har tilført en Stamme, vil derfor komme til sin Ret, hvad 
enten det er heldige eller uheldige Jordbundsforhold, hvorunder 
Roerne dyrkes. Paa den anden Side tør man vistnok gaa ud fra, 
at det er sjældent at finde Jordboniteter, der have en saa uheldig 
Indflydelse paa Sukkerindholdet, som Tilfældet har været paa Rosen
felt, i alt Fald er det som sagt første Gang, at man gjennem For
eningens Roeanalyser har haft Lejlighed til at gjøre Erfaring i saa 
Henseende. Der vil i den tilstundende Sommer blive anstillet For
søg med dette speciélle Spørgsmaal for Øje, og forhaabentlig kan 
der til Efteraaret foreligge tilstrækkeligt Materiale til dets Be
svarelse.

Ligesom sidste Aar, har der været anstillet Forsøg for at 
undersøge om et hø j t  e l l er  l avt  S u k k e r i n d h old er en k o n 
s t ant  E j e n d o m m e l i g h e d  hos Stammerne .  Der har været 
dyrket en Del Prøver paa to forskjellige Gaarde, dels paa almindelig 
god Agerjord, dels paa en tørveholdig Jord i gammel Kultur og 
stærk Gødningskraft. Ved Hjælp af Vægtfyldebestemmelser er der 
udsøgt to Prøver af Elvetham og to Prøver af Barres med høj og

7
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lav Vægtfylde, og disse ere bievne analyserede. Paa den anden 
Gaard ere de samme Prøver udtagne, og de i hosstaaende Tab. III

Tabe l  III.

1 Almindelig god 
Agerjord.

Tørvejord i stærk 
Gødningskraft.
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Elvetham skotsk . . . . 7.25 10.31 8.65 11.13
— tysk . . . . 5 90 9.20 6.65 9.85

Barres d a n s k ................ 7.52 10 31 8.31 10.58
— fr a n s k ................ 5.86 9.05 7.01 9 82

anførte Analyseresultater ere altsaa af Roer avlede efter samme 
Frø men paa forskjellig Slags Jord. Den Prøve, der paa almindelig 
god Agerjord har givet det højeste Sukkerindhold, har ogsaa paa 
Tørvejorden hævdet sin Overlegenhed. Som man vil se, har Tørve
jorden i nærværende Tilfælde givet lidt højere Sukkerindhold end 
den almindelige Agerjord.

Den skotske Elvetham har gjennemsnitlig givet 1.68 pCt. Sukker 
mere end den tyske. Regner man Udbyttet af Elvetham til 660 
Centner Roer pr. Td. Land, vil den skotske Stamme give 1108 Pd. 
Sukker mere end den tyske pr. Td. Land. Sukkerets Næringsværdi 
i Roerne kan ansættes til 5 Øre pr. Pd., og altsaa har den skotske 
Elvetham sammenlignet med den tyske givet en Merindtægt af 
55 Kr. 40 Øre pr. Td. Ld. Ansætter man Udbyttet af Barres til 
670 Centner, har den danske Stamme sammenlignet med den 
franske ved en lignende Beregning givet en Merindtægt af 49 Kr. 
58 Øre pr. Td. Land. Regner man til Udsæd 20 Pd. Frø pr. Td. 
Land, er det indlysende, at Landmanden kunde være vel tjent med 
at give den dobbelte Pris for Frøet, naar der kunde ydes Garanti 
for den Stammes Sukkerindhold, som Frøet var avlet efter. Land
manden bør forlange af Frøavleren, at han skal fremlægge en 
Analyse for Stammens Sukkerindhold. Forbrugeren kan da staa 
sig ved at betale en højere Pris for Frøet, og Producenten kan 
derigjennem holdes skadesløs for det Arbejde, han sætter ind paa 
at forøge Sukkermængden i den Stamme, han avler Frø af. Der 
kunde gjøres den Indvending, at man ikke har Forsøg, der bevise, 
at Foderværdien af Sukkeret i Roerne er 5 Øre pr. Pd. Rigtigheden
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heraf vil først kunde konstateres gjennem de af Docent Fjord paa
begyndte Fodringsforsøg, men den i afvigte Foraar afsluttede Forsøgs
række synes at antyde, at det tilnærmelsesvis vil komme til at passe.

Naar man vilde omtale, hvor stort Udbytte en Roemark havde 
givet, har man hidtil indskrænket sig til at anføre, hvormange 
Tønder eller Centner der var avlet pr. Td. Land, men naar Roerne 
ere bestemte til at fodres op, er det nødvendigt, for at man skal 
kunne danne sig et Begreb om Afgrødens virkelige Værd, at man 
tillige kjender Roernes Sukkerindhold. De i Tabel IV opførte

Tabe l  IV.
Ce

nt
ne

r 
pr

. 
Td

. 
La

nd
.

Su
kk

er
 

i 
Væ

gt
 

pC
t.

Su
kk

er
 

pr
. 

Td
. 

La
nd

 
i P

d.

A
fg

rø
de

rn
es

 
Fo

de
rv

æ
rd

i 
pr

. 
Td

. 
La

nd
 

i K
r.

i 2 3 4

Elvetham.............................................
Krydsning af Elvetham og Ecken-

907 9.31 8444 536

686 8.37 5742 373
B a rres................................................. 1086 6.72 7298 500

994 8.50 8449 546
Long Y e llo w ..................................... 681 8.81 6000 385
Rød O berndorfer............................ 974 6.21 6047 424
Gul O bern d orfer ............................ 677 7.24 4901 330
E ck e n d o rfe r .................................... 978 5.37 5252 385

512 12.06 6175 373

Varieteter, have været dyrkede paa Rødevejrmøllegaard ved Glostrup 
og to af Sorterne paa Gjeddesdal ved Taastrup. Sammenstiller man 
f. Ex. Eckendorfer med 978 Centner pr. Td. Land og Sucre blanc 
med kun 512 Centner pr. Td. Land, skulde man paa Forhaand tro, 
at Eckendorfer var langt fordelagtigere, men ser man paa Tallene 
i Rubr. 8, kommer man til det omvendte Resultat, idet Sucre blanc 
til Trods for det riDge Udbytte i Centner, alligevel har givet c. 
1000 Pd. Sukker mere end Eckendorfer pr. Td. Land.

Naar jeg har talt med Landmænd om den Betydning, som der 
efter min Mening maa tillægges Sukkeret i Roerne, er jeg gjentagne 
Gange bleven imødegaaet med en Udtalelse om, at hvis det var 
rigtig, maatte Sukkerroer være det aller fordelagtigste at fodre 
Kreaturerne med. I og for sig var der utvivlsomt ikke det mindste 
i Vejen for at benytte Sukkerroer til Fodring, men fordelagtigere 
for Landmanden end Runkelroerne kunne de ikke blive, fordi de give
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et ringere kvantitativt Udbytte. Der vil derfor være flere Runkelroe- 
sorter, som ere i Stand til at pi-oducere en adskilligt større Sukker
mængde pr. Td. Land end Sukkerroer. Hovedsagen for Landmanden 
er at faa en Organisme, der paa et vist givet Areal kan trække 
den størst mulige Mængde Kraftfoderstof ud af Jorden. I Tabel 
IV, hvor netop Sucre blanc er en Sukkerroeform, vil man af Rubr. 3 
se, at baade Elvetham, Rød Oliven og Barres ere denne betydelig 
overlegne. Det kan altsaa herved anses for tilstrækkelig bevist, at 
det er t e m m e l i g  v æ r d i l ø s t  at v ide ,  h v o r ma n g e  T ø n d e r  
R o e r  man har  h ø s t e t  pr. Td. Land ;  f ø r s t  naar  man t i l l i ge  
k j e nd e r  S t a mme n s  Su kker i nd ho l d ,  kan man g j ø r e  et Over 
s lag over ,  hvad A f g r ø d e n  er værd.  I Rubrik 4 findes opført 
den omtrentlige Værdi af de forskjellige Sorter omsat i Penge. 
Gjennem c. 50 Analyser af Runkelroer er det oplyst, at Indholdet 
af Æggehvidestoffer kun varierer i meget ringe Grad for de for
skjellige Sorter, og gjennemsnitlig kan anslaas til c. Va pCt. Ægge
hvidestoffet er beregnet til en Værdi af 25 Øre pr. Pd. og Sukkeret 
til 5. Som man vil se, er det i Henhold til denne Beregning en 
betydelig Bruttoindtægt, der kan faas af en Roeafgrøde. Jeg maa 
dog udtrykkelig fremhæve, at gjennemgaaende kan man ikke vente 
at faa et saa højt Antal Centner pr. Td. Land, som i Tabellen an
givet. Naar den næstførste og sidste Sort undtages, var det Roer 
avlet efter Foreningens Stamfrø, og den varme, frugtbare Sommer i 
1889 havde bidraget sit til at give Roerne en ganske ualmindelig 
Udvikling. At et ligesaa godt Resultat stundom kan opnaas er 
utvivlsomt, men det bliver dog altid kun undtagelsesvis. Ligeledes 
maa jeg advare imod at ville benytte de her opgivne Tai til An
sættelsen af de forskjellige Sorters relative Værd. For at komme 
til noget Resultat i saa Henseende er det nødvendigt at have et 
betydeligt Antal Vægtangivelser pr. Td. Land og Analyser for Sukker
indholdet, i det man ellers ikke kan vente at faa et nogenlunde 
paalideligt Middeltal. Da der er saa stor Forskjel mellem de for
skjellige Sorter, vilde det være af Betydning at faa fastslaaet Sor
ternes relative Værdi og at udskyde alle, der ikke fortjene ved
blivende at være Gjenstand for Dyrkning. Forhaabentlig vil det 
lykkes til Efteraaret at kunne skaffe tilstrækkeligt Materiale til 
derpaa at bygge et nogenlunde tilforladeligt Skjøn over de for
skjellige Sorters relative Værdi.

I tidligere Beretninger om Foreningens Forsøg har der ofte 
været Lejlighed til at omtale, at man kunde forøge. Sukkerindholdet
i Stammerne ved at avle Frø af de Individer, som indeholdt mest 
Sukker. I nærværende Tidsskrift Nr. 8, S. 119 har jeg givet An
visning paa en Methode til at udsøge de mest sukkerrige Individer
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ved Hjælp af Vægtfylden. Da denne Fremgangsinaade er let at 
bringe i Anvendelse, vilde det være i Frøavlernes velforstaaede 
Interesse at følge denne Anvisning.

Det kunde imidlertid være af Betydning at komme til Kundskab 
om, hvor stor Forskjel i Sukkerindhold der kan være mellem Roer 
af højest og lavest Vægtfylde. Der er derfor ved Hjælp af Salt
opløsninger udsøgt af en større Beholdning de tungeste (Rubr. A) 
og letteste Roer (Rubr. B). I Tabel V Rubr. 1 og 2 findes angivet

Roens
Vægtfylde. Saftens

Gjennem- 
snitsvægt 

pr. Roe i Pd.Tabel V.

ov
er

un
de

r

Vægtfylde.
Tørstof i 

pCt.
Sukker
Vægt.

A B A B A B A B A B

E lveth a m .................... 1,031 1,010 1,053 1,042 13,04 10,41 10,12 7,40 1,25 2,35
Barres............................ 1,021 1,006 1,042 1,036 10,39 9,08 7,74 6,oi 1,62 2,74
Rød O liv e n ................ 1,029 1,014 1,050 1,044 12,30 10,99 9,28 7,93 1,57 2,31
Gul Oberndorfer . . . 1,023 1,015 1,043 1,037 10,76 9,27 7,70 6,oo 1,33 1,39
Rød Oberndorfer. . . 1,024 1,016 1,088 1,037 9,43 9,23 6,io 0,67 1,94 1,89
Eckendorfer................ 1,012 1,004 1,038 1,036 9,37 8,97 6,44 6,03 1,79 1,49
Barres............................ 1,016 1,000 1,041 1,032 10,11 7,92 6,65 4,41 2,18 2,21
W r o x t o n ...................... 1,000 1,000 1,039 1,035 9,62 8,69 5,89 4,74 2,38 2,52
Krydsning af Elvetham 

og Eckendorfer Nr. 1 1,037 1,034 9,33 8,53, 6,80 5,42 _ _
Do. Nr. 2. . . 1,010 1,000 1,055 1,045 13,49 11,17 11,43 8,99 — --

Saltopløsningens Vægtfylde, og naar der f. Ex. om Elvetham an
føres, at de tunge Roer have haft en Vægtfylde over 1.080 vil det sige, 
at de udtagne Exemplarer ere sunkne til Bunds i en Saltopløsning, 
som ved Flydevægten viste sig at have en Vægtfylde af 1.030, og 
omvendt have de lette Individer svømmet ovenpaa i en Opløsning, 
hvis Vægtfylde var 1.010. I Rubrikkerne 3, 4, 5, 6, 7 og 8 vil man 
se, at Tallene i A Rubrikkerne, som er Analysen for de tunge Roer, 
overalt er højere end Tallene i B Rubrikkerne, altsaa Saftens Vægt
fylde, Tørstofindholdet og Sukkerindholdet er størst i de tunge Roer. 
Ved en Beregning faar man, at

Middeltallet for Sukkerindholdet af tunge Roer bliver 7.82
—  —  — - lette — — 6.26
— — Tørstofindholdet - tunge — —  10.78
— —  — - lette —  —  9.43
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Det fremgaar altsaa heraf, at u dt ag e r  man ved Sal t 
o p l ø s n i n g e r  af  samme A f g r ø d e  R o e r  I n d i v i de r  med høj  
og lav V æ g t f y l d e ,  b l i v e r  F o r s k j e l l e n  i S u k k e r i n d h o l d  
o mt r e n t  P /2 pCt.  og  i T ø r s t o f i n d h o l d  omtrent  P /4 pCt. I 
nærværende Tidsskrift Nr. 7, hvor dette Forhold ogsaa har været 
omtalt, blev Forskjellen i Sukkerindhold mellem Roer af høj og lav 
Vægtfylde lidt over 1 pCt. At der ikke blev naaet op til l */2 pCt. 
den Gang, hidrører vistnok fra, at man ved denne Lejlighed har 
haft en større Beholdning af Roer, hvoraf man kunde udsøge de til 
Analyserne bestemte Exemplarer.

De i de foregaaende Aar paabegyndte Forsøg for at undersøge 
om en sildig Optagning af Roerne om Efteraaret frembød sær
lige Fordele, ere bievne fortsatte. I Tabel VI er der gjort Rede

Saftens procentiske Indhold af

Tabel VI. Først i Oktober Først i Novem ber

Sukker i 
Vægt.

Tørstof. Sukker i 
Vægt.

Tørstof.

Elvetham 1 ............................... 9,88 11,43 10,70 12,96
Elvetham 2 ............................... 9,31 11,96 10,46 12,oo

6,72 9,61 8,06 10,85
8,50 11,37 8,93 12,14

L ong Y e l l o w ........................... 8,81 11,57 9,93 12,81
R ød O berndorfer...................... 6,21 9,64 8,00 11,26
Gol O bernd orfer...................... 7,24 10,31 7,58 10,67
Krydsning af Elvetham og 

Eckendorfer (Nr. 1) . . . 9,57 11,65 10,io 12,65
Sucre b la n c .............................. 12,06 13,75 18,30 15,72

for Analyseresultaterne af en Række Runkelroesorter dels optagne 
først i Oktober, dels en Maaned senere. Der har for samtlige 
Sorters Vedkommende vist sig en ret betydelig Tilgang af Sukker 
og Tørstof i det Tidsrum, der er forløbet mellem de to Optagninger. 
Utvivlsomt har der samtidig fundet en Forøgelse Sted i Roernes 
Vægt, hvilket ogsaa bekræftes ved de Vejninger, der have været 
foretagne samtidig med Optagningen af Roer til Analyse, men paa 
Grund af, at der var mange Spring i Rækkerne, anser jeg ikke de 
herved indvundne Tai for fuldt paalidelige og tør derfor ikke lægge 
dem til Grund for en lignende Beregning over Forøgelsen af Roernes 
Næringsværdi pr. Td. Land, som findes i Beretningen om Forsøgene
i 1888 (Nr. 8, S. 126). Gjennemsnitlig have de i afvigte Aar dyrkede 
8 Sorter Runkelroer givet 41 Centner mere pr. Td. Land i November
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end i Oktober, og Forøgelsen af det kvantitative Udbytte af de i 1887 
dyrkede Runkelroeprøver var i samme Tidsrum 60 Centner pr. Td. 
Land (Resultatet efter plantede Roer fraregnet), jvfr. Nr. 7, S. 125. 
Middeltallet af de i Tabel VI Rubrik 1 anførte Tai er 8.70 og af 
Tallene i Rubrik 3 9.67, altsaa er Sukkerindholdet forøget med c.
1 pCt. i den forløbne Maaned. Antager man, at Vægtforøgelsen i 
samme Tidsrum har været 50 Centner pr. Td. Land, vil Afgrøden 
være c. 25 Kr. mere værd pr. Td. Land i November end i Oktober. 
Man vil altsaa heraf se, at den sidste Aar opstillede Sætning, „jo  
s i l d i ger e  R o e o p t a g n i n g e n  kan f o r e t a g e s  om Ef t e r aar e t ,  
des to  v ær d i f u l d e r e  vi l  A f g r ø d e n  være“ , bekræftes gjennem 
Forsøgene i 1889.

Det har ovenfor været paavist, at Roernes Sukkerindhold var i 
stadig, jævn Tiltagen, og det kunde derfor ligge nær at mene, at 
den samme Forøgelse af Sukkermængden, som fandt Sted, naar 
Roerne stod paa Marken, ogsaa vilde opnaas, selv om Roerne bleve 
optagne først i Oktober og derefter opbevarede i Kulerne. At denne 
Antagelse ikke er rigtig, lader sig imidlertid let paavise. Elvetham 
Nr. 1 og Eckendorfer Nr. 1 ere nemlig de samme Prøver, som ere 
opførte i Tabel II.

Elvetham Nr. 1 optaget fra Marken har først i November
10.70 pCt. Sukker, 

opbevaret i Kule medio December 10.25 — —
Eckendorfer Nr. 1 optaget fra Marken har først i November

10.io pCt. Sukker, 
opbevaret i Kule medio December 9,80 — —

Altsaa Roerne, der optages i Oktober og opbevares i Kule,
have ikke engang i December naaet det Sukkerindhold som de Roer,
der blive staaende paa Marken til først i November.

Til Slutning skal endnu omtales en Række Analyser af Gul e 
rødder ,  dyrkede paa forskj ellig Jordbonitet. Det er første Gang, der 
har været foretaget et større Antal Analyser af Gulerødder fra For
eningens Forsøgsmarker, og før jeg kommer ind paa Omtalen af 
Jordbundsforholdenes Indflydelse paa Gulerøddernes Sukkerindhold, 
skal jeg derfor forudskikke nogle Bemærkninger om Gulerøddernes 
Næringsværdi i Almindelighed. Der maa da først gjøres opmærksom 
paa den betydelige Mængde Invertsukker, som Gulerødderne inde
holde. Invertsukkeret optræder i Gulerødderne, allerede medens de 
staa paa Marken, hos Runkelrcerne derimod begyndte det først 
at dannes under Opbevaringen i Kulerne. Dernæst vil man lægge 
Mærke til, at Gulerøddernes Indhold af Tørstof gjennemgaaende er 
noget mindre, end vi pleje at finde hos Runkelroerne (jvf. f. Ex.
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Stensballe............................................
3,73 0,71 3,43 3,07 4,06 1,82 7,95 4,44 9,12 6,50 8,72 5,88 8,59 5,61

4.4« 0.25 2,72 4,12 2,99 1,92 8,76 4,71 10,02 6,84 8,27 4,91 9,02 5,49
V ogeser................................................ 4,38 0,51 2,74 2,61 2,55 0,88 8,49 4,89 8,25 5,35 9,15 3,43 8,63 4,56

3,81 1,41 2,94 2,79 4,65 2,21 9,37 5,22 9,21 5,73 9,45 6,86 9.34 5,94
Orangegul K æm pe............................ 4,66 2,62 2,22 4,60 3,91 2,90 10,49

8,81

7,28

5,31

10,20

9,36

6,82

6,25

10,io

9,14

6,81

5,58

10,26 6,97
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Tab. VI). Sammenholder man dernæst Tallene i Tab. VII Rubr. 13 og 14; 
ser man, at den samlede Sukkermængde udgjør kun lidt over Halv
delen af Tørstoffet, medens hos Runkelroer som oftest henimod de 
tre Fjerdedele af Tøi'stoffet er Sukker*). Da der altsaa i Gule
rødder synes at være mindre Tørstof og Sukker end i Runkelroer, 
skulde man tro, at de ogsaa staa tilbage for hine i Næringsværdi, 
hvilket ellers er stridende mod den almindelige Antagelse. Gule
rødder give som bekjendt paa de fleste Jorder et betydelig mindre 
kvantitativt Udbytte pr. Td. Land end Runkelroer; man har hidtil 
trøstet sig med, at dette blev opvejet af, at Gulerødderne skulde 
være et bedre Foder, men det synes altsaa efter Analyserne at 
dømme at maatte være urigtigt. Efter de foreliggende Analyser maa 
man antage,  at G u l e r ø d d e r  hv er ken  i kvant i t a t i v  e l l er  
k va l i ta t i v  Hense ende  kunne maale  sig med de b e d r e  
R u n k e l r o e s o r t e r .  Man vil endvidere bemærke af Tallene i Rubr. 
13 og 14, som ere Gjennemsnitstal for de forskjellige Sorters Tørstof 
og Sukker, at der mellem de forskjellige Gulerodsorter ikke synes 
at være saa stor Forskjel i Næringsværdi som hos Runkelroesorterne. 
Det største Sukkerindhold har Orangegul Kæmpe og det laveste 
Vogeser. Paa Basis af Vægtfyldebestemmelserne var man kommen 
til samme Resultat, hvilket gjentagne Gange har været anført i tid
ligere Aarsberetninger.

Sammenligner man dernæst Analyseresultaterne fra de tre for
skjellige Slags Jordbund, jvf. Rubrik 7— 12, fremgaar det af Gjen- 
nemsnitstallene, at saavel Gulerøddernes T ø r s t o f  som S u k k e r 
i n d h o l d e t  har  været  mi ndst  paa den l e r m u l d ede Ag er j  ord 
o g  s t ø r s t  paa  den s a n d mu l d e d e  Ag e r j o r d .  Ved Vægtfylde
bestemmelserne i 1886 kom man til et noget lignende Resultat (se 
Nr. 6, S. 133), idet den moseagtige og den sandmuldede Jord paa 
Gaarden Christiansholm ved Klampenborg og Ulrikkenborg ved 
Lyngby gav den højeste Vægtfylde, medens den lermuldede Jord 
paa Forsøgsstationen ved Taastrup foranledigede en lavere Vægt
fylde.

Jeg skal dernæst gaa over til at omtale de af Foreningen an
stillede Gødningsforsøg. Atter i Aar har der af forskjellige Land
mænd været rettet Anmodning til Foreningen om at anstille G ød
n i n g s f o r s ø g  med f o r s k j e l l i g e  Ku n s t g ø d n i n g e r .  Som det vil 
erindres, blev der sidste Aar paabegyndt nogle Forsøg med Chili

*) Orangegul Kæmpe gjør en Undtagelse, idet Forholdet mellem Tørstof og 
Sukker hos denne omtrent er det samme som hos Runkelroer, ligesom 
ogsaa dens Tørstof og Sukkerindhold er lig med de middelgode Runkel- 
roesorter.



salpeter; disse ere i Aar bievne udvidede til ogsaa at omfatte Super
fosfat, Kali-Ammoniak-Superfosfat og Staldgødning. Forsøget var 
anbragt hos Proprietær Damsbo paa Flenstofte i Nærheden af Assens 
og hos Proprietær Heymann paa Ragnesminde ved Glostrup. Paa 
sidstnævnte Sted indløb der imidlertid forskjellige Uheld, og da 
Roerne derfor ikke opnaaede normal Udvikling, maatte dette For
søgsmateriale kasseres. Hvert Forsøgsstykke paa Flenstofte var 138 
Alen langt og 12 Alen bredt, altsaa knapt 1 Skjæppe Land. Af 
Runkelroer blev der udsaaet 3 Sorter, nemlig Elvetham, Barres og 
Eckendorfer, men paa Grund af at der manglede Kontrolforsøg, ere 
de i nedenstaaende Tabel anførte Tai Middeltal for alle tre Sorter. 
Der blev udsaaet Gødning paa Jorden efter følgende Forhold:

Chilisalpeter 80 Pd. pr. Td. Land (Indkjøbspris 11 Kr. „ Øre pr. 100 Pd.)
Superfosfat 300 — — — —  6 — 50 — — —
Kali-Ammoniak ) __ __ __ __ rj __ <j5 __ __ __
Superfosfat ]
Staldgødning 24 Læs — — (beregnet til 1 — 50 —  pr. Læs.)

Tillige har Etatsraad Valentiner paa Gjeddesdal bevist For
eningen den Velvillie at lade anstille et Forsøg med Ammoniak- 
Superfosfat (2 pCt. Ammoniak og 10 pCt. Fosforsyre). Roerne 
vare Eckendorfer og Sucre blanc, og de i Tabel V ill opførte Tai 
for Udbyttet i Centner pr. Td. Land ere Middeltal for disse to 
Sorter. Der blev anvendt 400 Pd. Kunstgødning pr. Td. Land (Ind
kjøbspris 4 Kr. pr. 100 Pd.). — Naar det af Tallene i Rubr. 1 
fremgaar, at Udbyttet pr. Td. Land har været mindre paa Gjeddes
dal end paa Flenstofte, hidrører det fra, at Sucre blanc altid staar
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Tabel V i l l .
Centner 
pr. Td. 
Land.

Udgift pr. 
Td. Ld. til 
Gødning.

Merud 
byttet af 

Roer i Kr. 
og Øre.

Merind
tægten ~  
Udgiften 
til Gød
ning pr. 
Td. Ld.

F l e n s t o f t e .
Ug ø d e t ........................ .................................... 504 0,oo — —

300 Pd. Superfosfat pr. Td. Ld. . . . 610 19,50 56,io 36,60
200 Pd. Kali-Ammoniak-Superfosfat. . 614 14,50 58,48 43,98
80 Pd. Chilisalpeter................................. 619 8,80 61 ,n 52,31
24 Læs Staldgødning pr. Td, Ld. . . 621 36,oo 62,13 26,13

G j e d d e s d a l .
545 0,OO — —

400 Pd. Ammoniak-Superfosfat . . . . 599 16,oo 28,69 12,69



en Del tilbage for de andre Runkelroesorter i Ydeevne, og den har 
derfor gjort Tallene fra Gjeddesdal betydelig lavere, end de ellers 
vilde have været. Paa Flenstofte have de gødede Forsøgsstykker 
givet c. 100 Centner mere end det ugødede, paa Gjeddesdal er der 
derimod kun c. 50 Centners Forskjel. Denne Omstændighed staar 
utvivlsomt i Forbindelse med, at Jorden paa Flenstofte var temmelig 
stærkt udpint, medens Jorden paa Gjeddesdal fra gammel Tid af har 
været i fortrinlig Gødningskraft; man kan derfor ikke vente, at 
Kunstgødningen skal give sig saa stærkt Udslag paa det sidstnævnte 
Sted. Vilde man dernæst spørge, hvor meget Roerne have betalt for 
den anvendte Kunstgødning, saa kan der henvises til de i Rubr. 2, 3 
og 4 anførte Tai. I Rubr. 2 ser man. hvad Gødningen i hvert givet 
Tilfælde har kostet pr. Td. Land. I Rubr. 3 findes det Antal 
Centner, som Roerne paa de gødede Stykker have givet mere end de 
ugødede, omsat i Pengeværdi, idet 1 Td. Roer er beregnet til 160 
Pd. og dens Værdi i Penge er ansat til 85 Øre. Tallene i Rubr. 4 
angive, hvad Roerne have betalt for Gødningen, efter at Udgiften 
til dens Indkjøb er dækket. Nettoindtægten er altsaa størst efter Chili
salpeter. Sidste Aar, hvor Gødningsforsøget med Chilisalpeter var 
anbragt paa en Jord, der var i bedre Gødningskraft end paa Flens
tofte, var Nettoudbyttet pr. Td. Land 35 Kr. 40 Øre*), og naar 
Chilisalpeter ved Forsøgene i 1889 har givet en Nettoindtægt af 52 
Kroner, stemmer det altsaa meget godt hermed. Sammenlignet med 
Kunstgødning synes Nettoindtægten af Staldgødning forholdsvis ringe, 
selv naar den kun regnes til 1 Kr. 50 Øre pr. Læs, men rimeligvis have 
Roerne ikke kunnet drage fuld Nyttevirkning af Staldgødningen, dels 
fordi den var temmelig halmet, og dels fordi den først blev bragt ud 
paa Jorden om Foraaret, hvad der muligvis i den tørre Forsommer, 
vi havde sidste Aar, kan have bidraget til at sætte Roerne paa dette 
Forsøgsstykke noget tilbage i Udvikling.

Ligesom i 1888 har der atter afvigte Aar været anstillet et 
A f s t a n d s f o r s ø g  paa Godthaab ved Glostrup. Jorden var dyb 
muldet af noget moseagtig Karakter og i god Gødningskraft. Af
standen mellem Rækkerne og Planterne i Rækkerne findes angivet
i Tabel IX. Ligesom sidste Aar har den lille Afstand givet størst Ud
bytte. Som man paa Forhaand kunde vente, blive Roerne paa den lille 
Afstand kun smaa; i Rubr. 8 findes en Angivelse af Gjennemsnits- 
vægten pr. Roer i Pd. paa den mindste Afstand, og ved en Sammen
ligning med Tallene i Rubr. 2, 4 og 6 fremgaar, at Roerne langt

17

*) Ved den opstillede Beregning Nr. 8, S. 109 bliver Nettoindtægten 30 
Kr., men Roerne ere her kun ansatte til en Værdi af 76 Øre; med 85 Øre 
pr. Td. bliver Nettoindtægten 35 Kr. 40 Øre.

2
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Tabel IX.
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i i 3 4 5 6 7 8

Golden G lo b e ................ 540 2,18 590 1,92 744 2,oi 696 (?) 1,57

E lveth a m ........................ 622 2,25 696 2,10 706 2,06 802 1,88

— — 725 2,24 742 2,oo 745 1,79

fra naa den Udvikling som paa den større Afstand. Som det vil 
erindres har det oftere været omtalt i tidligere Aarsberetninger, at 
gjennemgaaende have de smaa Roer større Næringsværdi end de 
store. Den lille Afstand giver altsaa baade i kvantitativ og kvalita
tiv Henseende et større Udbytte, og man kan derfor paa Grundlag 
af disse Forsøg udlede den Slutning, at en Af s t a n d  af  c. 18“ 
me l l e m R æk k e r ne  og 8 " me l l e m  Pl an t e r n e  i Ræk k e n  er 
den f o r d e l a g t i g s t e  unde r  a l m i n d e l i g e  Fo r ho l d .  De smaa 
Roer ere noget senere at tage op om Efteraaret end de store, men 
det hermed forbundne foi'øgede Arbejde opvejes langt af den værdi
fuldere Afgrøde. Den lille Afstand udkræver mere øvede Folk til 
Rensningen, hvorfor Begynderen i Roedyrkning i Regelen de første 
Aar helst maa holde sig til 24" X  12" Afstand.

Tilslutning skal endnu kun omtales nogle Forsøg med stort og 
smaat Gulerodsfrø. Der blev benyttet Vogeser Gulerod, og Frøet 
sorteredes ved Sigtning i en storkornet og smaakornet Prøve. Af 
Tabel X  fremgaar, at saavel paa Christiansholm ved Klampenborg

Centner pr Td. Land.

Tabel X. Christiansholm. Svenstrup.

Overløb 
fra 0,75 mm. 

Sigten.

Underløb 
fra 0,50 mm. 

Sigten.

Overløb 
fra 0,75 mm. 

Sigten.

Underløb 
fra 0,50 mm. 

Sigten.

i 3 3 4

V ogeser . . . 764 665 355 294
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som Svenstrup ved Borup har O v e r l ø b s f r ø e t  givet  s t ø r r e  Ud
byt te  end det  smaa Frø.

Stamfrøavlen af Runkelroer og Gulerødder har været fortsat 
efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Frøplanterne af 
Runkelroer, som vare udsaaede paa Rødevejrmøllegaard ved Glostrup, 
opnaaede en ganske fortrinlig Udvikling; derimod lode de paa 
Kruusesminde ved Korsør udsaaede Gulerodssorter adskilligt tilbage 
at ønske. I Løbet af Forsommeren faldt der saa godt som ingen 
Regi) i Korsøregnen, og tillige bleve Rødderne angrebne af Orm. 
Dog lykkedes det af samtlige Gulerodssorter at skaffe nogle faa 
nogenlunde normalt udviklede Rødder til Overvintring, og til Trods 
for de indløbne Uheld var der ingen af Sorterne, som gik tabt.

Da der i et Foredrag, som blev afholdt paa Malling Landbo
skole, og som findes optaget i nærværende Tidsskrift Nr. 8 , S. 187, 
er gjort udførlig Rede for Foreningens hidtidige Virksomhed med 
Hensyn til Tiltrækning af forædlede Stammer af Havre og Rug, skal 
jeg indskrænke mig til angaaende Foreningens Arbejder i 1889 med 
Forædling af Sædekorn for Øje at henvise dertil.
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A a r s b e r e t n i n g
fra Dansk Frøkontrol for Frøaaret 1888—89 *)

„Dansk F r ø k o n t r o l “ har i Frøaaret, der gaar fra 1. Juli
1888 til 30. Juni 1889 haft til Undersøgelse 1687 Prøver. De 
f o r de l e  sig, sammenholdt med forrige Aars søm følger:

1887—88 1888—89
Indsendt fra Frøhandlere . . . 1076 Prøver 1191 Prøver

— Frøavlere............ 246 — 88 —
— Landmænd . . . .  141**)— 158**) —

Indsamlede Handelsprøver. . . 192 — 83 —
Egne Undersøgelser..................  95 — 167 —

1750 — 1687 —

De fra Frøhandlerne indsendte Prøver fordele sig saaledes:

Byer Indsendeie Antal Prøver
Kjøbenhavn . . . . 1 26 693
Øvrige Sjælland . 8 9 138
Fyn........................ 9 15 112
L olla n d ............... 1 1 1
Jylland.................. 13 27 187
Sverige.................. 1 1 6
T ysk lan d ............ 2 5 54

1880—89: 35 84 1191
1887— 88: 30 77 1076

Af de 84 Frøhandlere have de 24 indsendt hver en Prøve, nemlig
4 fra Kjøbenhavn, 6 fra det øvrige Sjælland, 4 fra Fyn, 1 fra Lolland, 
8 fra Jylland og 1 fra Hamburg.

13 Firmaer, hvoraf 8 i Kjøbenhavn, have ladet Frøkontrollen 
udtage Prøver paa deres Paklofter, ialt 365. For 9 Firmaer, heraf
5 i Kjøbenhavn, har Frøkontrollen plomberet 5742 Sække. I 1887—88 
plomberedes 5336, i 1886— 87 4990, i 1885—86 4360 Sække.

*) Foreliggende Aarsberetning er bleven forsinket ved Bestyreren E. Møller- 
Holst’ s Sygdom og Død, der indtraf paa det Tidspunkt, da Beretningen 
skulde have været taget i Arbejde.

**) Efterundersøgelser af garanteret Frø.
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Ordnede i Grupper fordele de 1687 Prøver sig paa følgende 
Maade:

Kornsor ter .
16 Prøver Toradet Byg, Hordeum distichum.
8 — Sexradet Byg, Hordeum vulgare.
4 — Rug, Secale cereale.

11 — Hvede, Triticum vulgare.
21 — Havre, Avena sativa.
60 —

F o d e r u r t e r  af  Græsf ami l i en .  
65 Prøver Eng-Svingel, Festuca pratensis.

1 — Strand-Svingel, Festuca littorea.
1 — Faare-Svingel, Festuca ovina.
1 — Rød Svingel, Festuca rubra.
1 — Forskjelligbladet Svingel, Festuca heterophyll:

20 — Stivbladet Svingel, Festuca duriuscula.
25 — Ager-Hejre, Bromus arvensis.
11 — Blød Hejre, Bromus mollis.
14 — Aim. Rapgræs, Poa trivialis.
14 — Eng-Rapgræs, Poa pratensis.
3 — Lund-Rapgræs, Poa nemoralis.
2 — Sudetisk Rapgræs, Poa Sudetica.

158 — Hundegræs, Dactylis glomerata.
1 — Kamgræs, Cynosurus cristatus.

89 — Draphavre, Avena elatior.
3 — Guldhavre, Trisetum flavescens.

17 — Fløjelsgræs. Holcus lanatus.
4 — Fioringræs, Agrostis alba.

73 — Timothé, Phleum pratense.
30 — Eng-Rævehale, Alopecurus pratensis.

2 — Rørgræs, Digraphis arundinacea.
1 — Gulax, Anthoxanthum odoratum.

98 — Aim. Rajgræs, Lolium perenne.
58 — I tal. Rajgra;s, Lolium italicum.

692 —

F o d e r u r t e r  af  Ær t e b l o ms t f ami l i e n .
380 Prøver Rødkløver, Trifolium pratense.

3 — Blodkløver, Trifolium incarnatum.
«1 — Alsikekløver, Trifolium hybridum.

100 — Hvidkløver, Trifolium repens.



22

564 Prøver
1 — Udstrakt Kløver, Trifolium procumbens.

69 — Humle-Sneglebælg, Medicago lupulina.
12 — Lucerne, Medicago sativa.

1 — Aim. Kællingetand, Lotus corniculatus.
13 — Rundbælg, Anthyllis vulneraria.
2 — Gul Lupin, Lupinus luteus.
8 — Serradel, Ornithopus roseus.
2 — Esparsette, Onobrychis sativa.
3 — Foder-Vikke, Vicia sativa.
2 — Sand-Vikke, Vicia villosa.
1 — Gul Fladbælg, Lathyrus pratensis.
3 - Skov-Fladbælg, Lathyrus sylvester. -

681 —

F o d e r u r t e r  af  andre  Fami l ier .
43 Prøver Foder-Bede, Beta vulgaris campestris.

2 — Middelhøj Spergel, Spergula arvensis sativa.
2 —  Høj Spergel, Spergula maxima.
3 — Gul Sennep, Sinapis alba.
3 —  Rutabaga, Brassica Napus rapifera.
2 —  Turnips, Brassica Rapa rapifera.

24 — Gulerod, Daucus Carota.
7 jT —

Bl a n d f r ø  og A f r ensn i nger .
4 Prøver Timothé +  Alsikekløver.
5 — Alsikekløver -f- Hvidkløver.

13 — andet Blandfrø og Afrensninger.
22 ~

F a b r i k s p l a n t e r  o. a.
1 Prøve Sukkerbede, Beta vulgaris saccharifera.
2 — Hør, Linum usitassimum.
1 —  Kommen, Carum Carvi.
4 —

H avep lan ter.
1 Prøve Ærter, Pisum sativum.
1 —  Gentiana acaulis.
1 — Hvidkaal, Brassica oleracea capitata alba.
3
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Ukrudt.
Prøve Vindax, Agrostis spica venti.

— By-Skræppe, Rumex domesticus.
— Rødknæ, Rumex Acetosella.
— Fuglegræs-Fladstjærne, Stellaria media.
— Vandgrenet Ranunkel, Ranunculus repens.
— Agerkaal, Brassica campestris og Sinapis arvensis.
— Kløvplade, Berteroa incana.
— Hyrdetaske, Capsella bursa pastoris.
— Kløftbladet Storkenæb, Geranium dissectum.
— Kløversilke, Cuscuta Trifolii.
— Lancetbladet Vejbred, Plantago lanceolata.
— Løvetand, Taraxacum officinale.
— Høgeskæg, Crepis sp.
— Kongepen, Hypocliæris radicata.
— Ager-Gaaseurt, Anthemis arvensis.
— Lugtløs Kamille, Matricaria inodora.
— Præstekrave, Chrysanthemum Leucanthemum.

18 —

Træfrø .
Prøve Ginkgo biloba.

— Tax, Taxus baccata.
— Juniperus chinensis.
— Cupressus Gooveniana.
— Thuja occidentalis.
— Thuja gigantea.
— Chamæcyparis Lowsoniana.
— do. nutkaensis.
—  do. pisifera.
— Libocedrus decurrens.
— Biota orientalis.
— Alm. Ædelgran, Abies pectinata.
— Abies balsamea.
— do. brachyphylla.
— do. concolor.
— do. nobilis.
— do. Nordmanniana.

do. Pichta.
— Tsuga canadensis.
—  do. Hookeriana.

14 —  Rødgran, Picea excelsa.
4 —  Hvidgran, Picea alba.
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Prøver
— Picea Menziesii.
—  do. nigra.
— Lærk, Larix europæa.
—  Skovfyr, Pinus silvestris
— Weymouthsfyr, Pinus Strobus.
— Bjærgfyr, Pinus montana.
—  Østrigsk Fyr, Pinus austriaca.
— Korsikansk Fyr, Pinus corsicana.
— Pinus Cembra.
—  do. insignis.
— do. Laricio.
—  do. maritima.
— do. Massoniana.
— do. Parry an a.
—  do. ponderosa.
—  Krybende Pil, Salix repens.
—  Purpur-Pil, Salix purpurea.
— Mandel-Pil, Salix amygdalina.
— Rød Pil, Salix rubra.
—  Sortagtig Pil, Salix nigricans.
—  Ontarisk Poppel, Populus candicans.
— Graael, Alnus incana.
— Rødel, Alnus glutinosa
—  Klæbrig Birk, Betula odorata.
— Vorte-Birk, Betula venrucosa.
— Betula nigra,
— do. papyracea.
— Avnbøg, Carpinus Betulus.
— Carpinus Virginiana.
— Bøg, Fagus silvatica.
— Sommer-Eg, Quercus pedunculata.
— Frynse-Eg, Quercus Cerris.
— Quercus macrocarpa.
—  do. palustris.
— Carya am ara.
— do. microcarpa.
— Storbladet Ælm, Ulmus montana.
— Ulmus fulva.
— Magnolia acuminata.
— do. grandifolia.
—  Aim. Lind, Tilia intermedia.
— Smaabladet Lind, Tilia parvifolia.
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109 Prøver
1 — Mahonia Aquifolium.
2 — Tandbladet Løn, Acer platanoides.
2 — Æretræ, Acer Pseudoplatanus
1 — Navr, Acer campestre.
1 — Acer rubrum.
1 — do. saccharinum.
3 — Blommetræ, Prunus domestica.
1 — Fugle-Kirsebær, Prunus Avium.
1 — Weichseltræ, Prunus Mahaleb.
1 — Æbletræ, Pyrus Malus.
1 — Pæretræ, Pyrus communis.
1 — Gyvel, Sarothamnus scoparius.
1 —  Tornblad, Ulex europæus.
1 —  Aim. Ask, Fraxinus excelsior.
1 — Graa Ask, Fraxinus cinerea.

128 —

Af de almindeligst benyttede af disse Frøsorter findes G j e n n em
sni t s ta l l ene  for de Pi’øver, der maa anses at stamme fra den bedre 
Frøhandel, optagne i P. Holts Lommebog for Landmænd for 1890, 
sammenholdt med Gjennemsnitstallene for 1880—89, og i følgende 
Artikel i nærværende Bind findes en_Meddelelse om Resultaterne af 
Undersøgelsen af det i 1888—89 indsamlede og undersøgte ukontrol- 
lerede Frø. Der vil derfor næppe være nogen Grund til her at 
aftrykke Analyseresultaterne; kun nogle paafaldende Enkeltheder 
skal kortelig fremhæves: en Sammenligning mellem Frøet i den 
bedre Frøhandel 1887—88 og Frøet 1888— 89 — hvor der endda 
kun tages Hensyn til de 14 Frøsorter, hvor der er undersøgt mindst 
10 Prøver hvert Aar — giver det usædvanlige Resultat, at de 11 
Frøsorter ere gaaede tilbage, kun de tre frem. De 11 ere: Rødkløver 
med en Tilbagegang af 0,8 pCt., Hvidkløver med 2, Alsikekløver med 
3,i, Humle-Sneglebælg med 17,8, Draphavre med 0,i, Ager-Hejre med
7.8, Aim. Rajgræs med 4,2, Ital. Rajgræs med 9,6, Eng-Svingel med
3.8, Stivbl. Svingel med 3,4, og Timothé med 0,5 pCt. Tilbagegang; 
de 3 med Fremgang ere: Rundbælg med 3,3, Hundegræs med 0,3 og 
Eng-Rævehale med 4,4 pCt. Som man ser, er Humle-Sneglebælg 
den værste med 17,8 pCt. Tilbagegang; det er her især Spireevnen, 
der er ringere end foregaaende Aar, nemlig kun 82,4 pCt. mod 
99,4. —  De fem undersøgte Gulerodsfrøprøver have endog udvist en 
Dyrkningsværdi, der var c. 20 pCt. lavere end de 26 Prøvers fra 
foregaaende Aar. —
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Aarets egne Un d e r s ø g e l s e r  have især bestaaet i Spirings
forsøg med det Formaal at udfinde de gunstigste Spiremethoder for 
vedkommende Frøsort.

Af P u b l i k a t i o n e r  er der fra „Dansk Frøkontrol“ i 1888— 89 
udgaaet følgende:

1) Produktudstillingen II. Frøet (Ugeskr. f. Ldmd. 1888, II, S. 19).
2) Et Par Notitser angaaende Frø (Om Ldbr. Kulturpi. Nr. 8 , S. 51).
3) Dyrkningsforsøg med forskjellige Ærtesorter (Sammesteds S. 53).
4) Fra Rodfrugtudstillingen den 22— 30te September 1888 (Samme

steds S. 73).
5) Aarsberetning for Dansk Frøkontrol i Frøaaret 1887— 88 (Th. 

Linds Boghandel).
6) Frømarkedet 1889 (Nationaltidende 8— 3— 89).
7) Om Efterundersøgelse af Frø (Sammesteds 22— 3—89).
8) Hvorledes spirer Korn og Frø af sidste Aars Avl? (Ugeskr. f. 

Ldmd. 1889, I, S. 152).
9) Om Valget og Behandlingen af Saasæd (Nationaltd. 28—3— 89).

10) Amerikansk og europæisk Rødkløver (Ugeskr. f. Ldmd. 1889,
I, S. 208).

11) Bedømmelsen ved Rodfrugtudstillingen i Kjøbenhavn (Nationaltd. 
10— 5— 89).

Medens Frøkontrollens A a r s b e r e t n i n g  for 1887—88 udkom 
ifjor som et selvstændigt lille Skrift, findes de to foregaaende Aars 
Beretninger i nærværende Tidsskrift Nr. 7, S. 81 og i Ugeskrift for 
Landmænd 1887, I, S. 186. — Førstnævnte giver paa Grund af den 
store Mængde Prøver, der indkom i Anledning af Udstillingen 1888 
«n fyldigere Oversigt end sædvanlig især over Landets Kornavl, hvis 
Produkter Frøkontrollen forholdsvis sjældnere ser noget til. Om den 
nævnte Aarsberetning, som er den sidste, der er affattet af E. Møller- 
Holst, er det sikkert ikke for meget sagt, hvad han selv har skrevet 
om den: „Der er forhaabentlig i dette Arbejde nedlagt et Kjendskab 
til vor Kornavl, som i Almindelighed og i mange Enkeltheder vil 
kunne komme det praktiske Jordbrug til Nytte“ .

Oktober 1890. 0. R.
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Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpnnt.
(Meddelelse fra „Dansk Frøkontrol“ ).

Der foreligger talrige Erfaringer for, at Frøanalysen ikke sjælden 
misbruges, saa at der sælges Frø efter Analyse, uden at der haves 
nogensomhelst Sikkerhed for, at vedkommende Frøpartier svarer til 
den opgivne Analyse eller overhovedet have været underkastede nogen 
saadan, lige som der endnu Landet over forhandles meget Frø uden 
Analyse, der i mange Tilfælde er af meget tvivlsom Bessaffenhed. 
For at bidrage til at bringe Klarhed i disse Forhold og for om muligt 
ad denne Vej at modvirke den Skade, der ved den ukrontrollerede 
Frøhandel tilføjes Landbruget, er der i 1889 paa Foranledning af 
Frøkontrolkommissionen bleven indsamlet et ret betydeligt Materiale 
af saadant Frø. Dette er dernæst bleven undersøgt i Frøkontrollen, 
og det er Resultatet af disse Undersøgelser, der her skulle fremlægges^

Der har flere — ialt 7 — Gange tidligere været foretaget 
lignende Undersøgelsør, hvorom man vil finde Oplysninger paa 
følgende Steder:
For 1880 i: Om Landbrugets Kulturplanter Nr. 2, S. 1.
— 1883 -: Ugeskrift for Landmænd 1884, 1. Bd., S. 42 og Om 

Landbrugets Kulturplanter Nr. 5, S. 33.
Ugeskrift for Landmænd 1885, 1. Bd., S. 109.
Om Landbrugets Kulturplanter Nr. 6, S. 56.
Ugeskrift for Landmænd 1887, 1. Bd., S. 186.
Om Landbrugets Kulturplanter Nr. 7, S. 81. 
Aarsberetning for Dansk Frøkontrol i Frøaaret 1887 
— 88, S. 17.

Man vil, især i de første af ovennævnte 8 Artikler af E. Møller- 
Holst finde udførlige Udtalelser om vor Frøhandel, der saa godt 
som alle gjælde endnu. Jeg skal derfor her indskrænke mig til at 
knytte nogle korte Bemærkninger til den Side 28 meddelte Over
sigtstabel.

Som man vil se, er der paa denne medtaget 18 Arter. Disse 
er repræsenterede af 303 Prøver indsamlet ukrontrolleret Frø og 
751 Prøver af Frø fra den kontrollerede Handel. Fordelingen paa 
de enkelte Arter ses i første Rubrik, Prøvernes Procentindhold af 
fremmed Frø — der er nærmere specificeret i 6.— 9. Rubrik — i 2., 
af rent Frø i 3., Spireevnen og Kornvægten i 4. og 5., og endelig 
Handelsprisen i 10. og den saakaldte „Beregnede Pris“ i 11. Rubrik.

--  1 Ö 0 4  -

—  1885 -
— 1886 -
— 1887 -
— 1888 -
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Rødkløver, ukontr.. . . 83 1,8 94,i 96,4 1,72 2,5 4227 4,1 2363 72,8 80,s
do. , kontr. . . . 172 0,4 96,i 99,4 1,77 2,2 604 3,4 802 76,2 79,8

Hvidkløver, ukontr. . . 20 3,5 92,7 85 0 64 3 4340 6 22080 83,7 106,2
do. , kontr. . . . 59 1,5 96,i 97,8 0,65 3,6 4283 6,2 5590 88,4 94

Alsikekløver, ukontr.. . 14 3,7 93,7 81 0,63 4,5 26700 6 9500 96 126,5
do. , kontr. . . 51 1,9 96,2 96,9 0,66 4,6 14283 5,7 2860 107,7 115,5

H.-Sneglebælg, ukontr. . 14 0,i 96,5 55 1 53 1,5 630 3,2 916 37 69,7
do. , kontr. . 47 0,4 97,5 82,4 1,57 2,2 476 4,5 715 42,3 52,7

Rundbælg, ukontr.. . . 2 2,5 92,4 70 2,41 4,5 6000 3,5 2000 78 120,6
do. , kontr. . . . 11 1,5 93,2 92 2,49 2.8 4214 5,2 729 85 99,2

Aim. Rajgræs, ukontr. . 59 5,5 91,7 79,3 1,94 5 16600 3 2600 19,2 26,4
do. , kontr.. . 69 1,8 97,2 89,7 2,05 6 4570 2 633 21,2 24,3

IIal. Rajgræs, ukontr. . 24 2,7 90,9 77 1,93 6 10400 3,5 3470 25,4 36,3
do. , kontr. . . 41 1,0 97,5 83,8 2,11 5,6 2908 2,7 656 30,2 37

Timothé, ukontr.............. 25 1,6 96,8 86 0,42 2 11060 6,8 17000 39,5 47,5
do. , kontr................ 51 0,8 98,s 94,9 0,42 1,7 4892 7,i 5925 41,5 44,4

Eng-Rævehale, ukontr. . 2 18,2 55,3 30 0,78 5 170800 4,5 212600 98 600
do. , kontr. . 24 1,1 81,9 66,o 0,82 3,i 3742 2,7 21600 90,7 166,4

Eng-Svingel, ukontr.. . 21 15,i 79,7 65,8 1,74 5 38870 3 6970 49 93,5
do. , kontr. . . 33 4 94,2 88,5 1,90 4,i 9674 1,8 663 48,9 58,6

Stivbl. Svingel, ukontr.. 2 0,6 79,8 56 0,80 2,5 1500 3 7500 27.5 56,4
do. , kontr. . 15 0,6 85,5 73,4 0,80 2,i 2016 2,2 1883 33 52,fl

Agerhejre, ukontr. . . . 4 9,6 83,5 49 1,97 5 5400 4,5 3700 20 49
do. , kontr. . . . 18 1,9 95,4 86,5 2,06 2,5 4100 2,8 908 24,8 30

Blød Hejre, ukontr. . . 3 15 79,s 25 3,50 11 36200 6 2700 18 90
do. , kontr. . . . 8 16,3 80,i 80,2 4,04 11,4 28837 4,8 2131 15 23,4

Aim. Rapgræs, ukontr. . 1 1,6 92,4 67 0,20 2 12000 2 22000 130 210
do. , kontr. . 7 1,1 90,i 85,4 0,18 l,i 8571 1,8 13714 128,7 167,3

Eng-Rapgræs, ukontr. . 1 0 90,5 67 0,20 — — — — 50 82,fl
do. , kontr.. . 9 0,7 91,7 64,4 0,24 0,8 12555 1,1 3444 44 74,6

Hundegræs, ukontr. . . 50 6,7 77,8 82 1,03 3,4 33100 1,6 2000 57,4 90
do. , kontr. . . . 84 2,6 86,4 88,8 1,07 2,7 16065 1,5 800 61,2 79,8

Draphavre, ukontr.. . . 26 20,6 63,9 65,4 2,18 13 42400 3,6 2700 67,5 161
do , kontr. . . . 48 3,1 84,7 83 2.26 6,i 7932 1,2 292 77,s 110

Fioringræs, ukontr. . . 2 1,0 94,4 91,5 0,10 2 11000 0,5 4000 105 123
do. , kontr. . . . 4 2,o .92,8 94,7 0.10 1,5 25250 2,7 94500 80 91
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Denne sidste fremkommer ved at dividere Dyrkningsværdien (d. v. s. 
Produktet af Renhed og Spirevne, divideret med 100) ind i Handels
prisen og multiplicere med 100; en Vare til 50 Øre faar f. Ex. en 
beregnet Pris af 200 Øre, dersom Dyrkningsværdien er 25 pCt.; den 
udtrykker altsaa, hvad man i Virkeligheden kommer til at give for 
1 Pd. rent, spiredygtigt Frø.

Jeg skal dernæst med et Par Ord omtale de enkelte Arter.
Rødk l øver .  Af Oplysninger, som Analysen giver, men som ikke 

findes paa Oversigtstabellen, kan tilføjes: i ukontrolleret Frø fandtes 
i Gjennemsnit 0,5 pCt. visne Korn, og Kløversilke fandtes i 8 af de 
33 Prøver med gjennemsnitlig 583 Korn pr. Pd., medens der i det 
kontrollerede Frø kun fandtes 0,2 pCt. visne Korn og Kløversilke i
15 af de 172 Prøver med 17,5 Korn pr. Pd. De haarde Korn, af 
hvilke der fandtes 7,3 pCt i ukontrolleret og 8,2 pCt i kontrolleret 
Frø, er medregnet til Spireevnen. Renheden af det ukontrollerede 
Frø varierede mellem 78,5*) og 99 pCt., Spireevnen mellem 82 og 
100 pCt.

S k j ø n d t  Hande l s p r i s e n  er l avere  for  det  u k o n t r o l 
l e r ede  Frø ,  er den b er e g n e d e  Pris  højere.

Hvidkl øver .  I ukontrolleret Frø fandtes 0,4 pCt. visne Korn 
mod 0,i pCt. i kontrolleret, 400 Korn Kløversilke i 1 Prøve mod 
gjennemsnitlig 80 i 6 Prøver kontrolleret og 14 pCt. haarde Korn 
mod 15,5 i kontrolleret. Det ukontrollerede Frøs Renhed vexlede 
mellem 83 og 96,4 pCt., Spireevnen mellem 52 og 99 pCt. Den 
Mængde Ukrudt, der udsaaes med saa urent Frø, som flere af 
Prøverne repræsenterede, er meget betydelig. En Prøve indeholdt 
saaledes pr. Pd. 7800 Lancetbladet Vejbred, 5600 Rødknæ, 3600 
Hønsetarm, 3600 Udstrakt Kløver o. s. v., en anden 26000 Rødknæ, 
12000 Lancetbladet Vejbred, 12000 Blød Storkenæb, 11000 Hønsetarm 
o. s. v. H a n d e l s p r i s e n  lavere ,  b e r e g n e t  Pris  h ø j e r e  for 
u k o n t r o l l e r e t  Frø.

Al s i kek l øver .  1,3 pCt. visne Korn i ukontrolleret Frø, 0,2 pCt. 
i kontrolleret, 8 Prøver med i Gjennemsnit 1550 Korn Kløversilke i 
ukontrolleret, 10 Prøver med gjennemsnitlig 442 Korn Kløversilke i 
kontrolleret, 11 pCt. haarde Korn i ukontrolleret, 8,8 pCt i kontrol
leret. Det ukontrollerede Frøs Renhed vexlede mellem 86,8 og 98,6, 
Spireevnen mellem 44 og 98 pCt. H an de l s p r i s e n  lavere,  
be r egnet  Pri s  hø j e re  for  u k o n t r o l l e r e t  Frø.

Huml e - Sneg l ebæl g .  I ukontrolleret Frø fandtes 2 pCt. visne 
Korn og 5 pCt. haarde Korn, i kontrolleret 0,6 pCt. visne Korn og
6,7 pCt. haarde Korn. Renheden af det ukontrollerede Frø vexlede

*) En Prøve med 17,5%, Humle-Sneglebælg.
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mellem 87,2 og 98,8 pCt., Spireevnen mellem 34 og 70. Ha n d e l s 
pris  l avere ,  b e r e g n e t  Pri s  højere.

Rund bæl g. De to Prøver ukontrolleret Frø havde 0,7 pCt. 
visne og 9 pCt. haarde Korn, fle 11 kontrollerede 0,2 pCt. visne og
6,7 pCt. haarde. Medens Renheden var den samme for begge de 
indsamlede Prøver, havde den ene en Spireevne paa 60, den anden 
paa 81 pCt. Ha nd e l s p r i s  l avere ,  b e r e g n e t  Pr i s  højere.

Aim. Rajgræs.  I ukontrolleret Frø fandtes 4,4 pCt. Smaaax, 
i kontrolleret kun 3,4 pCt Det ukoutrollerede Frøs Renhed vexlede 
mellem 60,8 og 99,2 pCt., Spireevnen mellem 8 og 97 pCt. Hande l s 
pr i s  l avere ,  b e r e g n e t  Pris  højere.

I tal. Rajgræs .  3,5 pCt. Smaaax i ukontrolleret, 1,4 pCt. i 
kontrolleret Frø. Renheden af det ukontrollerede Frø vexlede mellem 
65,6 og 98,3 pCt., Spireevnen mellem 4« og 94. Flere af disse 
Prøver med store Mængder — indtil 30 pCt. — Avner var øjensynlig 
Afrensninger. Saave l  Ha n d e l s p r i s e n  som b e r e g n e t  Pr i s  var  
her  l avere  for  det  u k o n t r o l l e r e d e  Frø.

Ti mothé .  Her vexlede de ukontrollerede Prøvers Renhed 
mellem 91,i og 92,2 pCt., Spireevnen mellem 45 og 99. Ha n d e l s 
pr i s  l avere ,  b e r e g n e t  Pri s  højere.

Fing-Rævehale .  Renheden al de 2 Prøver ukontrolleret Frø 
var 26,3 og 84,3 pCt., Spireevnen 0 og 60 pCt. Baade  Hande l s 
pr i s  og  b e r e g n e t  Pr i s  højere.

Eng - Sv i n g e l .  I det ukontrollede Frø fandtes 2,2, i det kontrol
lerede 1,3 pCt. Smaaax. Renheden vexler mellem 32,5 og 99,2 pCt., 
Spireevnen mellem 32 og 95 pCt. for det ukontrollerede Frø. Som 
det ses af Tabellen fandtes der gjennemsnitlig 15,i pCt. fremmed 
Frø, Gjennemsnit af 21 Tai lige fra 0,i til 53,2. Andre Prøver havde 
42, 36, 30, og 25 pCt. fremmød Frø. Baade  Ha n d e l s p r i s  og 
b e r e g n e t  Pri s  højere.

S t i v b l a d e t  Svingel .  I de to Prøver ukontrolleret Frø fandtes 
27,3, i de kontrollerede 27,8 pCt. Smaaax. Renheden var 71,5 og 88, 
Spireevnen 48 og 64 pCt. for de samme 2 Prøver. H a n d e l s p r i s e n  
l ave r e ,  b e r e g n e t  Pris  højere.

A g er -He j re .  Mængden af Smaaax var 7,5 og 9,8, henholdsvis 
i ukontrolleret og kontrolleret Frø. Renheden gik fra 49,6 til 95,2, 
Spireevnen fra 2 til 73 pCt. Ha n d e l s p r i s  l avere ,  be re g ne t  
Pr i s  hø j ere .

Bl ø d  Hejre.  4,3 pCt. Smaaax i ukontrolleret, 2,9 pCt. i 
kontrolleret Frø. Renheden: 56,5—92,9 pCt., Spireevnen: 0— 64 pCt. 
Den ene af de 3 indsamlede Prøver var bleven solgt som Ager-Hejre. 
Baad e  H an d e l s p r i s  og b e r e g n e t  Pr i s  højere.
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Alm. Rapgræs.  Den eneste indsamlede Prøve havde baade  
hø j e r e  H a n d e l s p r i s  og b e r e g n e t  Pris end de kontrollerede.

Eng-Rapgræs.  Det  samme var Tilfældet med denne Frøsort.
Hundegræs .  Af Smaaax indeholdt de ukontrollerede Prøver 

gjennemsnitlig 33,7 pCt., de kontrollerede 34.5. Renheden vexlede 
mellem 40,9 og 91,3 pCt., Spireevnen mellem 47 og 94. Hande l s 
pr i sen  l avere ,  b e r e g n e t  Pris  højere.

Draphavre .  Som sædvanlig fandtes der af Draphavre nogle 
aldeles utilladelig urene Prøver. Renheden 8,l til 88,9 pCt., Spire
evnen 23 til 88 pCt. En Prøve indeholdt hele 82,2 pCt. fremmed 
Frø; 72,9 pCt. Blød Hejre, 5,4 pCt. Aim. Rajgræs, 2,3 pCt. Ager- 
Hejre, o. s. v. H a n d e l s p r i s e n  lavere,  b e r e g n e t  Pr i s  højere .

F i or ingræs .  Renheden i de to Prøver ukontrolleret Frø var
92.4 og 96,4 pCt., Spireevnen 88 og 95. Den ene var bleven solgt 
som Aim. Rapgræs til en Pris af 130 Øre pr. Pd. Baade  Hande l s 
pr i s  og b e r e g n e t  Pr i s  højere.

Foruden ovennævnte paa Tabellen medtagne 18 Frøsorter fandtes 
blandt de indsamlede Prøver endnu 1 Prøve G ul Lupi n  med 99,2 
pCt. Renhed, 46 pCt. Spireevne, Handelspris 7 Øre og beregnet Pris 
15,3 Øre, samt 4 Prøver Blandfrø .

Af disse indeholdt den ene 40,9 pCt. Rødkløver med 39 pCt. 
Spireevne, 16,i pCt. Humle-Sneglebælg, 5,9 pCt. Timothé, 5,2 pCt. 
Hvidkløver og 1,3 pCt. Alsikekløvor samt 7 andre gode Frøsorter i 
mindre Mængder, men tillige 28 skadelige Frøsorter med tilsammen 
78300 Frø pr. Pd.: 6300 Kløversilke, 26000 Lancetbladet Vejbred, 
19000 Rødknæ, 6000 Brunei, 5600 Gaasefod, o. s. v. Handelsprisen 
var 17 Øre pr. Pd.

Den anden indeholdt: 44,3 pCt. Rødkløver med Spireevne 61 pCt.,
20.5 pCt. Rundbælg, 5,5 pCt. Humle-Sneglebælg og 8 andre gode 
Frøsorter, samt 22 skadelige med 51600 Korn pr. Pd.: 4000 Kløver
silke, 26000 Lancetbladet Vejbred, 12000 Rødknæ, 2000 Gaasefod osv. 
Haudelsprisen var 20 Øre.

Den tredie bestod af 29,9 pCt. Hvidkløver med 31 pCt. Spire
evne, 17,2 pCt. Sneglebælg, 11,5 pCt. Rødkløver og 7 andre gode 
Frøsorter, samt 29 skadelige Sorter med 329700 Korn pr. Pd. 
261600 Rødknæ, 41000 Lancetbladet Vejbred, 12300 Hønsetarm
o. s. v. Handelspris 30 Øre.

Den fjerde endelig indeholdt: 44,3 pCt. Rødkløver med 89 pCt. 
Spireevne, 22,2 pCt. Aim. Rajgræs med 60 pCt. Spix-eevne, 5,3 pCt. 
Ager-Hejre og 15 andre gode Sorter, samt 6 skadelige Sorter med 
1500 Korn pr. Pd.

Disse 4 Prøver Blandfrø afkræfter ikke den almindelige Regel, 
at man skal lave sine Frøblandinger selv.
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Af ovenstaaende Bemærkninger om de enkelte Arter, ses det, at: 
H a n d e l s p r i s e n  er l avere ,  b e r e g n e t  Pri s  h ø j e r e  for 

det  u k o n t r o l l e r e d e  Frø  af:

ISSI A 3  Si SS J7 33

B eregnet 
Pria for 
ukontr. 

F rø .

B eregn et 
Pris for  
kontr. 
Frø.

Rødkløver, Hvidkløver, Alsikekløver, Humle-Sneglebælg, Rund
bælg, Aim. Rajgræs, Timothé, Stivbladet Svingel, Ager-Hejre, Hunde
græs og Draphavre.

Baade  Ha n d e l s p r i s  og be re g ne t  Pris er hø j e re  for  det  
u k o n t r o l l e r e d e  Frø  af:
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Eng-Rævehale, Eng-Svingel, Blød Hejre, Aim. Rapgræs, Eng- 
Rapgræs og Fioringræs.

Baade  Ha n d e l s p r i s  og  beregnet  Pr i s  er l aver e  for  det  
u k o n t r o l l e r e d e  F r ø  af:

Italiensk Rajgræs.
Som man ser, taler de 17 af de 18 Frøsorter til Gunst for den 

kontrollerede Frøhandel, og at det ikke alene er dette enkelte Aar 
men at det er Regelen, vil man lettest faa et klart Overblik over 
af hosstaaende grafiske Fremstilling, hvor den øverste Linie angiver 
de beregnede Priser for det ukontrollerede Frø, den nederste for 
det kontrollerede for de 9 Frøsorters Vedkommende, af hvilke der 
er bleven undersøgt saavel ukontrolleret som kontrolleret Frø i de 
over Tabellen staaende 6 Aar. Af Kurverne vil man omtrent kunne 
se Priserne, idet disse ere anførte foran den første lodrette Linie; 
de nøjagtige Tai ere:

1881 83 84 85 87 89
Ukontrolleret Frø: 114,i 124,1 119,4 82,2 77,8 82,7
Kontrolleret Frø: 81,8 86 85,2 V 1,5 64,4 70,8

Tages Gjennemsnitstallene for alle 9 Aar af ukontrolleret og 
kontrolleret Frø, faar man en beregnet Pris af 100,05 Øre pr. Pd. 
for ukontrolleret, medens den beregnede Pris kun har været 76,62 Øre 
pr. Pd. af kontrolleret Frø — altsaa kun 3/4 —  et uimodsigeligt 
Bevis for Urigtigheden af Paastanden om, at det kontrollerede Frø 
er en Luxusvare, for dyrt for den praktiske Landmand.

Oktober 1890. 0. Rostrup.

3
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Repræsentantmøde den 28de Oktober 1890.

Mødet blev afholdt i Industriforeningens Foredragssal. Mødet 
var indvarslet samtidig med Udsendelse af Stemmesedler og Med
delelse om Dagsordenen, ligesom ogsaa Pressen var tilstillet Under
retning om Mødet. Til Stede vare 7 Medlemmer af Bestyrelsen. 2 
Repræsentanter, 4 andre Medlemmer samt nogle Referenter.

1. Fo r ma n d e n ,  Kammerherre Ba r ne r  til Eskildstrup, aabnede 
Mødet og bragte en Tak til alle de Landmænd, som havde overladt 
Jord til Foreningens Dyrkningsforsøg, nemlig til Kontrolforsøg med 
Rodfrugter samt andre Rodfrugtforsøg: Forstander Svendsen, Tune, 
Forpagter Jensen, Eskildstrup, Hofjægermester Oxholm, Rosenfelt, 
Forstander A. la Cour, Næsgaard, Hofjægermester Vind, Sanderum- 
gaard, Forstander Pedersen, Ladelundgaard, Baron Giildencrone, 
Wilhelmsborg. Endvidere dels til Rodfrugtforsøg dels til Forsøg 
med Havre og Rug: Proprietær Troensegaard, Birkerød, Kpt. la Cour, 
Brede Ladegaard, Grev Danneskjold-Samsøe, Christiansholm, Gros
serer Chr. P. Jacobsen, Øresundshøj og Lundbæk, Lieutnant O. Jacob
sen, Skjoldgaard, Propr. Damsbo, Godthaab og Flenstofte, Propr. 
Heymann, Ragnesminde, Handelsgartner Thrane, Taastrup, Etatsraad 
Valentiner, Gjeddesdal, Forp. Tillisch, Svenstrup, Forp. Hastrup, 
Bonderup, Godsejer Bech, Krusesminde, Kæmner Fløjtrup i Nyborg.

2. Sekr e tæren  gav en Oversigt over F o r e n i n g e n s  V i r k 
s o mh e d  siden sidste Repræsentantmøde den 13. Decbr. 1889. For
eningen har i de senere Aar mere og mere rettet sin Virksomhed 
paa den Sag, som i Følge Foreningens Navn og Love maa anses for 
dens Hovedformaal, nemlig Dy r kn i ng s f o r s ø g ,  dels for at komme 
til Kundskab om de Former af Kulturplanter der i Virkeligheden 
dyrkes hos os og hvoraf der produceres Frø til Udsæd, dels for at 
tilvejebringe bedre Stammer ved fortsat Udvalg. Som det af Regn
skabet for 1889 (jvfr. „Landbrugets Kulturplanter“ Nr. 8, S. 202) 
ses, blev i dette Aar langt over Halvdelen af Foreningens Indtægter 
anvendte til Forsøg, og i indeværende Aar ere Udgifterne hertil 
endnu større. I Januar 1890 udsendtes et Opraab til Frøavlere om 
at indsende hjemmeavlet R o d f r u g t f r ø  t i l  K o n t r o l f o r s ø g ;  det 
tilstilledes bl. a. 23 Blade med Anmodning om Optagelse i Uddrag 
eller in extenso. Det modtagne Frø blev udsaaet paa 8 Steder (3 
i Sjælland, 1 Falster, 1 Fyn og 3 Jylland). En Komité er nedsat

-
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til at bedømme de avlede Rodfrugter. — De allerede ved forrige 
Repræsentantmøde omtalte Forhandlinger med Landbrugskandidat 
K. Hansen,  som Leder af Sædforsøgene, førte til at han foreløbig 
overtog en Del af disse fra Foraaret 1890, men med en Afbrydelse 
af en Udenlandsrejse, som han foretog paa tre Maaneder, med 
Understøttelse af Indenrigsministeriet. Foreningen har lejet 4 Td. 
Ld. ved Landboskolen i Lyngby, hvor Hovedforsøgene agtes henlagt.
— Det af Sta ten  y d e d e  B i d r a g  paa 5000 Kr. for 1890 blev 
budgetteret anvendt til Dyrkningsforsøg med Rodfrugter, Rug og 
Havre, indbefattet Forsøgsledernes Honorar, ialt 4500 Kr., og som 
Hjælp til Tidsskriftets Udgivelse 500 Kr. I Erkjendelse af at For
eningens Dyrkningsforsøg, særlig med Sædarter, var af paatrængende 
Vigtighed og at Indtægterne vare for ringe i Forhold til de store 
Opgaver som forelaa, havde Bestyrelsen gjort Skridt til en Udvidelse 
af Virksomheden ved et forøget Statstilskud. Den havde lagt en 
detailleret og motiveret Plan til udvidede Sædforsøg, saaledes at 
Resultaterne kunne blive frugtbringende for Landmændene ved Ud
deling af forædlet Saasæd, ved at forsyne Landboskoler med Prøver, 
ved Tilvejebringelse af Demonstrationsmarker for Landbrugsforeninger 
og Skoler, ved Foredrag og trykte Publikationer, ligesom ogsaa 
Foreningen herved ventede at kunne støtte de trindtom opstaaende 
mindre Frøavlerforeninger, hvilke den hidtil kun i ringe Grad har 
været i Stand til at yde Hjælp. Bestyrelsen har dels henvendt sig 
til Indenrigsministeriet med denne Sag, dels til Landhusholdnings
selskabet angaaende en fælles Ledelse af de forskjellige Forsøgs
virksomheder, som ere i Gang paa Plantekulturens Omraade. Sagen 
er dog endnu ikke saa vidt fremmet, at den vil kunne faa nogen 
Indflydelse for næste Aars Vedkommende. — Af Foreningens øvrige 
Virksomhed omtaltes, at den som sædvanlig havde uddelt mindre 
Portioner af gratis Frø til Frøavlere, at den havde støttet de af 
H. Knuds e n  i Landsgrav og Chr. R. Mø l l e r  i Voldstrup fore
tagne Rejser for at vejlede Frøavlere, og at den paa Opfordring af 
Forstanderen for Malling Landbrugsskole havde ydet Bidrag til den 
der i Marts d. A. foranstaltede Udstilling, ved hvilken Lejlighed 
Foreningens Forsøgsleder, Redaktør Helweg holdt et Foredrag om 
„Betydningen af og Fremgangsmaaden ved Tilvejebringelsen af for
ædlet Sædekorn og Frø“ (jvfr. „Landbrugets Kulturplanter, Nr. 8,
S. 187). — Endelig meddeltes en Redegjørelse vedkommende For
eningens Tidsskrift, hvis Udgivelse man havde maattet forsinke, paa 
Grund af de voxende Udgifter til Dyrkningsforsøgene; Beretning 
Nr. 8 afsluttedes i Juli d. A., Nr. 9 er paabegyndt.

3. Ka s s e r e r e n  forelagde det reviderede R e g n s k a b  for 1889 
og gav en Række Oplysninger til samme; et Sammendrag er allerede

3*
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publiceret i Foreningens Tidsskrift Nr. 8, S. 202. Der gaves 
Decharge for Regnskabet, som var befundet rigtig af Revisorerne.

4. V i r k s o m h e d s p l a n e n  for det kommende Aar meddeltes 
af Fo rmanden .  Den vilde væsentlig blive en Fortsættelse af inde
værende Aars Virksomhed, dog med nogle Indskrænkninger ved
kommende Forsøgene, som nødvendiggjortes for Udgifternes Skyld.

5. F o r m a n d e n  meddelte Resultatet af Optællingen af de 
indløbne 47 Stemmesedler. Til Sekretær gjenvalgtes Docent E. R o 
s t r up ,  til Bestyrelsesmedlemmer endvidere Grosserer Chr. P. 
J a c o b s e n  (Gjenvalg), Redaktør Erh.  F r e d e r i k s e n  og fhv. For
pagter A m m e n t o r p  (i Steden for de efter eget Ønske fratraadte 
Konsulent P. Nielsen og Kammerraad J. B. H. Andersen). Fem 
Stemmer faldt paa Kpt. Schroll, Lykkenssæde. De efter Tur af- 
gaaede 6 Repræsentanter: Lærer Be r g s t e d t ,  Propr. Lawaetz ,  
Jægermester H. Jø r g e n s e n ,  Redaktør Oehl er i ch ,  Gartner G. J. 
B ø g h ,  Gartner H. Gr a m gjenvalgtes og endvidere valgtes Hmd. 
Chr. R. M ø l l e r  i Voldstrup. — Formanden bragte en varm Tak 
til de to afgaaede Bestyrelsesmedlemmer: Kammerraad Ander s en  
og Konsulent P. Nie l sen ,  der begge hørte til Foreningens Stiftere, 
for deres Virksomhed i Foreningens Interesse.

6. Som R e v i s o r e r  gjenvalgtes ved selve Repræsentantmødet 
Godsejer E. Ho l m og Lektor Maar.

7. Forsøgsleder, Landbrugskandidat K. Hansen holdt derefter 
et Foredrag om sine Rejser i sidste Sommer i Sverige og Tyskland, 
hvilke vare planlagte af Bestyrelsen (se næste Artikel). En kort 
Diskussion knyttede sig hertil mellem Gross. Jacobsen, Red. Frede
riksen, Stamhusbesidder Hofman-Bang, Lektor Westerinann og Fore
dragsholderen.



Fra svenske og tyske Forsøgsstationer.
Rejsemeddelelser af 

Forsøgsleder, Landbrugskandidat K. Hansen.

Med Understøttelse fra Indenrigsministeriet foretog jeg i Somrene
1889 og 90 forskjellige Rejser i Ind- og Udland, 1889 hovedsagelig 
her hjemme, 1890 fortrinsvis i Sverige og Tyskland.

Formaalet var at gjøre mig bekjendt med den stedfindende land
økonomiske Forsøgsvirksomhed, særlig Forsøg med Landbrugets 
Kulturplanter, dels for at faa et Overblik over, hvilke herhen 
hørende Arbejder der ere udførte eller ere under Udførelse, dels 
for at studere de herved anvendte Methoder. Antaget til at lede 
Forsøgs- og Forædlingsarbejder ved „Forening til Kulturplanternes 
Forbedring“ maatte jeg anse Rejser af denne Art for nødvendige.

Den her hjemme stedfindende Forsøgsvirksomhed med Kulturplan
ternes Forbedring for Øje, — fortrinvis udøvet af: Konsulent P. Niel
sen, Tystofte; det kgl. Landhusholdningsselskabs Hvede- og Maltbyg
udvalg ved Forpagter Chr. Sonne, Knuthenborg Avlsgaard; den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, tidligere ved Prof. B. S. Jørgen
sen, derefter ved Lektor V. Maar og for Tiden ved Lektor T. Wester- 
mann; Markfrøkontoret ved Grosserer Chr. P. Jacobsen; de danske 
Sukkerfabriker ved Red. Erh. Frederiksen (samt dennes private 
Forædlingsarbejder), samt endelig af „Forening til Kulturplanternes 
Forbedring“ ved Red. L. Helweg og Grosserer Chr. P. Jacobsen, — 
tør forudsættes at være saa bekjendt for Tidsskriftets Læsere, at en 
nærmere Omtale heraf maa anses for overflødig. En klar Oversigt 
over det betydeligste heraf meddeltes af Gross. Jacobsen ved Re
præsentantmødet i „Forening til Kulturplanternes Forbedring“ den 
13. December 1889 („Landbrugets Kulturplanter“ 8. Bd. S. 146).

Da mine Rejser i Udlandet væsentlig foretoges i afvigte Sommer, 
skal der paa de følgende Blade kun gives et Referat af mine Iagt
tagelser i Sverige og Tyskland Sommeren 1890, væsentlig støttet 
paa Selvsyn og mundtlige Meddelelser, i mindre Omfang suppleret 
med Uddrag af Beretninger, i det jeg fortrinsvis skal dvæle ved de 
Arbejder, der tage direkte Sigte paa Forbedring af Landbrugets Kultur
planter og gaa lettere henover de i øvrigt i og for sig meget interes
sante og lærerige Gødningsforsøg, Sandjords- og Mosekulturer, som 
jeg ogsaa havde Lejlighed til at iagttage i større Omfang.
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Forsøgs- og Forædlingsarbejder udøves af de forskjelligste In
stitutioner: landøkonomiske Forsøgsstationer, højere Landbrugslære
anstalter, Foreninger med dette specielle Formaal, større Handels
firmaer, private Landmænd osv.

Sverige.
Forsøgsstationen i Svaløf.

Midt i Firserne oprettedes en sydsvensk Forening for Dyrkning 
og Forædling af Udsæd, der snart udvidedes til at omfatte hele 
Sverige og antog Navnet „Allmänna svenska utsädesföreningen“ . For
maalet var —  og er —  ved sammenlignende Forsøg at undersøge 
Værdien af saavel de indenlandske som fremmede Sorter af Kultur
planter, fortrinsvis af Kornarterne, baade i kvantitativ og kvalitativ 
Henseende; endvidere at virke for Udbredelsen i Landbruget af de 
Sorter, der herved maatte vise sig at være de bedste, samt søge at 
forbedre de gode Sorter og tiltrække nye. De herhen hørende 
Markforsøg skulde støttes af 4e fornødne kemiske og botaniske 
Undersøgelser. Ogsaa Forsøg med Foder- og Græsmarksplanter, 
Gødningsforsøg m. m. iværksattes.

Foreningens Existens sikredes ved inden for selve Foreningen 
at danne en saakaldet Garantiforening, hvis Medlemmer, 32 i Tallet, 
forpligtede sig til at sikre Foreningen et aarligt Beløb af indtil 
5000 Kr. Gjennem Statstilskud (nu 10000 Kr.), Medlemsbidrag 
(2200 Kr.), Tilskud fra Husholdningsselskaberne (7000 Kr.), Gaver 
fra Privatmænd (en enkelt saaledes 10000 Kr., en anden 3000 Kr.) 
osv. har Foreningen i de forløbne Aar været forholdsvis meget 
gunstig stillet i økonomisk Henseende.

Til Formand valgtes og er stadig siden gjenvalgt Friherre 
G y l l e n k r o o k  til Sinclairsholm, til Sekretær Godsejer B i r g e r  
W e l i n d  er i Svaløf, til at lede Kornforsøgene den tyske Kulturingeniør 
Brun v. Neergaard, til at lede Forsøgene med Foder- og Bælg
planter Docent Dr. Hj. Nilsson og til Gødningsforsøgene Agronom 
A. U. Westfelt.

Forsøgene installeredes paa Sekretærens Ejendom i Svaløf, en 
Station ved Malmø-Billesholm-Banen mellem Lund og Landskrona, 
altsaa under naturlige Forheld, der egentlig ere mere danske end 
svenske*).

*) I Erkjendelse heraf er der fornylig oprettet en lignende Forening for 
Mellemsverig med Station i Ørebro og med ovennævnte Westfelt som 
Leder.
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V a r i e t e t s f o r s ø g e n e  anstilles paa forholdsvis smaa Parceller, 
nemlig 1,5 X 20 Meter =  30 □  Meter; de første Aar vare Par
cellerne endnu mindre, nemlig kun 10 □  Meter, hvilket dog blev 
anset for at være for upaalideligt; med større Parceller følger saa 
til Gjengjæld en voxende Vanskelighed ved at faa ensartet Jord. Kornet 
radsaaes med 10 Cm. Afstand mellem Rækkerne. Gange mellem 
Parcellerne findes oprindelig ikke, men de enkelte Parceller ere 
adskilte ved 5 Rækker af en anden Kornsort, Havreparceller f. Ex. 
ved 5 Rækker Byg, hvoraf de mellemte 3 Rækker fjærnes henad 
Sommeren; de herved fremkomne Gange letter Indsamlingen af Ax 
o. 1. Ud mod Hovedgangene isoleres med 1 eller 2 Rækker af en 
anden Slags Korn. Der saas 3 hinanden kontrollerende Parceller 
(3 Parallelparceller). Hvor nødvendig en saadan Gjentagelse er, kan 
belyses ved et Par Exempler, hvor a, b og c betegne de 3 Parallel
parceller, og hvor Afgrøderne ere angivne i Kilogram pr. Hektare.

a b c

1 2680 2796 2187
2 2947 2437 2790
3 3140 2467 2910

Saaningen udføres med Rud. Sack’s Maskine til Haandkraft, der 
udfører tilfredsstillende Arbejde. I Løbet af Væxtperioden renses 
for Ukrudt samt gjøres de fornødne Optegnelser. I Høsttiden an
vendes Beskyttelsesmaatter (Chaperons) af Halm, saa store at Af
grøden af en Parcel kan dækkes af en saadan Maatte; man bliver 
herved i Stand til at hjælpe sig med mindre Laderum, kan delvis 
faa Tærskningen udført i Marken og kan faa Afgrøderne fra de 
mange Parceller nogenlunde ensartet tørrede, hvad der er af stor 
Vigtighed for Vægtresultaterne. Udgiften ved Anskaffelsen af saa- 
danne Maatter antages at kunne sættes til ca. 20 Øre pr. Stk., om 
end de først anskaffede havde kostet noget mere.

Størst Interesse i Svaløf have de ved Forædlingsarbejdet 
anvendte Methoder og de hertil af Brun v. N e e r g a a r d  kon- 
struede Hjælpemidler, der bør omtales lidt udførligere! Det er gjen
nem s k a r p t  U d v a l g ,  støttet af forskjellige Undersøgelser, at man 
søger at forbedre de bedste af de forhaandenværende Sorter. Det 
første Udvalg af Ax foregaar i Marken og kan selvfølgelig her kun 
foretages efter Skjøn. Det indsamlede Raamateriale bliver nu først 
sorteret paa følgende Maade: paa den ene Skaal af en for dette 
Øjemed af v. Neergaard konstrueret Vægt — i Mangel af hvilken
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man i øvrigt kan betjene sig af enhver nogenlunde følsom lille Skaal- 
vægt — lægges et middelstort Ax, som under hele Arbejdet bliver 
liggende paa sin Skaal; paa den anden Skaal lægges en for en de 
indsamlede Ax; kun de, der strax bringe Skaalen til at vippe ned 
mod Bordet, og som altsaa er kjendelig tungere end det paa den 
anden Skaal, bevares, medens Resten kasseres; man faar altsaa her
ved Axene sorteret efter deres Vægt. Det er en Selvfølge, at man 
kan skærpe denne Sortering til hvilken Grad man ønsker, ved at 
udvælge et lettere eller tungere Prøveax. — Vægten kan imidlertid 
kun sortere efter Tyngden, medens man tillige ønsker at tage Hen
syn til Axenes Form, navnlig til Antallet af Smaaax eller Kjærner 
paa en Længdeenhed. Med samme Vægt kan nemlig som bekjendt 
Axene have en højst forskjellig Længde og Tæthed. De af Vægten 
godkjendte Ax maa derfor sorteres yderligere, hvilket sker ved Hjælp 
af en ligeledes af v. Neergaard konstrueret saakaldet „ K l a s s i 
f i k a t o r “ , der er et System af forskjelligt inddelte Maalestokke, 
fast anbragte med ca. l/a “  Afstand paa et Underlag. Maalestokkene 
ere konstruerede saaledes, at man, efter først at have talt Antallet 
af Smaaax paa den ene Side af Axet for derved at bestemme, 
hvilken Maalestok, der skal anvendes, og derefter at anbringe Axet 
ved den behørige Maalestok, umiddelbart kan aflæse, hvormange 
Smaaax der findes paa en Axelængde af 100 Mm. uden Hensyn til, 
om det foreliggende Ax er længere eller kortere. Antallet af Smaaax 
pr. 100 Mm. Axelængde, der altsaa er Udtryk for Axets Tæthed, 
betegnes med D. Vilde man uden Klassifikatorens Hjælp bestemme 
Værdien af D paa et forelagt Ax, maatte man tælle alle Smaaaxene, 
multiplicere disses Antal med 100 og dividere Produktet med Axens 
hele Længde, maalt i Mm. Skjønt dette Klassifikationssystem allerede 
kan anvendes med megen Nytte ved Forædlingsarbejdet og alt 
er anvendt i stor Udstrækning i Svaløf, mener v. Neergaard dog at 
faa det videre udviklet, saa at det skal lykkes ham herved at ud
forme en Forædlingsmethode, som, baseret paa et Sammenhæng 
mellem morfologiske og fysiologiske Forhold, skal muliggjøre et Ax- 
udvalg efter simple, med Tai udtrykte matematiske Grunde. Følgende 
Fakta mener v. Neergaard foreløbig at have konstateret ad denne 
Vej: Jo tyndere Axen er besat med Smaaax, jo  lavere altsaa D er, 
desto større og absolut vægtigere ere Kjærnerne. Det først op- 
voxne Hovedax er altid tyndere besat, har lavere D, end Sideaxene 
samt højere absolut Vægt af Kjærnerne. Undersøgelser med Hensyn 
til Melethed og Glassethed har vist, at jo  tættere Axet er,, altsaa jo 
højere D er, i desto højere Grad er Kornet glasset. Et Forsøg 
med Bygkjærner, tagne af Ax med forskjellig Tæthed, har vist, at 
denne Egenskab, Axets Tæthed, er arvelig. — Det vil af det fore-
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gaaende fremgaa. at det kun er ved Undersøgelse af Hvede. Rug og 
Byg, at Klassifikation efter dette System kan finde Anvendelse.

Til at gjøre Udvalg af glassede og melede Korn, og til at 
undersøge, i hvilken Grad en foreliggende Kornprøve er melet eller 
glasset, har v. Neergaard konstrueret et saakaldet D i a p h a n o -  
skop ;  et Udstillingsexemplar heraf saas paa Industri- og Land
brugsudstillingen i Kjøbenhavn 1888; Principet heri er, at Kornet, 
lagt paa en gjennemhullet Papplade, belyses fra neden, medens alt andet 
Lys udelukkes; de glassede Korn vise sig i det gjennemfaldende Lys 
stærkt gjennemskinnelige. Man kan dog til dette Brug betjene sig 
af langt billigere og simplere Hjælpemidler. —  Endnu et Par Appa
rater har v. Neergaard konstrueret, nemlig et Sorterapparat, der 
ligeledes fandtes paa Udstillingen i Kjøbenhavn, og hvorved smaa 
Partier af Korn kan sorteres meget skarpt, og flere forskjellige 
Kornstørrelser faas samtidig hver i sin Beholder, — og en saakaldet 
„Havretang“ , en lille Tang eller Sax, indrettet dels til at afskalle 
Havrekjærner med ved Undersøgelser over Skaltykkelsen, dels til at 
klippe Korn over med for at se, i hvilken Grad de ere melede eller 
glassede. Dette smukke lille Redskab forfærdiges af C. Nyrop i 
Kjøbenhavn og koster 7 Kr. 50 Øre.

En anden Side af v. Neergaards Virksomhed bestaar i, at han 
har givet Bidrag til Bestemmelse af forskjellige Varieteter og Sorter 
af Byg efter ydre Kjendetegn paa Kjærnen. Det er navnlig Bug
stilken, Bægerskællene og den tilvoxne Inderavne, „Rygskallen“ , som 
v. Neergaard har fundet at udvise konstante morfologiske Forhold 
og afgivende temmelig paalidelige Kjendetegn. Ved Bugstilk for
staas den rudimentære Fortsættelse af Smaaaxets Axe, som findes 
indtrykt i Bugfuren nederst paa Bygkornet. Denne tilligemed de 
to smaa Blomsterskæl (lodiculæ), som findes indenfor Rygskallen 
ved Kornets Grund, er efter v. Neergaards Iagttagelse beklædte med 
fine, krusede Uldhaar hos Chevalierbygget og i det hele hos de for
ædlede Former af toradet Byg, dog med Undtagelse af Printice- 
bygget, ligeledes hos de ædlere Former af sexradet Bvg; sammen 
med dette Kjendetegn findes altid en simpel Indbugtning ved 
Grunden af Kornets Rygside; hos de herhen hørende toradede Sorter 
er endelig Rygskallens to mellemste Sidenerver tandede, medens 
disse hos de herhen hørende sexradede Sorter ere uden Tænder. 
Derimod er Bugstilken og Blomsterskællene klædte med lange, stive 
Haar, Rvgskallen ved Grunden simpel indbuget og de to mellemste 
Sidenerver mod Spidsen tandede hos de primitive Landsorter af to
radet Byg, Printicebygget iberegnet, og af sexradet Byg. Ligeledes 
stive Haar, men derimod en Tværfure ved Rygsidens Grund findes
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hos Hordeum erectum, U. zeocritum og H. hexastichim*). — At en 
saa indgaaende botanisk Undersøgelse af Kornsorterne har sin store 
theoretiske saavelsom praktiske Betydning vil let forstaas; der fore
ligger aabenbart i denne Retning en overordentlig vid Arbejdsmark.

De under Dr. Hj. N i l s s o n s  Ledelse anstillede Forsøg med 
Foderplanter gaa dels ud paa en Vexlen af Blandingsforholdet m. m., 
dels paa Forsøg med nye Foderplanter, foreløbig en Del forskjellige 
Bælgplanter —  Ulex-, Vicia-, Lathyrus- og Astragalus-Arter m. m. — . 
Som bekjendt spirer Frøet af mange ukultiverede Bælgplanter meget 
vanskeligt; for at raade Bod paa denne Ulempe har Dr. Nilsson 
konstrueret en saakaldet „Frøpræparator“ , som under mit Besøg 
var paa Udstillingen i Wien, men hvori Principet sagdes at være, 
at Frøet sættes i en meget hurtig Bevægelse i en Spiralcylinder, 
paa hvis indvendige rue Vægge Frøskallen rives og rifles saaledes, 
at Vandet lettere trænger ind, og Spiringen herved lettes. Apparatet 
vil i indeværende Vinter komme i Handelen til en Pris af ca. 
100 Kr.

Alt i alt er der i Svaløf grundlagt og paabegyndt et i sin Art 
temmelig enestaaende Arbejde, som er af den største Interesse for 
hvem der arbejder mod samme Maal: Kulturplanternes Forbedring, 
og sikkert vil faa vidtrækkende Betydning. De i Marken indvundne 
Resultater vil derhos, paa Grund af den nære Beliggenhed, ofte 
kunne anvendes direkte her i Landet.

Landbrugsakailemictg Expcrim entalfelt ved Stockholm.
Fra Svaløf tiltraadte jeg den henimod 100 Mile lange Jærnbane- 

rejse til Stockholm, under hvilken man har rig Lejlighed til fra 
Kupévinduerne at nyde det jævnlig vexlende Skue af frugtbare 
Marker, vidtstrakte Naale- og Birkeskove, golde Stenmarker, livlige 
Smaabyer, daarlige, fattige, kun lidet dyrkede Egne med fjærnt- 
liggende, brøstfældige Træhuse, store og smaa Indsøer, vidtløftige 
Mosestrækninger, maleriske, om end ikke høje, Fjældpartier, gjennem- 
borede af Tunneller. I Nærheden af Liatorp Station i Stenbrohult 
Sogn i Smaaland ser man i Forbifarten L i n u é ’ s Fødested Råhult 
og det til Minde om ham her oprejste Monument.

Hovedformaalet med mit Besøg i Stockholm var at besøge 
Prof. Dr. Jak.  E r i ks s o n ,  der er ansat som Plantefysiolog ved det

*) Det bør dog bemærkes, at Dr. Atterberg i Kalmar deler Æren med v. Neer
gaard for Iagttagelsen af nogle af disse Kjendetegn, hvilke man i øvrigt 
ikke tør benytte uden Undersøgelse af et større Antal Korn af en fore
liggende Prøve.
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ved Albano. — Prof. Eriksson var stærkt i Tvivl om det berettigede 
i at opføre et saa stort Antal Sorter af Kulturplanter, som man 
almindelig ser i Kataloger og Haandbøger, f. Ex. i Werners store 
Haandbog: „Die Sorten und der Anbau des Getreides“ . Dels for 
at overbevise sig om Rigtigheden heraf, dels for som Grundlag for 
fremtidige jævnførende Dyrkningsforsøg at forskaffe sig Oplysninger 
om, hvilke Sorter, der overhovedet kan dyrkes der paa Stedet, 
dyrker han et stort Antal Varieteter og Sorter af saavel Land- som 
Havebrugets Kulturplanter, indsamlede fra mange forskjellige Steder
— fra Vilmorin, Haage & Schmidt, Kørniche, Kühn, Sonne, Smitt osv. 
Disse ere da Gjenstand for indgaaende botaniske Undersøgelser, nøj
agtige Beskrivelser optages, og der udføres kolorerede Afbildninger 
af dem; disse, ledsagede af udførlig Text i botanisk, fysiologisk, 
historisk og landøkonomisk Henseende, agtes publicerede —  noget 
som det dog nok desværre har lange Udsigter med; først om et Par 
Aar mente Eriksson, at han kunde lade første Hæfte, omfattende 
Bygsorterne, udgaa. Foruden dette Billedværk udgiver Eriksson en 
Typesamling af saadanne Kornvarieteter, som modnes i Sverige; 
Værket udgives i Fascikler og indeholder dels modne Ax, dels løse 
Korn, indlagte i Glasrør. Prisen paa hele dette Værk, der ud
kommer i ca. 15 Fascikler, bliver ca. 150 Kr.

Selve Forsøgsmarken frembød, i alt Fald paa dette Tidspunkt, 
omtrent midt i Maj, ikke meget af Interesse. Jorden egnede sig 
daarlig dertil, en meget stiv og tung Lerjord, der ved indtrædende 
Tørke hurtig bliver stenhaard, slaar dybe og brede Revner, og er 
næsten ganske blottet for Muld. Parcellerne vare 9 □  Meter og 
kvadratiske med Gange imellem. Sæden radsaaedes med 25 Cm. 
Afstand mellem Rækkerne. Til Udbytteforsøg vilde denne Frem- 
gangsmaade naturligvis være umulig; men her, hvor Formaalet 
væsentlig er at skaffe Materiale til de botaniske Undersøgelser samt 
at skaffe Oplysning om, hvilke Sorter der overhovedet ere dyrkelige 
under de stedlige Forhold — noget der f. Ex. kun er Tilfældet med 
meget faa Hvedesorter —  kunde den anvendte Methode vel være 
nogenlunde tilfredsstillende.

At dømme efter de Resultater, Eriksson foreløbig var kommen 
til ved sine Undersøgelser, staar det daarligt til med Renheden og 
Ægtheden af de i Handelen gaaende Saavarer, selv fra saa frem- 
staaende Leverandører som tiere af de ovennævnte. Af 109 Byg
prøver viste saaledes de 25 °/o sig at være enten urigtig benævnte 
eller saa stærkt blandede med andre Sorter, at de ikke kunde til
komme noget andet Navn end „Blandinger“ . Af en eneste Hvede
prøve havde han faaet en halv Snes vel adskilte Sorter. Af 83
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Havresorter svarede kun de 20 til de af Indsenderne opgivne Navne 
og vare nogenlunde ublandede.

I en Sending hvid tatarisk Havre fra Haage & Schmidt havde 
Eriksson for et Par Aar siden fundet en ganske ejendommelig Form, 
som han maatte anse for en ny, ikke før beskreven Varietet, og 
som han gav Navnet Avena orientalis var. turgida Er i ks  s. nov. 
var. Den udmærkede sig navnlig ved et stivere Straa og ved et 
større Kjærneudbytte end nogen anden af de mange Sorter han 
dyrkede. En Prøve, som E. medgav mig af sit lille Forraad, vil til 
Foraar blive udsaaet.

Desuden sysler Prof. Eriksson som bekjendt med Undersøgelser 
over Plantesygdomme. Han havde fornylig faaet en Bevilling paa 
10000 Kr. til indgaaende Undersøgelser over Kornsorternes Rust, 
der i de senere Aar udbreder sig meget stærkt i Mellemsverige. 
Endvidere har han anstillet Undersøgelser over Ukrudt samt over Bælg
planternes Rodknolde — dem Eriksson først af alle har givet en 
udførlig Beskrivelse af, og hos hvilke han før nogen anden med 
Sikkerhed paaviste Tilstedeværelsen af fremmede Organismer.

Jeg lagde Mærke til en mønsterværdig Lade med et Rum til 
Afgrøden af hver Parcel, saaledes indrettet, at det hele tog for
holdsvis lidt Plads, og med rigeligt Lufttræk igjennem, saa man om 
fornødent kunde tage Afgrøderne ind i mindre tør Tilstand.

Forsøgsstationen veil Ultima.
Ultuna Landbrugsinstitut er beliggende ca. 3/<t Mil syd for 

Upsala i Alsike Sogn (hvor Linné først fandt den herefter opkaldte 
Alsike-Kløver vildtvoxende). For mig var det særlig den til Land- 
brugsinstitutet knyttede Forsøgsstation, der havde Interesse. Denne 
forestaas af Prof. Dr. Ha mp u s  v. Post ,  der tillige er Lærer i 
Agrikulturkemi — havde Forelæsning paa Skolen hver Morgen 
Kl. 6.

En væsentlig Side af v. Post’s Virksomhed bestaar i at anstille 
Markforsøg, dels Gødningsforsøg, dels sammenlignende Varietetsforsøg, 
dels Forsøg med nye eller sjældnere Kulturplanter.

Forsøgsmarken omfatter 4— 5 Tdr. Ld. og bestaar dels af ud
præget Lerjord, dels af skarp Sandjord, hvorved der bliver Lejlighed 
til i umiddelbar Nærhed af hinanden at sammenligne forskjellige 
Sorter paa meget forskjellig Jord. De egentlige Forsøgsparceller 
ere 1000 □  Fod med 1 Alen brede Gange imellem. Alt radsaaes.

Dyrkningen af et større Antal Hvedesorter viste, at kun meget 
faa vare tilstrækkelig haardføre for Vinteren. Square-head-Hveden 
f. Ex. havde selv i den sidste milde Vinter lidt meget. Den haard-



føreste og den, Prof. v. Post anser for bedst for denne Egn, er 
Triticum turgidum, navnlig Varieteten jodura; i Gjennemsnit for
6— 8 Aar havde den givet 3 Fold mere end Square-head.

Paa et „Udsugningsfelt“ dyrkedes stadig samme Afgrøde og 
uden Gødning. En Parcel, der i 17 Aar havde baaret Rug, kun af
brudt et Par Gange ved Brakbehandling, havde endnu sidste Aar 
givet 8— 9 Fold og tegnede ogsaa i Aar ret ordentlig. Efter Brak 
var Afgrøden hver Gang bleven i høj Grad forøget. Ogsaa Bønner 
trivedes ret godt her. Byg gav nu kun meget smaa Afgrøder, Ærter 
gav næsten intet.

Et Forsøg med ens i d i g  Gø d n i n g  var anlagt paa følgende 
Maade: Af 13 Parceller havde hver i over 20 Aar faaet samme 
Gødning, nemlig Nr. 1. Staldgødning; 2. Peruguano; 3. Benmel; 
4. Benmel Kali; 5. Gips; 6. Aske; 7. Gaskalk; 8. Kogsalt; 
9. ugødet; 10. Superfosfat; 11. Dyndjord; 12. Kalkhydrat; 13. Kali. 
Hele Arealet besaaedes med samme Sædart, der vexler fra Aar til 
Aar —  en Hovedfejl ved Forsøget, idet man nødvendig maatte liave 
de forskjellige Sædarter samtidig paa alle Parceller af Hensyn til 
de fra Aar til Aar meget vexlende Vejrforhold m. m. 1 øvrigt har 
denne Art Forsøg næppe synderlig praktisk Betydning i vor Tid.

Prof. v. Post har i ca. 40 Aar beskjæftiget sig med Studier 
over K a r t o f l e r ,  af hvilke han dyrker flere Hundrede Sorter. De 
herhen hørende Forsøg havde paa det bestemteste modsagt, rettere 
modbevist, den gængse Mening, at Kartoffelsorterne efterhaanden
— og endda forholdsvis hurtig — forandre sig, „udarte“ ; gjennem 
den nævnte lange Aarrække havde Sorterne holdt sig fuldstændig 
konstante. Ligeledes havde Forsøgene afkræftet den almindelige 
Mening, at en bestemt Kartoffelsort snart aftog i Frugtbarhed ved 
fortsat Dyrkning paa samme Sted, at en Fornyelse ved Kjøb eller 
Bytning derfor jævnlig skulde være nødvendig. Toges Gjennemsnit 
for nogle Aar — enkelte Aar beviser naturligvis intet — var Ud
byttet lige stort, enten paagjældende Sort havde været dyrket paa 
samme Sted en kort eller lang Aarrække —  noget der i øvrigt 
stemmer overens med de Resultater, Forsøg med Saakornvexel har 
givet, at naar man kun selv kan avle vel udviklede Saavarer, er 
der ingen Grund til at vexle.*) — Det antages ofte, at man ved 
Udvalg af smaa Læggekartofler efterhaanden bringer en Sort til at 
udarte, i det mindste til at give betydelig formindsket Afgrøde; 
dette holder efter v. Post’s Forsøg heller ikke Stik; det Aar, man 
har lagt de smaa Knolde, formindskes ganske vist Afgrøden, men
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4. B, S. 7—9.



udvælges saa af denne Afgrøde almindelige Læggekartofler — eller 
sker dette først efter at man gjennem en Række af Generationer 
stadig har udvalgt de mindste — , saa bliver Afgrøden samtidig 
svarende til, hvad den vilde blive efter Læggekartofler af samme 
Størrelse, udvalgte af en Afgrøde efter store Læggekartofler.

Udbytteforsøg med Kartofler anstiller v. Post paa følgende, i 
alt Fald meget simple og efter hans eget Udsagn ogsaa tilstrækkelig 
paalidelige Maade: Han lægger 10 Knolde af hver af de paagjæl- 
dende Sorter, selvfølgelig under fuldstændig ensartede Forhold, vejer 
og tæller Afgrøderne og dividerer baade Vægt og Antal med 10; 
de herved erholdte Tai, udgjør en „Udbytteformel“ , angiver saaledes 
henholdsvis Vægten og Antallet af Knolde fra én Plante og giver 
samtidig Oplysning om Sortens Givtighed og Størrelse. Ved at be
regne Gjennemsnittet af disse Tai for en Aarrække har v. Post op
stillet Udbytteformler for et stort Antal Sorter.

Af de almindelige Kornsorter og Bælgplanter dyrkes et anseligt 
Antal. Større Interesse havde en Del sjældnere eller nye Kultur
planter. Saaledes fandtes Lathyrus sativus og L. Cicera, der gav 
ligesaa stort (Frø-) Udbytte som de bedste Vikkearter, nemlig 8x/2 
Tønder (a 320 S') pr. Td. Ld. (svensk). L. sativa ansaa v. Post for 
mere sikker samt mere velsmagende (til Menneskeføde) end Ærter. 
Endvidere en Del Sorter af H a v e bø n n e r ,  hvoraf flere havde givet 
omtrent ligesaa stort Udbytte som gode Ærter, medens v. Post anser
dem for at være af større Værdi og anbefaler deres Dyrkning; de
vare dog temmelig tilbøjelige til at blive syge (plettede). — En Del 
fremmede Olieplanter lykkedes kun delvis. — Med Majs havde 
v. Post i en Del Aar anstillet Forsøg med flere Sorter; af disse 
modnendes navnlig den smaakornede Perlemajs hvert Aar, og v. Post 
havde godt Haab om, at denne skulde faa Betydning for Landbruget. 
Majsen lykkedes godt paa den grusede Sandjord, men den kræver 
dog, at Jorden er i god Gødningskraft. — Vildtvoxende R ø d k l ø v e r  
viste sig at være langt mere varig —  4—6 Aar — men gav mindre 
Udbytte end den dyrkede. — Af B l o d k l ø  vervarieteter var den hvid
blomstrede bedst.*) —  Flere Arter Astragalus (falcatus, Cicer, glycyphyl- 
lus) stode særdeles kraftige og havde i flere Aar givet anselige Hø
afgrøder; Astragalus-Arterne give dog Indtryk af at være temmelig stive 
til Hø; det samme gjælder om Galega officinalis, der i øvrigt ogsaa 
havde udviklet sig godt men sidste Aar var bleven fuldstændig øde
lagt af en Svamp, som Docent Rostrup ved min Hjemkomst er
klærede for at være Kløverens Bægersvamp. — Lathyrus stivester og
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Sommer.
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heterophyllus saa højst tiltalende ud — bedst maaskz L. heterophyllus-, 
en Ulempe ved disse m. fl. Bælgplanter er, som tidligere berørt, at 
Frøet spirer saa vanskeligt; til Gjengjæld lade de sig let formere 
ad vegetativ Vej; hvad der dog formentlig vil være uoverkommeligt i 
det store. Disse to Lathyrus-Arter er i øvrigt alle Vegne Gjenstand 
for stor Opmærksomhed og det sikkert med Rette. — En Plante, 
som v. Post ligeledes ventede sig meget af i Fremtiden, var So j a -  
Bø nnen  (Soja hispida), af hvilken det nu var lykkedes ham at avle 
modent Frø (efter tysk Udsæd, derimod ikke efter Udsæd fra 
Indien)*). — Af nyere dyrkede Græsser lagde jeg bl. a. Mærke til 
Digraphis arundinacea (Rørgræs), der ikke trivedes paa Lerjord, 
medens den stod meget smukt paa Sandjorden og havde givet 60— 
70 Cnt. Hø pr. Td. Ld. B romus inermis syntes at være værd at 
dyrke paa fleraarige Græsmarker, derimod ikke paa kortvarige, da 
dens Udløbere gjør den til et besværligt Ukrudt. Melica nutans 
havde holdt sig godt i flere Aar men gav temmelig ringe Udbytte, 
medens dette bløde, bladrige Græs dog vist burde forsøges som Ind
blanding i Græsfrøet. — Den ogsaa i danske Tidsskrifter anbefalede 
Symphytum asperrimum (Kulsukker) stod meget kraftigt og havde 
givet 70 Cnt. Hø pr. Td. Ld.

Endnu mange andre mer eller mindre interessante Ting har 
man Lejlighed til at blive bekjendt med her. Foruden af hvad der 
med saa stor Forekommenhed bliver forevist og forklaret i Mark og 
Have, i Laboratorium, Samlinger, Stalde osv. ved Institutet, med
tager man ved Bortrejsen et varigt Indtryk af den gamle Professor

*) Om denne lidet kjendte, hos os vist i meget ringe Omfang forsøgte men 
vist saare værdifulde Kulturplante, offentliggjorde jeg i 1882 paa andet Sted 
en lille Meddelelse, hvoraf jeg her tillader mig at hidsætte følgende. Soja
bønnen (Soja hispida Mønch =  Dolichos Soja L.) hører til de Æ rte
blomstrede og er hjemmehørende i Kina og Japan, hvor den dyrkes efter 
stor Maalestok som Fabriksplante; det er nemlig heraf den i Husholdningen 
benyttede ægte Soja tilberedes, ligesom den ogsaa i nævnte Lande benyttes 
i stor Udstrækning som andre Bønner. Forsøg have godtgjort, at den 
godt kan dyrkes i Østerrig og Tyskland, i det mindste som Foderplante; 
som saadan dyrkes den allerede i ikke ringe Udstrækning. Nordgrænsen 
for dens Dyrkning falder omtrent sammen med Nordgrænsen for Majs
dyrkning. Sommeren 1881 forsøgte jeg at dyrke den i Vestjylland, og den 
trivedes ret godt en Tid, men da Voxestedet var temmelig udsat, ødelagdes 
den af de stærke Storme i August, hvilket dog ogsaa var Tilfældet med 
mine Havebønner, med hvilke den i Udvikling godt kunde maale sig. Efter 
paalidelig Angivelse har den i Tyskland givet 10,000 ti tørt Foder pr. Td. 
Ld. Der gives 3 Former heraf, en med gule, en med brune, og en med 
sorte Bønner, af hvilke den første skal være mest haardfør. Den maa 
ikke lægges før midt i Maj og gives en Afstand af ca. 1 ' mellem Rækkerne 
og 8— 10 * mellem Planterne.
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v. Post’s Elskværdighed og Livlighed og af det hyggelige Hjem, man 
finder i det gamle, tarvelige, næsten brøstfældige Træhus der oppe 
i den minderige og ejendommelige Upsala-Egn.

Ulosekultiirstationen i Jøukøping.
Fra Upsala rejste jeg over Sala, Ørebro og Falkøping til Jøn- 

køping. Her har den svenske Mosekulturforening sin Forsøgsstation 
under Ledelse af Direktør C. v. F e i 1 i t z e n, ligesom der ogsaa her findes 
en Frøkontrolstation, bestyret af Dr. v. Porat .  Hvorvel Mosekultnr- 
forsøgene frembyde meget af Interesse, ogsaa for os Danske, særlig 
for nærværende Tid, da Mosekulturen synes at skulle komme til 
Udvikling herhjemme, skal jeg dog, i Betragtning af at dette ligger vor 
Forening fjærnere, fatte mig meget kort herom. Forsøgene gaa navnlig 
ud paa at prøve forskjellige Gødningsmidler paa samme Slags Mosejord, 
samme Gødningsmiddel paa forskjellig Mosejord (fra forskjellige Moser 
og forskjellig Dybde), forskjellige Kulturplanter paa samme, og samme 
Kulturplante paa forskjellig Mosejord. Disse Undersøgelser iværk
sættes dels ved Kasseforsøg i Jønkøping, dels ved Markforsøg i 
Moser i forskjellige Egne af Landet. Paa to Steder i Byen findes 
anbragt ca. 500 Kulturkasser, hvoraf omtrent Halvdelen er Træ
kasser, l,io Meter dybe og 60 Cm. i Firkant; Resten er cylindriske 
Zinkkasser, l,io Meter dybe og 60 Cm. i Diameter. Alle Kasser ere 
uden Bund og nedgravede omtrent til Randen. Pladsen er indhegnet 
med Traadnet ved Siderne til Beskyttelse mod Hunde og Katte (og 
Mennesker); over en Del er der tillige udspændt Nettag til Be
skyttelse mod Fugle. Parcellerne til Markforsøgene have en Størrelse 
af 1 Ar. Her dyrkedes bl. a. en Del Havresorter, blandt hvilke 
Provstihavren og sort tatarisk Havre Aaret før havde været de 
bedste; en væsentlig Fordel ved Sværdhavren, særlig paa Mosejord, 
er, at den er saa stivstraaet, at den næsten ikke lægger sig. Mellem 
de bedste, og den tidligste af dem alle, var Potatoehavren. Engelsk 
Vaarrug havde paa en kalkrig, vel formuldet, sanddækket Mose givet 
over 10 Tdr. pr. Td. Ld. og over 4000 ® Halm. Viktoria-Ærter 
havde paa samme Sted givet 13 Cnt. Kjærne og 19 Cnt. Halm. 
Symphytum asperrimum forsøgtes flere Steder; den formeredes ved 
ituskaarne Rodstokke, der udplantedes med 2 ' Afstand; den havde 
allerede i første Aar — 1889 — i én Slæt givet over 160 Cnt. Grøn
foder pr. Td. Ld., men giver i Reglen ikke fuldt Udbytte før i 3die 
Aar og skal da kunne give 4— 5 Slæt. En Ulempe ved den er, at 
den ved 'Tørring bliver temmelig stiv og haard, saa at den helst
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skal anvendes som Grønfoder eller til Ensilage. En Analyse havde 
vist følgende Indhold i Sammenligning med Rødkløver:

Symphytum. Rødkløver.
V a n d ............ 78,7 °/o 80,2%.
F edt................  0,8— 0,7 —
Protein . . . .  3,8— 3,6 —
Kulhydrater . 13,2— 14,i —
A s k e .............  3,5— 1,4 —

Herefter synes den altsaa at have en meget høj Foderværdi. Der 
anstilledes bl. a. ogsaa Forsøg med Melilotus albus, der skal kunne 
afgive et godt Spindmateriale, medens den ikke skal egne sig godt 
til Foder.

Mosekultursagen er aabenbart i en betydningsfuld Udvikling i 
Sverige, noget man kun kan glæde sig over, naar man ser de uover
skuelige, hidtil værdiløse Mosearealer deroppe. Der er i denne som 
i saa mange andre Henseender god Anledning for os til at holde os 
å jour med Udviklingen i Sverige; med skjønsom Tillempning vil 
mange der indvundne Resultater med stor Fordel kunne overføres 
og udnyttes hos os.

Den kem iske Station og Frøkontrollen i Kalmar.
Efter et Par Smaaudflugter i Jønkøpings maleriske Omegn rejste 

jeg over Næssjø, Alvesta og Emmaboda til den gamle, minderige 
Stad Kalmar, for at gjøre mig bekjendt med den derværende For
søgsstation og dennes Forstander, Dr. A l b e r t  A t t e r b e r g .  Hvad 
der særlig drog mig hertil var de omfattende Arbejder med H av r e 
v a r i e t e t e r n e ,  som jeg havde hørt, at Dr. Atterberg i en Aar
række havde været beskæftiget med. I den Henseende blev jeg dog 
for saa vidt skuffet, som jeg havde ventet at finde omfattende 
Markforsøg — saadanne findes der saa godt som ikke. Dr. Atter- 
bergs Undersøgelser —  der i øvrigt ikke indskrænke sig til Havre, 
men som foreløbig ogsaa omfatte Byg og agtes fortsat med de 
andre Kornarter —  gaa derimod ud paa ved Hjælp af ydre morfo
logiske Kjendetegn paa Kjærnen, som den foreligger i Handelen, at 
bestemme, hvor en foreliggende Prøve hører hen i systematisk Hen
seende. Paa Grundlag af en Mængde saadanne Undersøgelser og 
Iagttagelser har Dr. Atterberg for Havrens Vedkommende opstillet 
et helt System, hvor de mange forskjellige Havresorter finde Plads. 
Han opstiller 3 Hovedgrupper af Havre, til Grund for hvilken Ind
deling han lægger Antallet af Korn i Smaaaxet, hvilket i en Handels
vare naturligvis ikke kan ses umiddelbart, i det alle oprindelig
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sammenhængende Kjærner her ere adskilte, men hvad der derimod 
nogenlunde sikkert kan beregnes ved at undersøge Antallet af de 
forskjellige Kornformer, hvoraf Dr. Atterberg nævner følgende 4: 
Y d e r k o r n ,  der er det største og nederste Korn i et f l e r k o r n e t  
Smaaax; I n d e r ko r n ,  der er det mindste og øverste Korn i et 
t r e k o r n e t  Smaaax; Me l l emko r n ,  der er det mellemste (med 
Hensyn til Pladsen paa Smaaaxets Axe) og sædvanlig det næst
største Korn i et t r e k o r ne t  Smaaax, altsaa svarende til Inder- 
kornet i et tokornet Smaaax; samt En korn,  der er det, der findes 
i enkornede Smaaax. Disse Kornformer udvise forskjellige og nogen
lunde konstante morfologiske Forhold. Til 1ste Gruppe henregnes 
alle de Sorter, hvori der findes et større eller mindre Antal tre- 
kornede Smaaax (absolut trekornede Sorter findes ikke). 2 den 
Gi’uppe er typisk tokornet, kun sjælden trekornet, oftere enkornet. 
3die Gruppe er typisk enkornet, aldrig trekornet men ofte tokornet.
— Hver Gruppe deles i Klasser, af hvilke der opstilles ialt 10. 
Til Grund for Klasseinddelingen lægges Kornvægten, Skaltykkelsen, 
Kornenes Form, Avnernes Udvikling osv., medens de enkelte Sorter, 
som hver Klasse omfatter, adskilles ved mere minutiøse Kjende- 
mærker. —  Nogen Kritik af dette System skal jeg ved nærværende 
Lejlighed ikke komme ind paa. Dr. Atterberg var saa velvillig at 
gjøre mig praktisk bekjendt med Undersøgelsesmaaden og med de 
nævnte Skjelnemærker, der i alt Fald i mange Tilfælde ere temmelig 
lette at iagttage. —  Til Vejledning for hvem, der ønsker at sætte 
sig nærmere ind i nævnte System, afgiver Dr. Atterberg Typesam
linger af de forskjellige Kornformer fra forskjellige Sorter.

Ved de tilsvarende Bygundersøgelser er det navnlig forskjellige 
Formforhold ved Skallen (Inderavnen), der lægges til Grund.

En nærmere Undersøgelse af de forskjellige Sorters indbyrdes 
Værdi lægger Dr. Atterberg sig ikke efter. Nogle Iagttagelser i 
denne Retning havde han dog gjort. Saaledes havde han fundet, at 
Wissefjärde-Havren trivedes særlig godt paa Mosejord. Colummier- 
Havren, en sort Tophavre, havde han indført fra Vilmorin og ventede 
sig meget af*).

Som Agrikulturkemiker har Dr. Atterberg udført en Række 
interessante Arbejder, dels i sin Egenskab af Forstander for Kalmar 
kemiske Station, dels privat. Af disse skal nævnes hans Under
søgelser over Mineralstoffernes og Kvælstoffets Fordeling i Havre-
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*) Paa vor Forenings Foraøgsmarker har denne Havre vist for første Gang 
heri Landet været udsaaet i Sommer; men den hævede sig næppe over det 
middelmaadige.
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planten. En Række herhen hørende kemiske Analyser havde vist, at 
der i modne Havreplanter fandtes:

Kvælstof Fosforsyre. Kali. Kiselsyre.

I Straaet.............................. 0,28—0,49 0,08—0,21 1,82— 4,05 0,29— 1,18
0,44—0,74 0,14—0,29 1,27— 1,82 1,84—4,30

- Bladpladen....................... 0,68— 1,23 0,09— 0,41 0,57— 0,90 3,42—8,18
0,67— 0,95 0,14—0,33 0,91— 1,47 4,59— 11,60
0,25— 0,35 0,05—0,11 0,66— 0,98 3,81—4,82

- Kjærnen.......................... 1,96—2,91 0,75— 1,25 0,46— 0,65 0,05—0,16

Gjennem en Række Forsøg over, hvorledes Planternes Sammensætning 
vexler over for et vexlende Indhold af Næringsstofferne i Jorden, 
var det fremgaaet, at Planternes Indhold af Mineralstoffer, i alt Fald 
af Kvælstof, Fosforsyre og Kali, stod i Forhold til Jordens Indhold af 
disse Stoffer; det maa altsaa antages at være Jordbunden, der 
hovedsagelig har givet Anledning til de ofte store Variationer, som 
ses i ovenstaaende Tabel, om end Sortens Ejendommelighed og 
andre Forhold sikkert ogsaa spille en Rolle.

Tiden tillod mig desværre ikke at dvæle længere i Sverige, hvorvel 
der var flere Steder, jeg gjærne vilde have besøgt. Af hvad jeg havde 
set og hørt, og hvoraf jeg her har fremdraget noget af det væsent
ligste, havde jeg faaet det Helhedsindtryk, at der i Sverige arbejdes 
med Dygtighed, Energi og Sagkundskab paa Løsningen af den vig
tige Opgave at højne Landbruget gjennem Forbedring af Kultur
planterne; at det er Mænd med betydelig Begavelse og Dygtighed, 
der have viet deres Kræfter til denne Gjerning; at der saavel fra 
offentlig som fra privat Side vises en Offervillighed, der muliggjør 
en økonomisk Anvendelse af disse Kræfter; at man opmærksom 
følger og med Skjønsomhed benytter, hvad der i denne Retning 
kommer frem i Udlandet, og at der er saare meget for os at lære 
„hinsidan sundet“ . Meget af, hvad der kommer frem, har vel kun 
en middelbar Værdi og kan først ad Omveje finde Anvendelse 
i det praktiske Landbrug, men dette ligger i Sagens Natur, og saa
ledes maa det nødvendigt være med en stor Del af det Arbejde, der 
fra theoretisk Side udføres i Landbrugets Tjeneste. Nytten af de 
tilvejebragte Resultater bliver da afhængig af, at de komme i de 
rette Hænder, der forstaa at forme og tillempe dem til praktisk 
Brug. For den praktiske Landmand er det saaledes i og for sig 
en fuldstændig ligegyldig Sag, om Bugstilken og Dækskællene paa 
hans Byg er blødhaaret eller stivhaaret —  han aner ikke en Gang 
Tilstedeværelsen af disse Organer; men dette Moment bliver af

4*
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praktisk Betydning for ham, naar Kjøberen af Bygget lærer at be
nytte disse Organers Form som Skjelnemærke mellem fint og grovt 
Byg eller mellem en ren og en blandet Vare og saaledes kommer 
til at betinge en Prisforskjel af f. Ex. 5 Kr. pr. 100 Pd. Og for 
Saakornsproducenter, der have sat sig til Formaal at tilvejebringe 
Saakorn af den bedst mulige Kvalitet og navnlig ren og „ægte“ , 
har Undersøgelser som v. Neergaards, Prof. Erikssons og Dr. Atter
bergs den allerstørste Betydning.

Fra Kalmar rejste jeg tilbage til Kjøbenhavn, og min Tilbage
komst hertil faldt just sammen med Kjøbenhavns Amts Landbo
forenings Udflugt til Landboskolen ved Lyngby den 3die Juni, i 
hvilken vellykkede Udflugt jeg derfor deltog. Dagen derefter til- 
traadte jeg over Gjedser Rejsen til

Tyskland.
Forsøgsstationen ved Rostock.

Stationen, der er en af de almindelige tyske „landwirtschaft
lichen Versuchs - Stationen“ , forestaas af Professor Dr. H e i n r i c h  
og er beliggende 1/2 Times Vej vest for Rostock. Forsøg af den
Art, som jeg i Henhold til min Rejses specielle Formaal særlig
havde for Øje, findes ikke her. Paa den yderst magre Sandjord, 
der nærmest maa betegnes som Flyvesand, er i en Aarrække
anstillet en Del paa forskjellig Maade varierede Gødnings- og Sæd
skifteforsøg af lignende Art, som man finder ved de fleste tyske For
søgsstationer. Større Interesse havde en Række lokale, bevægelige 
Markforsøg, støttet og kontrolleret af Kasseforsøg. Paa 40 forskjel
lige Godser rundt om i Mecklenburg anstilles, under Prof. Heinrichs 
Ledelse, Forsøg forat komme til Klarhed over, hvilke af de 3 Værdi
stoffer —  Kvælstof, Fosforsyre og Kali •—  Jorden paa hvert 
enkelt Sted behøver. Paa hvert Sted udtages et kvadratisk Areal 
paa 36 Ar; dette deles i 9 kvadratiske Parceller å 4 Ar og
gødes paa den Maade, som ses af Planen paa omstaaende Side. 
Det hele besaas med en Kornsort. Et tilsvarende Areal, gødet paa 
samme Maade, besaas med Bælgplanter. Parallelparceller benyttes 
ikke. Førend Gødningen bliver bragt paa, udtages med stor Omhu 
en Sæk Jord fra hvert Areal; dette indsendes til Forsøgsstationen, 
hvor det anvendes til Kasseforsøg, der ere ordnede paa samme 
Maade som Markforsøgene og tjene til at kontrollere disse. Der 
anvendes cylindriske Zinkkar af ca. Ya Meters Højde og l/t Meters
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1. 2. 8.

Kvælstof. Kali. Fosforsyre.

4.
Ugødet.

5.
Kvælstof.
Kali.
F osforsyre.

6.
Ugødet.

7. 8. 9.

Fosforsyre.
Kali.

Kvælstof.
F osforsyre.

Kvælstof.
Kali.

Diameter, forsynede med Bund og staaende ovenpaa Jorden paa 
Friland ude i Forsøgsstationens Have. Kasserne gødes og besaas 
paa samme Maade som de tilsvarende Markparceller.

Disse Forsøg viste paa en slaaende Maade, hvor forskjellige 
Krav Jorderne paa de forskjellige Ejendomme stillede; et Sted 
reagerede Planterne aldeles ikke overfor Kali, men vare meget tak
nemmelige for Fosforsyre; et andet Sted var det alene Kvælstof, der 
manglede, et tredie Kvælstof og Kali osv. Jeg har ofte af prak
tiske Landmænd og Landbrugselever faaet det Spørgsmaal, hvilket 
Gødningsæmne en given Mark trænger til; om dette end i nogle Til
fælde temmelig let lader sig besvare, saa er Besvarelsen deraf i 
mange — og de fleste —  Tilfælde ligesaa vanskelig, som Spørgs- 
maalet selv er vigtigt og naturligt. I Forsøg som de her antydede 
har man et godt Middel til Besvarelse heraf, og jeg kan ikke und
lade at benytte Lejligheden til at udtale Ønskeligheden af, at vi 
her hjemme fik Forsøg i Gang af nævnte Art, hvad der da ogsaa 
allerede har hævet sig en Stemme for.*) Kontrollerende Kasseforsøg 
fordyre vel det hele betydeligt, men disse kunne vist ogsaa anses for 
et ikke nødvendigt om end ønskeligt Tillæg.

Det stadig brændende Bælgplante-Kvælstof-Spørgsmaal var ogsaa 
her Gjenstand for Undersøgelser. Bl. a. undersøgtes, hvorvidt en 
Tilsætning af Bælgplante-Rodknolde til en kvælstoffri Jordbund 
kunde give Anledning til fornøden Optagelse af Kvælstof. Flere 
herhen hørende Forsøgsrækker anstilledes i Glaskar anbragte i Glas
hus; som Jordbund anvendtes steriliseret Sand.

*) Lektor W e s te r m a n n  har bl. a. i Kjøbenhavns Amts Landboforening gjen- 
tagne Gange fremhævet Betydningen og Ønskeligheden af denne Art For
søg. Se „Landmands-Blade“ Nr. 18 og 19. 1890.
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Den kgl. Landbohøjskole i Berlin.
I Berlin, hvortil jeg begav mig fra Rostock, var den nævnte 

Læreanstalt det væsentligste Tiltrækningspunkt for mig. Det ligger 
udenfor disse Meddelelsers Formaal at give en Fremstilling af saa- 
vel denne storartede Anstalt som de øvrige tyske Landbrugsakademier, 
som jeg besøgte. Jeg modtoges med stor Elskværdighed af Direk
tøren, Prof. Dr. L. W i t t m a c k ,  der er Lærer i Landbrugsbotanik, 
og som førte mig til de af de øvrige Professorer, hvis Fag jegsærlig 
interesserede mig for: Dr. Frank,  Lærer i Plantefysiologi, Dr. Kny,  
Lærer i almindelig Botanik o. fl., medens Professorerne Lehmann, 
Orth og Werner, der ere Lærere i Landøkonomi, under mit Besøg 
vare fraværende i Anledning af Udstillingen i Strassburg. Blandt 
de overordentlig rige og smukt ordnede Saml i ng er  dvælede jeg 
særlig ved den vegetabilske Afdeling, der sorterer under og fore
vistes mig af Prof. Wittmack. Her findes exempelvis talrige Frem
stillinger af textile Stoffer, Skovbrugsprodukter, Modeller af Svampe, 
Bakterier, Havebrugsprodukter, Blomstermodeller, anskuelige Frem
stillinger af Nærings- og Fodermidlernes Sammensætning, Giftstoffer, 
Kryderier, Forfalkning af Levnedsmidler, rige Samlinger af Frø og 
Korn, Samlinger af Kornax, ledsagede af botaniske Analyser, Kryds
ningsprodukter mellem forskjellige Kornvarieteter (navnlig fra Bimpau), 
Mølleriprodukter, Samlinger til Belysning af 01-, Sukker-, Brænderi-, 
Stivelse- og Olieindustrien m. m. m. Til Belysning af Rodens 
Længde og Forholdet mellem Stænglens og Rodens Udvikling hos 
de vigtigste Kulturplanter var fremstillet en Række smukke og 
interessante Præparater, tilvejebragte i Højskolens Førsøgshave ved 
Prof. Dr. Orth.  Jeg samlede de vedføjede Talopgivelser i en Tabel, 
som jeg skal tillade mig at gjengive her.

Navn.
saaet optaget Yoxetid Stængel Rod

Forhold 
mellem 
Stængel 
og Rod.Dato. Dato. Dage. Cm. Cm.

Esparsette................ 27 ,8 2 23/e 83 452 88 170 1: 1,9
28A 82 7 ,8 3 433 106 265 1:2,5

Sneglebælg . . . . 28/3 82 82 142 44,5 73 1: 1,6
Hvidkløver . . . . 11 27„ 83 458 30 83 1 :2,8
R ødk løver ................ 11 27e 83 454 58 145 1:2,5
Alsike-Kløver . . . “%  83 452 45 103 1:2,3
R u n dbæ lg ................ >7, 82 142 18,5 79,5 1 : 4,3

11 11 142 44 84 1:1,9
Blaa Lupin................ 27/„ 83 '7 , 83 83 58 138 1:2,4
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Navn.
saaet optaget Voxetid Stængel R od

Forhold  
mellem 
Stængel 
og  R od.

Dato. Dato. Dage. Cm. Cm.

Foder-Vikke . . . . ’ 7*83 21/, 83 85 98 90 1:0 ,9
J?

COooCO 82 36 65 1 : 1,8
Hestebønne. . . . . )> 20/7 83 84 80 111 1 :1 ,4

» 16/7 83 80 110 80 1 :0 ,7
B o g h v e d e .................. Ve 83

coCOfl»
CO 97 80 90 l : l , i

5i 3% 83 88 110 155 1 :1 ,4
>7» 82 Vi 83 301 101 109 l : l , i

R u g .............................. 82 ‘Ve 83 276 138 123 1 :0,8
B y g ............................ 57« 83 28/7 83 91 80 135 1 : 1,8
Havre (Sværd-). . . ” /, 83 *7t 83 91 75 127 1 :1 ,7
G u le r o d ...................... » / ,  83 " / .  83 156 40 130 1 : 3,2

V. 83 %  83 97 36 130 1 : 8,g
K artoffe l...................... Vs 83 a6/ ,  83 85 93 103 l : l , i

J5 %  83 96 66 113 1:1 ,7
» 7s 83 98 50 152 1 :8

7a83

COooc>
hO» 113 105 100 1 :0,9

H ø r .............................. 7.88 >7,83 74 71 67 1 :0,9
Raps (Vinter-) . . . ” / ,  83

COOOa

104 55 165 1 :3

Af disse Tai synes det, at den megen Tale om Bælgplanternes og 
Rodfrugternes dybtgaaende Rødder i Sammenligning med Kornarterne 
har en tvivlsom Berettigelse. Det fremgaar nemlig af Tabellen, at 
i Gjennemsnit have de nævnte

13 Bælgplanter en Rodlængde af 114 Cm.
6 Kornarter — —  —  125 —
5 Rodfrugter —  — — 125 —

Paa en anselig og iøjnefaldende Plads fandtes ophængt en stor
Tavlemed en g r a f i s k  F r e ms t i l l i n  g af  Kl ø v e r - og G r æ s a r t e r n e s  
Ydeevne  og  V a r i g h e d ,  fremstillet af Konsulent Neergaard i Kiel 
paa Grundlag af Konsulent P. Nielsens Forsøg og Undersøgelser. 
Fremstillingen er i højeste Grad instruktiv. Den burde ikke savnes 
ved nogen Landbrugsskole, allermindst i Danmark.

Nogen egentlig Forsøgsmark findes her ikke; en Forsøgsmark 
ved en stor By er en Umulighed, med mindre man disponerer over 
saa store Arealer, at Parcellerne kunne blive meget store. Her findes 
kun en mindre Forsøgshave, der dels benyttes til Tilvejebringelsen 
af det for Undervisningen og Laboratoriearbejderne fornødne Materiale, 
dels til saadanne Forsøg, der kun kræve ganske smaa Parceller, 
f. Ex. Infektionsforsøg o. 1.



I det p l a n t e f y s i o l o g i s k e  L a b o r a t o r i u m  havde Professor 
Dr. Frank i længere Tid syslet meget med Undersøgelser af Jord 
med Hensyn til deri værende Mikroorganismer for at komme til 
Klarhed over den Rolle, disse spille i Jordbunden, navnlig overfor 
Planternes Kvælstofforsyning — et Spørgsmaal der naturligvis her 
som ved alle fysiologiske Laboratorier var Gjenstand for Undei*- 
søgelser.

Af stor Interesse er den bo t a n i sk e  Have  i Berlin. Her findes 
bl. a. en særdeles instruktiv Fremstilling af de i plantegeografisk 
Henseende vigtigste og interessanteste Regioner, forsaavidt som dette 
der paa Stedet kan fremstilles paa Friland. Navnlig finder man 
opbygget en miniature de vigtigste Bjærgkjæder i Europa af de 
respektive Bjærgarter, hver især udstyret med sin karakteristiske 
Flora. — Naar jeg under Besøg i botaniske Haver i Ind- og Udland 
har set, hvor frodigt og kraftigt en Mængde forskjellige Planter her 
udvikle sig, har jeg ofte anstillet Betragtninger over, om dog ikke 
denne eller hin Plante skulde egne sig for Markkultur, og om man 
i gamle Dage netop har forstaaet at vælge de værdifuldeste Planter 
til Gjenstand for Kultur. De fleste af vore Kulturplanter ere i det 
mindste Aarhundreder gamle. Er det for sangvinsk at haabe, at 
Forsøg med vildtvoxende Planter kunde bringe Resultater af stor 
Værdi for Land- (og Have-) bruget? Burde saadanne Forsøg ikke 
udføres i stor Udstrækning? Under saadanne Betragtninger gik jeg 
og noterede mig en Mængde forskjellige Planter i Berlin, navnlig 
Bælgplanter, som jeg kunde ønske at prøve med nævnte Fo r 
maal; jeg skal exempelvis nævne: Lathyrus latifolius, pisiformis, 
platyphyllus, rotundifolius, stivester, heterophyllus og pratensis, Vicia 
unijuga og tenuifolia, Trifolium pannonicum, ambiguum og armenium, 
Galega orientalis osv.

Af Steder, som jeg i Berlins for største Delen lidet tiltalende 
Omegn besøgte, skal jeg blot nævne Potsdam, detbekjendteHandels- 
gartner-Firma Met z  & Co. i Steglitz og de interessante og stor
artede Kloakvandingsanlæg — vidtstrakte Sandmarker, der overrisles 
med Kloakvand fra Berlin, og hvorved disse golde Strækninger blive 
i Stand til at give kolossale Afgrøder af næsten alle Kulturplanter.

Dresden og Omegn.
Dresden frembyder ikke meget af landøkonomisk Interesse. 

Her findes en berømt Veterinærskole samt et Fællesmejeri, der efter 
Sigende skulde være noget aldeles enestaaende i Retning af Størrelse ; 
efter Oplysninger, der meddeltes mig, skjønnede jeg dog, at mange 
af vore danske Fælles- og Andelsmejerier nærmer sig godt til det
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i Størrelse. Ingen af disse Anstalter øvede nogen stor Tiltrækning 
paa mig. I Dresden knytter Interessen sig nærmest til de berømte 
Kunstsamlinger samt til den henrivende Omegn (sachsisk Schweiz osv.), 
der virker dobbelt velgjørende, naar man kommer lige fra den 
Sandørken, i hvilken Berlin er beliggende.

I Omegnen besøgte jeg navnlig den gamle bekjendte Forsøgs
station i T h a r a n d ,  der dirigeres af Prof. Dr. N o b b e ,  hvem jeg 
ikke traf hjemme. Her anstilles for en væsentlig Del plantefysio- 
logiske Undersøgelser, navnlig Vandkulturforsøg, bl. a. for at under
søge forskjellige Giftstoffers Virkning paa Planterne. Noget af større 
Interesse for mit specielle Formaal fandt jeg imidlertid ikke her, 
ligesaa lidt som paa det andet Sted, jeg i Dresdens Omegn besøgte, 
nemlig den en halv Snes Mil øst for Dresden beliggende Forsøgsstation i 
i Pommri t z  (Jærnbanestation, lidt øst for Bautzen), der tidligere fore- 
stodes af den for sine Forsøg med Staldgødning m. m. bekjendte Prof. 
Heiden, nu af Dr. Br e t s c hne i d  er. Her findes lidet originale Gødnings- 
og Sædskifteforsøg samt de paa alle Stationer stedfindende alminde
lige Laboratorieundersøgelser, men kun lidet af Interesse for mig. 
Medens man ikke her beskæftiger sig med Kulturplanter udover, 
hvad Gødnings- og Sædskifteforsøgene kræve, var man dog til
fældigvis kommen i Besiddelse af en meget interessant Rugsort, der 
benævntes L e i p z i g e r - R u g ,  og som udmærkede sig ved sine over
ordentlig store og fyldige Ax, baarne af meget lange, stive Straa; 
den lignede nærmest Schlanstedter-Rugen, men Axene vare fyldigere 
og tættere. Noget nærmere om dens Oprindelse vidste man ikke, 
kun at den dyrkedes omkring Leipzig, hvor jeg ogsaa fandt den i 
lige saa fyldig Udvikling. Assistent Dr. Giin tz var efter min Anmodning 
saa venlig at overlade vor Forening en lille Sending deraf, som i 
dette Efteraar er udsaaet paa Forsøgsmarken ved Lyngby.

Paa en Udflugt gjennem det sachsiske Schweiz saa jeg i Om
egnen af Pirna og andre Steder en meget smuk og efter Sigende 
særdeles givtig og haardfør Rugsort dyrket under Navn af P i r n a -  
Rug.  Senere traf jeg den samme paa Forsøgsmarken i Halle, hvor
fra vor Forening har modtaget et lille Parti, der ligeledes er ud
saaet. Heine i Hadmersleben, hvem jeg senere besøgte, erklærede 
Pirna-Rugen for omtrent den bedste af alle Rugsorter for hans 
Forhold.

Leipzig ng Omegn.
Her er langt mere af landøkonomisk Interesse end i Dresden 

og Omegn. Jeg besøgte her det til Universitetet knyttede L a n d 
b r ug s i ns t i t u t ,  dets Samlinger og agrikulturkemiske Labora
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torium. Ude i Forstaden Lindenau ligger den til dette Institut 
hørende Forsøgsstation, der nu forestaas af Prof. Dr. Ki r chner .  
Her findes en Forsøgsmark, hvor der anstilles en Del Gødnings
forsøg samt nogle Varietetsforsøg med de vigtigste Kulturplanter. 
Hele Forsøgsmarken maa dog nærmest 0pfatte3 som et Demonstra
tionsapparat til Brug ved Undervisningen i Institutet.

Ved Leipzig saa jeg som nævnt atter Leipziger-Rugen; en Land
mand, som jeg talte med, sagde mig, at det var den Rug, man der 
paa Egnen havde dyrket i mange Aar; han kjendte godt baade 
Provsti-, Pirna- og Schlanstedter-Rug, men han ansaa Leipziger- 
Rugen for en anden Sort, ejendommelig for og fremkommen i 
Leipzigs Omegn.

I Plagwitz, en anden af Leipzigs mange Forstæder, besaa jeg 
Rud.  S a c k ’ s storartede Fabrik for Landbrugsredskaber og Ma
skiner, specielt Saamaskiner og Plove.

Lidt udenfor Leipzig, sammenhængende med Forstaden Cohlis) 
ligger M ø c ke r n ,  hvor der findes en almindelig landøkonomisk For
søgsstation med Prof. Dr. Gustav  Kühn som Forstander. Her er 
det særlig dyrfysiologiske og Fodrings-Forsøg, der anstilles.

Hvormeget der end kan være af landøkonomisk Interesse i 
Almindelighed, fandt jeg dog ikke synderligt af Interesse for mit 
specielle Formaal og skal derfor ikke opholde mig herved.

Fra Leipzig foretog jeg en Udflugt, dels til Fods, dels med 
Jærnbane, gjennem Sachsen-Altenburg for at gjøre mig bekjendt 
med det herværende ejendommelige Landbrug.

Halle og Omegn.
Halle er Maalet for alle i Tyskland rejsende Agronomer. Og 

ganske vist findes der ogsaa meget af stor Interesse; først og frem
mest Tysklands mest søgte L a n d b r u g s i n s t i t u t ,  der, som Til
fældet er med mange af Tysklands Landbrugsakademier, udgjør et 
Led af Universitetet. Hertil knyttes et meget stort Undervisnings
materiale af særdeles instruktiv Beskaffenhed og tildels af en ganske 
anden Art end Samlingerne ved Højskolen i Berlin. Her findss 
saaledes en ejendommelig Samling af de forskjellige Husdyr-Arter 
og Racer, bestaaende af ca. 100 Stk. Kvæg, Heste og Æsler, flere 
Hundrede Faar, Geder og Svin osv. Ude i Haven findes opbygget 
en Række geologiske Profiler, der paa en ganske anderledes instruktiv 
Maade illustrere Geologien end en i Kasser og Skuffer sammenstuvet 
geologisk Samling. Til Belysning af Jordbundsforholdene i Tysk
land findes en lang Række af ca. 1 Meter høje cylindriske Glas med 
Profiler af det for Agerbruget vigtigste øverste Jordlag fra forskjel
lige Lokaliteter, ledsagede af Prøver af de paa de respektive Jorder
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avlede Afgrøder. Ved Institutet findes en Landbrugs- og Forsøgs
have, benyttet dels til Tilvejebringelse af Undervisningsmateriale, 
dels som landbrugs-botanisk Have, dels til en Række Smaaforsøg, 
bl. a. en Del Forsøg med Infektion med forskjellige Snyltesvampe. 
Parcellerne i Forsøgshaven er kun 1 □  Meter med Gange imellem, 
hvad der i Forening med den lune Beliggenhed — inde i Byen i 
en stor Have omgivet af Bygninger — giver Anledning til en fra 
det normale ofte temmelig afvigende Udvikling af mange af de her 
dyrkede Planter og svækker Resultaternes Værdi.

Som bekjendt har Gehejmeregeringsraad Prof. Dr. Ju l i us  
Kühn,  der er Direktør for Institutet, for nogle Aar siden paa
begyndt Undersøgelser over Nematodernes (Roeaalens) Angreb paa 
Sukker- og Runkelroer. De derhen hørende Arbejder og Under
søgelser have fornylig givet Anledning til Oprettelsen af en Station 
for Udryddelse af Nematoder; Formaalet med Stationen, der under 
Kühns Ledelse forestaas af Dr. Ho l l r ung ,  er at efterforske, hvilke 
ydre Forhold der fremme og svække Nematodernes Udvikling, hvilke 
Planter de kunne leve paa, hvilken Indflydelse forskjellige Gødnings
stoffer, udbragt til forskjellig Tid og nedbragt til forskjellig Dybde 
osv. have; Indflydelsen af forskjellig Bearbejdning, af Sædskiftet osv. 
Jeg fik Tilladelse til i nogle Dage at deltage i de herhen hørende 
mikroskopiske Undersøgelser.

Prof. Dr. M a e r c k e r ,  der er Lærer i Agrikulturkemi og For
stander for det agrikulturkemiske Laboratorium, er bekjendt som 
Leder af en Mængde Forsøg, som praktiske Landmænd og Frøavlere 
lade udføre, dels Varietetsforsøg, dels Gødningsforsøg, dels Forsøg 
over Roefrøavl. Da disse Forsøg jævnlig have været Gjenstand for 
Omtale ogsaa i den danske Landbrugspresse, navnlig i „Ugeskr. f. 
Landm-“ , skal jeg ikke nærmere omtale dem. I Halle havde han 
nylig paabegyndt en Række Forsøg, dels i Kasser, dels i smaa Par
celler paa Friland over forskjellige Gødningsspørgsmaal.

Umiddelbart uden for Byen ligger Institutets F o r s ø g s m a r k ,  
omfattende over 200 Tdr. Ld. Det er det store Husdyrhold, der 
nødvendiggjør saa stort et Areal, medens dette dog tillige for største 
Delen anvendes til Forsøg. Her anstilles sammenlignende Forsøg 
med en Mængde forskjellige Varieteter af alle Landbrugets Kultur
planter; endvidere Gødnings- og Sædskifte-Forsøg, Bearbejdnings
forsøg osv., alt i stor Stil. Parcellerne ere normalt 10 Ar og kun 
med ubetydelig Afstand imellem, ingen egentlige Gange. Alt bliver 
radsaaet og saa vidt mulig renset ved Hakning. Der haves fortrinlig 
indrettet Laderum og et eget lille Damptærskeværk.

At komme ind paa en nærmere Omtale af den ved Institutet i 
Halle stedfindende udstrakte Forsøgsvirksomhed vilde føre for vidt.



Efter et længere Besøg der medtager man det Indtryk, at her 
arbejdes med et meget stort Apparat under en dygtig og fremfor 
alt omhyggelig Ledelse, og at der sikkert vindes Resultater, der ere 
af stor Værdi for det praktiske Landbrug, men at disse dog ikke 
synes at staa i det ønskeligste Forhold til Apparatets Omfang.

Fra Halle foretog jeg forskjellige Udflugter i Omegnen. En af 
disse gjaldt den bekjendte Frøavler K n a u e r ,  der boer i G r ø b e r s  
mellem Halle og Leipzig, ca. P /2 Mil fra Halle. Den bekjendte 
Økonomiraad Ferdinand Knauer i Grøbers er død for et Aars Tid 
siden, og Forretningen er overtaget af hans Søn Dr. Titus Knauer. 
Det er et meget interessant og i høj Grad i n t en s i v t  L a n d -  og  
H a v e b r u g ,  der her drives. Ejendommen er ca. 750 Morgen Ld., 
der i et fuldstændig frit Sædskifte dyrkes med
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150 Mrg. Sukkerroefrø. 30 Mrg. Rug.
120 — Sukkerroer. 30 — Havre.
120 — Hvede. 20 — Lucerne og Esparsette.
110 — Byg. 15 — Moderroer.
100 — forskj elligt Havefrø. 15 — Staldfoder, mest Majs.
40 — Kartofler. 10 — Roser.

Kornafgrøderne optage saaledes kun mellem 1/2 og V3 af Arealet. 
Alt er som i alle velordnede Landbrug radsaaet, Kornet med 8— 9 " 
mellem Raderne, og renses ved Hakning. Næsten alt er beregnet 
paa direkte Salg; alt Kornet sælges som Saavarer, for en væsentlig 
Del til Schweiz; der lægges derfor Vægt paa at producere det 
bedst mulige Saakorn, i det der anvendes Udvalg, skarp Sortering, 
omhyggelig Behandling, nøjagtig Renholdelse af Sorterne osv. Flere 
Stammer af Korn bære Knauers Navn, bl. a. en særdeles smuk Rug. 
Den gamle Knauers Specialitet var dog Avl af Sukkerroefrø og 
Sukkerroer. Han havde opfundet en ejendommelig Fremgangsmaade 
for at højne Sukkerholdigheden, idet han nemlig bogstavelig indgav 
sine Moderroer Sukker. Der paastodes, at Sukkerindholdet herved 
var steget over 1 % ; men nogen som helst praktisk Værdi har denne 
Methode dog næppe, og det havde næppe været nødvendigt for 
Knauer at tage 15 Aars Patent i Tyskland og Østerrig paa denne 
Opfindelse.

For under en saa stærk Drift at holde Jordens Frugtbarhed 
vedlige kræves naturligvis en stor Mængde Gødning; og da Husdyr
besætningen kun udgjorde 400 Faar, 4 Køer, 14 Heste, 20 Træk
stude og 12 Svin, maatte Gødningen for største Delen kjøbes. For
uden det paa Stedet producerede havde Knauer i det sidste Aar 
kjøbt 400 Cnt. Chilisalpeter, 200 Cnt. Superfosfat (anvendt som Ind-
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strøgødning), Hestegødning for 10000 Mark, samt 20000 Cnt. Kom
post (fra Halle og Leipzig).

Foruden Landbrug, Frøavl, Frøhandel og Saakornproduktion 
drives her Faareavl, Sukkerfabrik, Brænderi, et stort Brunkulsbrud 
osv. I det hele faar man et levende Indtryk af, at her har raadet 
en Mand med stor Energi, Sagkundskab og Forretningsdygtighed. 
Ferdinand Knauers Navn har da ogsaa udmærket Klang i Tyskland. 
Han har udfoldet en ret anselig literær Virksomhed ved Siden af sin 
store praktiske Virksomhed, og flere af hans Bøger ere meget udbredte.

Som en Kuriositet kan bemærkes, at Dr. T. Knauer under mit 
Besøg var i Færd med at opføre en stor 2-Etages Bygning af for
stenet Træ fra Brunkulsformationen, ligesom der alt i Forvejen 
fandtes en lignende Bygning af samme ejendommelige Materiale.

Foruden et Par almindelige Bøndergaarde besøgte jeg i Om
egnen af Halle et Par store Godser, hvorfra jeg skal meddele nogle 
faa Oplysninger. Et Par Mil fra Halle kommer man med Kasseler
banen til Teutschenthal Station, hvorfra en ca. 2 Mil lang Sidebane 
fører til det store K o m p l e x  a f  G o d s e r  o m k r i n g  S a l z m ü n d e ,  
der er beliggende ved Salzaflodens Udløb i Saalefloden. En Samling 
af 9 Godser paa tilsammen 13 — 14000 Morgen Ld. tilhører, med 
Undtagelse af nogle mindre forpagtede Arealer, Oberamtman Z,im m er- 
ma n n  og bestyres hver af en Inspektør. Salzmünde er at betragte 
som „Hovedstaden“ i dette lille Fyrstendømme. Her finder man en 
hel Række store industrielle Anlæg, tilhørende Zimmermann: en 
Sukkerfabrik, der aarlig forarbejder 400 000 Cnt. Roer, der for største 
Delen avles paa Godserne; et Brænderi til Forarbejdelse af de 
dyrkede Kartofler; en Dampmølle, hvorpaa alt Korn formales, før det 
bortføres; et Sandstensbrud, et Kaolinslemmeri, et Teglværk, et Ler
slemmeri, betydelige Brunkulsbrud, et Gasværk osv. Derimod findes 
intet Mejeri, kun et Afkølingslokale, i det Mælken forsendes til et 
Fællesmejeri i Halle.

Jordbunden er af temmelig forskjellig Beskaffenhed, dels lettere 
Sandjord —  Rugjord — , dels udmærket Lerjord — en udpræget 
Hvedejord. Der fandtes i Sommer ca.

3000 Mrg. Land med Sukkerroer.
1500 — —  — Kartofler.
2000 —  — — Hvede.
1500 —  — —  Rug.
2000 —  — —  Byg og Havre.
1000 — — — Bælgplanter (mest Ærter).

Resten er Enge, Plantninger, Byggegrunde osv. Hveden  var for 
største Delen Shirreffs Square-head samt en Del russisk Costrømer,



62

der ansaas for en nødvendig Tilsætning til Square-head-Hveden, for 
at faa Mel af første Klasse; paa lettere Jord dyrkedes en Del brun 
mærkisk Landhvede, der ligner vor gamle danske brune Hvede. Der 
klagedes dog over, at Square-head ikke var saa vinterfast, som det 
kunde ønskes. —  Her som i Saaleegnen overhovedet dyrkes fortrins
vis Saa l eby g ,  der her naar sin højeste Finhedsgrad. Paa lettere 
Jorder dyrkedes toradet Landbyg. Saalebygget sælges som Maltbyg 
til en Pris af 10— 11 Mark pr. Cnt. — en Pris der opgaves mig 
flere Steder. — Ru g e n  var dels Schlanstedter, dels Zeeländer-Rug; 
den førstnævnte havde som sædvanlig et overordentlig kraftigt Ud
seende, men den plejede efter Sigende ikke fuldt at svare til For
ventningerne, ligesom den heller ikke gav Mel af bedste Kvalitet; 
dette maatte derfor blandes med Zeeländer. — Su k k e r r o e r n e  
vare mest Kl. Wanzleben. —  Foderroer dyrkes ikke her, ligesaa 
lidt som paa andre vel drevne Godser i Sukkeregnene; Affaldet fra 
Sukkerfabrikerne giver tilstrækkeligt Roefoder til de i Reglen for
holdsvis smaa Besætninger. —  Noget bestemt Sæds k i f t e  benyttes 
ikke; almindelig følger der Roer efter Hvede og Byg, Hvede efter 
Kartofler, Byg efter Roer. Til Hvede g ø d e s  med Staldgødning, 
1— 2 Cnt. Thomasmel eller den halve Mængde Superfosfat samt om 
Foraaret x/2— 1 Cnt. Chilisalpeter pr. Mrg. Roerne og Bygget faa 
ikke Staldgødning men Fosfatmel, Superfosfat og Chilisalpeter.

Ud s æ d s m æ n g d e n  var, overført til dansk Maal og Vægt, 
omtrent:

Man nærmede sig i Almindelighed mere til de laveste end til de 
højeste af disse Tai, men lod Udsæden variere en Del efter Jord
bunden og Varieteten.

A f g r ø d e r n e  ansloges i Aar saaledes:

Hvede . . . .  180— 200 ft pr. Td. Ld.
Rug ................ 140— 170 — — — —
Havre . . . .  80— 100 — —  — —
B y g ................... 140— 160 —  —  — —
Ærter . . . .  260— 280 — — — —
Sukkerroer. . 24 —  —  —  —

Havre
Ærter

Hvede
Rug
Byg

3000 ft pr. Td. Ld. 
2600 — —  — — 
2700 —  —  — — 
2400 — — — — 
2500 -  — ---------

samt i alt 20000 ft Sukkerroefrø.
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Da Driften her som saa ofte i Tyskland var beregnet paa direkte 
Salg eller fabriksmæssig Behandling af Afgrøderne, var Besætningen 
forholdsvis meget lille:

360 Køer, alle hollandske.
600 Trækstude, bayerske.
200 Heste, mest Percheron, nogle danske.
4000 Faar, Krydsning mellem Rambouillet og engelske Kjødfaar.

Et lignende stort Faarehold i Forening med et forholdsvis ringe 
Kohold træffer man meget almindeligt i Tyskland, ikke alene i de 
mindre frugtbare Egne i Mecklenburg og Brandenburg men ogsaa i 
det frugtbare og højt kultiverede Sachsen. Ofte er Forholdet endog 
som i Grøbers, at der saa godt som slet ingen Køer holdes; dette 
var saaledes Tilfældet hos et Par meget bekjendte tyske Landmænd, 
som jeg senere besøgte, Heine i Hadmersleben og Schultz i Lupitz, 
der, saa vidt jeg erindrer, hver havde en Ko, og disse hører til Tysk
lands allerdygtigste og fremmeligste Landmænd.

Det andet Gods, jeg besøgte i Halle-Egnen, var B e n k e n d o r f  
(ved Delitz) (ikke at forvexle med en af Salzmiindegodserne af samme 
Navn), tilhørende Amtsrath v. Z i mm e r ma n n ,  en Neveu afZimmer- 
mann, Salzmünde. Forholdene og Driftsmaaden er i alt væsentlig 
ens paa de to Godser, hvorfor nogle faa Meddelelser fra Benken
dorf kunne supplere Meddelelserne fra Salzmiinde. Til Benkendorf 
høre følgende Arealer:

A g e r jo rd ......................
Vedvarende Græsmarker
H a v e ............................
Frugttræplantninger .
Eng og Overdrev . . .

Ialt

7365 Mrg. Ld.
640 — —

33 — —
170 — —
120 —  —

8328 Mrg. Ld.
Heraf er 2500 Mrg. Forpagtning, hvoraf der svares en Forpagtnings
afgift af 30—36 Mark pr. Morgen, medens der for tilkjøbt Jord var 
betalt 700— 1000 Mark pr. Mrg. —  en i Sachsen almindelig Pris, 
der ofte langt overgaas. Jordbunden hører gjennemsnitlig til 3die 
Bonitetsklasse og var af Grundskat-Kommissionen anslaaet til at 
give en Nettoindtægt af 150 Mark pr. Mrg. Forrige Aar havde 
Høsten udgjort:

Rug . . . .  2800 ft pr. Td. Ld. Sukkerroer 28000 ft pr. Td. Ld.
Hvede . . . 3600 —  — —  —  Kartofler . 18000 — —  —  —
Byg . . . .  2300 —  —  — — Kløverhø . 13000 —  —  — —
Havre . . . 3500 —  — — —  Enghø. . . 5000 —  —  — —
Ærter . . . 1900 —  —  — —
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Arealer, der ikke egnede sig til Agerdyrkning, vare for en stor 
Del beplantede med Frugttræer, navnlig Stenfrugt.

Samtlige Skatter og Afgifter — Grund-, Bygnings-, Kommunal-, 
Krigs-, Kirke-, Skoleskatter osv. —  samt Forsikringsafgifter til 
Kreatur-, Ulykkes-, Hagelskade-, Brandforsikring osv. udgjorde 
38617 Mark.

Arbejdslønnen andrager aarlig noget over 200 000 Mark. 90 
Arbejderfamilier bo i Godset tilhørende Boliger. Foruden disse 
have endnu 30—40 udenfor boende Familier deres Udkomme ved 
Arbejde paa Benkendorf. Arbejdstiden er om Sommeren fra 5 
Morgen til 7 Aften, om Vinteren fra 6 Morgen til 6 Aften, en Times 
Middagsophold. Arbejdslønnen er for Mænd 1,50 Mark med et Tillæg 
af 25 Pf. for sværere Arbejde, samt Kartoffeljord og Brunkul; for 
Overarbejde betales 15 Pf. i Timen. For Koner 80 Pf.— 1 Mark, 
for Børn 50—80 Pf.

Besætningen var 270 Køer (hollandske), samt 138 Heste (Ar
bejdet, ogsaa ved Jordens Dyrkning, udføres i størst mulig Udstræk
ning ved Dampkraft). Køernes Foder bestod af: 2 Pd. Rapskage,
3 Pd. Hvedeklid, 50 Pd. Sukkerroeaffald, 25 Liter Bærme og 6 Pd. 
Enghø samt Halm. Hver Ko kostede 1,30 Mark om Dagen og gav 
et Mælkudbytte af 13 Liter daglig, der forarbejdedes i et Fælles
mejeri i Halle, hvorfra Smørret solgtes for 2,60— 3,20 Mark pr. Kg., 
og den skummede Mælk for 6 Pf. pr. Liter. Det nævnte Mælke
udbytte synes rigtignok at være uforholdsmæssig stort i Forhold til 
Foderet; Tallene blev mig imidlertid opgivne saaledes. Køernes 
Vægt varierede mellem 127s og 181̂  Cnt. — Hestene fik 3 Pd. Hvede
klid, 20 Pd. Havre og 10 Pd. Enghø. Der var i det sidste Aar 
kjøbt Kraftfoder for 114000 Mark og Kunstgødning for 173000 Mark. 
Samtlige Udgifter beløbe sig til henved 2 Millioner Mark om Aaret.

Paa en Del andre Godser, som jeg besøgte i forskjellige Egne, 
f. Ex. Søderhof pr. Ringelheim, Schlanstedt pr. Halberstadt, Hadmers- 
leben Klostergods, Weende pr. Gøttingen osv. svarede Forholdene 
nogenlunde til de oven nævnte.

Bcruburg og Stassfurt.
Fra Halle agtede jeg mig til Halberstadt men kunde ikke mod- 

staa Fristelsen til at lægge Vejen over de to nævnte Byer for i 
Bernburg at se Prof. Dr. Hel l  r i e ge l ’s og Dr. W i l f a r t h ’s verdens
berømte fundamentale Undersøgelser over Bælgplanternes og Græs
sernes Kvælstofernæring, og for i Stassfurt at se de ikke mindre 
berømte Kali- og andre Saltværker. Nogen nærmere Omtale af disse
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to for Landbruget yderst vigtige og højst interessante Foretagender 
skal jeg dog ikke paa dette Sted komme ind paa, men skynde 
mig til

Halberstadt og Omegn.
Halberstadt frembyder i det hele kun lidt af Interesse, men i 

Omegnen ligge de for Landøkonomer bekjendte Steder: Quedlin
burg, Emersleben, Hadmersleben, Schlanstedt, Klein Wanzleben, 
Anderbeck osv.

Den storartede Frøavl i Q u e d l i n b u r g  har tidligere været 
Gjenstand for saa udførlig Omtale her i Tidsskriftet (4. Bd. S. 1), at 
jeg skal indskrænke mig til at hidsætte nogle faa Tai til Belysning 
af Omfanget af en enkelt Frøavlerforretning, rigtignok ogsaa den 
største ikke alene i Quedlinburg men vist i hele Verden, nemlig 
Økonomiraad D i p p e ’s Forretning (Firma Gebrüder Dippe). Under 
mit Besøg laa den gamle I)ippe syg, og i afvigte Efteraar er han 
afgaaet ved Døden. Forretningen forestaas nu af hans Søn Karl 
Dippe. Det af dette Firma til Frø- og Kornavl benyttede Areal 
har en Størrelse af ca. 10000 Mrg. Ld., altsaa omtrent */2 □  Mil. 
Heraf var anvendt til

Sukkerroefrø ca. 2000 Mrg. Ld. Forsk. Rodfrugter ca. 600 Mrg. Ld.
Hvede — 2000 — — Havebønner —  400 — —
Byg —  600 — — Ærter — 400 — —
Rug —  400 —  — Sommerblomster — 600 —  —
Havre —  200 — —

Et meget stort Areal er selvfølgelig optaget til Byggegrunde, 
Drivhuse, Gange, Veje, Oplagspladser m. m. Af finere Blomster 
dyrkedes til Frø exempelvis 300 000 Potter med Sommer-Levkøjer 
80000 med Primula chinensis, 26000 Gyldenlakker, 15000 Cinerarier.

I Laboratoriet undersøgtes ved Polarisation 100 000 Sukkerroer 
Arbejdsstyrken bestaar af ca. 200 Medhjælpere, gjennemsnitlig ca. 
2000 Arbejdere samt en Mængde Haandværkere af alle Slags. Skjønt 
Dampdyikning anvendes i stort Omfang, og skjønt Gasmotorerne til 
Tærskemaskinerne repræsenterede over 50 Hestes Kraft, holdes der 
dog over 200 Heste og et lignende Antal Trækstude. Med Affaldet 
fedes aarlig 5— 6000 Beder.

Alt Frø bliver selvfølgelig undersøgt med Hensyn til Spireevne, 
og Tallet herfor opgivet Kjøberne. Afvigte Foraar var der imidlertid 
indløbet Klager over, at flere Partier Roefrø ikke havde den garan
terede Spireevne. Dippe lod da Prøver udtage af vedkommende 
Partier, og disse undersøgtes nu paa 9 forskjellige Frøkontrolanstalter, 
alle af de mest ansete. Dippe meddelte mig Resultaterne, hvoraf

5
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jeg med Udeladelse af Navnene tillader mig at hidsætte nogle, da 
de ere ret betegnende for den Uensartethed og Upaalidelighed, som 
forskjellige Methoder — thi disse maa vel gives Skylden —  ved Frø- 
undersøgelser give Anledning til. Tallene 1— 9 betegne Frøkontrol- 
anstalterne, a— g de forskjellige Frøpartier (alt Sukkerroefrø).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a _ _ 171 121 _ _ 115 234 186
b 146 160 147 77 76 126 — 162 156
c 156 157 151 95 100 103 —

COC* 182
d 146 161 117 91 144 95 — 200 —

e 144 153 150 71 78 123 — 171 166
f 202 165 106 109 174 — 144 214 221
g 183 164 151 75 169 134 128 221 203

Den Slags Resultater taler egentlig ikke til Fordel for Frøkontrollen 
i dens nuværende Skikkelse.

I K l e i n  W a n z l e b e n  mellem Halberstadt og Magdeburg be
søgte jeg Firmaet R a b e t t g e  & G i e s e c k e ,  der driver en storartet 
Roefrøavl. Den nuværende Administrator Giesecke er Søn af nu af
døde Økonomiraad G., der for 30— 40 Aar siden tiltrak den mest 
berømte og mest dyrkede af alle Sukkerroesorter, Kl. Wanzleben- 
Roen paa Grundlag af den gamle schlesiske Sukkerroe. Her dyrkedes 
over 2000 Mrg. Ld. med Sukkerroefrø. Jeg fik bestemt Indtryk af, 
at Frøavlen her drives paa et fuldt saa rationelt og solidt Grundlag 
og ledes med fuldt saa stor Omhu som i Quedlinburg. Bl. a. nøjes 
man i Kl. Wanzleben ikke med en Polarisation af Roesaften, men i 
Erkjendelse af, at andre Forhold end Sukkermængden kunne influere 
paa Polarisationsplanet, hvad man havde rig Erfaring for, foretages 
her desuden en kvantitativ Bestemmelse af Sukkermængden i hver 
eneste Stamroe. De polariserede Roer plantes her hele, medens de 
hos Dippe flækkes paa langs i 2—4 Stykker. Af det heraf udvundne 
Frø udsaas kun 3 Pd. pr. Morgen. Frøroerne (til Tiltrækning af 
Handelsfrø) gives her en Voxeplads af 1 □  Meter, medens de hos 
Dippe kun have 1 □  Al. — Medens de fleste Landmænd ere bange 
for at give deres Sukkerroer Staldgødning, og Fabrikkerne sædvanlig 
kun tillade dette inden for snævre Grænser, er det i Kl. Wanzleben 
gammel Praxis at give Fabrikationsroerne rigelig Staldgødning, og 
det ikke alene om Efteraaret men ofte ogsaa om Foraaret.

Mit Besøg hos Amtsrath W. R i m p a u  i S c h l an s t e d t ,  et Par 
Mil nord for Halberstadt, hos Klostergodsbesidder F. Heine,  tidligere
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i Emersleben, nu i H a d m e r s l e b e n  ved Halberstadt-Magdeburg- 
Banen, og hos Klostergodsforpagter 0. Bese l e r ,  tidligere i Ander- 
beck, nu i W e e n d e  ved Gøttingen kan jeg omtale under et, idet 
disse tre Svogre i det væsentlige arbejde mod samme Maal og 
efter samme Principer. Alle tre besidde de fremragende Dygtighed 
i den Retning, hvori de arbejde, og alle tre nævnes blandt Tysk
lands allerdygtig8te Landmænd. De drive fortrinsvis og efter stor 
Maalestok Produktion af Saasæd af den bedst mulige Kvalitet. Som 
Grundlag for deres Arbejder maa nævnes:

1. Nøje Kjendskab til L o v e n e  f o r  K o r n s o r t e r n e s  F o r 
æ d l i ng ,  saaledes som det vindes erfaringsmæssigt ved indgaaende 
Studier af de herhen hørende Forhold. Navnlig er Rimpaus Under
søgelser herover bekjendte langt ud over Tysklands Grænser. Funda
mentale Afhandlinger fra Rimpaus Haand foreligge saaledes i 
„Landw. Jahrb.“ 1877 („Die Selbststerilität des Roggens“, „Züchtung 
neuer Getreidearten“ ) og 1882 („Das Blühen der Getreidearten“ ), i 
Mentzels Kalender 1883 („Züchtung landw. Kulturpfl.“) osv.

2. S a m m e n l i g n e n d e  D y r k n i n g s f o r s ø g  med de vigtigste 
Sorter for at komme til Klarhed over, hvilke af disse der have den 
største Dyrkningsværdi. Paa alle tre Steder ser man derfor ret 
anselige Arealer benyttede til Forsøgsmarker; at disse drives efter 
alle Forsøgsvæsenets Regler er en Selvfølge. Parcellerne ere for
holdsvis store, mindst 1 Mrg., ofte mere, med smalle Gange imellem, 
hvad der ved saa store Parceller kun faar ringe Indflydelse. Man 
faar unægtelig Indtryk af, at saadanne store Parceller afgive et 
mere paalideligt Resultat end de smaa paa 1/100 eller 1/i00 Td. Ld., 
som man er henvist til at bruge paa de egentlige Forsøgsstationer, 
hvor man kun har smaa Arealer til Disposition. Til Fordel for de 
smaa Parceller taler dog, at det er langt lettere at faa ensartet 
Jord til disse end til de store, og dette er som bekjendt en af de 
allervigtigste Faktorer ved denne Art Forsøg. Parallelparceller be
nyttes ikke, hvad der absolut er en Fejl, selv om Parcellerne ere 
store; Resultaterne vilde blive langt sikrere, naar Forsøgene gjen- 
toges mindst en Gang, selv om Parcellerne da kun vare halv saa 
store. — Det, som er Gjenstand for disse Forsøg, er først og frem
mest det kvantitative Udbytte saavel af Kjærne som af Halm og 
Avner. I Løbet af Voxetiden og efter Modningen underkastes de 
dernæst en omhyggelig botanisk Undersøgelse; der optegnes saaledes 
Stængelleddenes Længde, Axets eller Toppens Længde, hele Plantens 
Højde, Antal Straa pr. Plante og pr. Arealenhed, Axets og Straaets 
Tykkelse, Antal og Vægt af Kjærner pr. Ax osv. Endvidere under
kastes de kemisk Analyse. Undersøgelserne udføres tildels af

5*
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Dr. Maercker i Halle. Naar en Forsøgsrække er afsluttet, offentlig- 
gjøres Resultaterne.

3. F o r b e d r i n g  a f  de b e d s t e  af  d i s s e S o r t e r  ved  skarpt  
Udva l g ,  nærmest efter Halletts Methode. Hermed har Rimpau 
fortsat i over 20 Aar, og Beseler og Heine ligeledes i en Aarrække. 
Fremgangsmaaden er følgende: Man har oprindelig anskaffet det 
bedst mulige Korn til Udsæd, heraf udsorteret et lidet Kvantum af 
de bedste Kjærner, udsaaet disse paa en omhyggelig tilberedt Jord 
under de gunstigst mulige Forhold og givet den voxende Afgrøde 
den mest omhyggelige Pleje. Af de bedste Planter herefter har 
man udvalgt de bedste Ax; af disses Midtparti har man udsøgt de 
største og smukkeste Korn og saaet disse under lignende Forhold 
som de forrige. Af Afgrøderne herefter har man atter udvalgt det 
bedste og udsaaet dette i Marken; den skarpt sorterede Afgrøde 
herefter er atter anvendt som Markudsæd osv. For nærværende Tid 
var saa godt som alle Kornmarker paa de tre store Godser besaaet 
med Saakorn, tilvejebragt ad denne Vej, idet Masseudsæden stadig 
sorteres meget skarpt, og der desuden hvert Aar tilvejebringes nyt 
Stamkorn. Ad nævnte Vej har de tre Herrer naaet at forbedre hver 
sine Stammer i umiskjendelig Grad. Bekjendt er saaledes Rimpaus 
Schlanstedter Rug, Beselers Anderbecker Havre, Heines rigtbærende 
Havre, Heines forbedrede Zeeländer Rug samt forskjellige Hvede- 
og Bygsorter. Afgrøderne sælges som Saakorn i Ind- og Udland. 
Paa de mere veldrevne Avlsbrug træffer man næsten altid en eller 
flere Stammer, der bære et af ovennævnte Navne. Ogsaa hér i 
Landet ere deres Varer vel bekjendte.

4. T i l t r ækn i ng  af  nye S o r t e r ,  dels ved Krydsning, dels 
paa Grundlag af spontant forekommende Ændringer. Navnlig har 
Rimpau anstillet et stort Antal Krydsningsforsøg. Fremgangsmaaden 
herved er følgende: Planten, der skal anvendes som Moder, ind
plantes i en Urtepotte, naar den har naaet en passende Udvikling, 
hvis man ikke oprindelig har saaet Kornet i Potte. Man beholder 
kun det største Ax og bortskærer de andre. Af dette bortskæres 
de nederste, svage Smaaax. Naar Arrene ere kjønsmodne, og 
endnu før Støvknapperne have aabnet sig, foretages Bestøvningen, 
idet Avnerne bøjes til Side, om fornødent delvis klippes af, Støv
dragerne bortskæres, og det fra Faderplanten indsamlede Blomster
støv, der samles ved at ryste Axene over et Uhrglas el. lign., over
føres nu paa Arrene med en fin Pensel, hvilket gjentages 2— 3 Dage. 
At den saaledes behandlede Plante maa beskyttes nøje mod tilfældig 
Bestøvning er en Selvfølge; Axet omgives derfor i de første Dage 
efter Operationen med et Papirshylster el. lign. — Saavel ude paa 
Rimpaus Forsøgsmarker som i hans rige Axsamling fandtes mange
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interessante og kuriøse Produkter af saadanne Krydsninger. Resul
tater af praktisk Værdi kan han dog næppe siges at være kommen 
til ad denne Vej. Her som overalt, hvor man søger en Forædling 
gjennem Krydsning, har man to store Vanskeligheder at kæmpe 
med, nemlig at faa de gode Egenskaber hos Forældrene forenede og 
de uheldige fjærnede paa en tilfredsstillende Maade, og i Længden 
at fastholde de gode Egenskaber, man i heldige Tilfælde har faaet 
forenet. Ofte i første og endnu oftere i anden Generation indtræffer 
et Tilbageslag til den ene eller den anden af Forældrene, og Kryds
ningsformens Ejendommeligheder ere dermed forsvundne. At Kryds
ning dog kan give Resultater af praktisk Værd ses af, at et ret 
betydeligt Antal Sorter ere komne frem ad denne Vej. Saaledes 
har nu afdøde Bestehorn i Bebitz (i Nærheden af Halle) frembragt 
ikke faa Sorter paa denne Maade. Ligeledes har Pringle, Shirreff, 
Vilmorin, Braune o. fl. skabt en Del Sorter ved Krydsning. I Have
bruget spiller Krydsning som bekjendt en stor Rolle ved Til
vejebringelsen af nye Sorter. — Paa Grundlag af spontant forekom
mende Ændringer har Heine f. Ex. tiltrukket sin Emma-Sommer- 
hvede, og ad samme Vej har Beseler tiistrukket tre vel adskilte 
Stammer af Square-head-Hveden.

Ved mit Besøg hos disse tre berømte Kornforædlere fik jeg i 
det hele Bekræftelse paa, at det fortrinsvis er i Retning af For
ædling gjennem Udvalg, at der kan ventes en for Praxis værdifuld 
Forbedring af Kornsorterne, hvad der for saa vidt er en meget 
heldig Omstændighed, som dette er et Middel, enhver Landmand 
selv til en vis Grad kan bringe i Anvendelse, om der end kræves 
nøje Sagkundskab, stor Omhu og megen Taalmodighed for at drive 
denne Forædlingsmaade vidt. Men jeg fik tillige et bestemt Indtryk 
af, at en Forbedring ad denne Vej ikke alene er mulig, men oven i 
Kjøbet ikke saa overordentlig vanskelig. Man kan ikke undgaa at 
blive overbevist herom, naar man paa den ene Side bliver gjort 
bekjendt med disse Mænds Arbejdsmethoder og paa den anden Side 
ser Frugterne deraf: deres Kornmarker fremvisende saa fyldige Af
grøder, som man kun sjældent ser hertillands, og det til Trods for, 
at der her ikke er Tale om Brak eller Græsleje, men Jorden Aar 
ud og Aar ind maa bære Afgrøder af Korn, Roer, Kartofler, Ærter, 
Bønner osv., og saa varietetsrene, at man paa Arealer af Tusinder 
Morgen Land ikke opdager et fremmed Ax, og derhos saa ens
artede i Udvikling, at man vanskelig faar Øje paa en Plante, der 
er større eller mindre end Mængden, og naar man endelig ser, i 
hvilken Grad Afgrøder, der hidrøre fra Saakorn fra disse Folk, 
hæve sig over de gamle Landsorter, som de tildels stamme fra.
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Det maa imidlertid bestemt fremhæves, at det ingenlunde er 
den gode Udsæd alene, der skaber disse misundelsesværdige Korn
marker. Det fortrinlige Resultat skyldes maaske lige saa meget 
andre Omstændigheder: Jorden faar en mønsterværdig Behandling; 
den holdes i en udmærket Gødningskraft; trods det forholdsvis ringe 
Husdyrhold tilføres der dog Jorden langt større Mængder af Plante- 
næring, end vi her hjemme ere vante til; Tyskerne have deres 
Handelsgødning billigere end vi, og det nytter ikke at nægte, at de 
ogsaa gjennemgaaende have bedre Forstaaelse af dens Anvendelse
—  noget der ingenlunde skal være sagt til Nedsættelse for danske 
Landmænd; det er tværtimod fuldstændig naturligt, da Tyskerne have 
mere Erfaring end vi i denne Retning, og de støttes her, som paa 
saa mange andre Maader i mægtig Grad af de landøkonomiske For
søgsstationer, hvoraf der i det tyske Rige findes ikke mindre end 
63, medens vi her i Landet kun har én. —  Af overordentlig stor 
Betydning er endnu sikkert Radsaaningen, der anvendes ikke alene 
hos de tre her omtalte Mænd, men i alle veldrevne Landbrug. Her
ved bliver det bl. a. muligt at holde Markerne saa rene for Ukrudt, 
som vi desværre kun kjender meget lidt til her hjemme. Paa Titel
bladet af det indholdsrige og smukke Festskrift, som Landmands
foreningen i Saalekredsen udgav for faa Aar siden i Anledning af 
Foreningens 25 Aars Bestaaen, sattes betegnende nok Billedet af en 
Radsaamaskine. — Man ser det i Tyskland, og man ser det heldig
vis ogsaa herhjemme, at hvor en rationel Dyrkning af Jorden og en 
omhyggelig Behandling af Afgrøderne forenes med et planmæssigt 
Forædlingsarbejde, der vise Frugterne sig i Form af en gradvis 
Forbedring af Kulturplanterne. Men det maa fremhæves, at den 
almindelige Lov for Forædling i fuldt Maal gjælder her: skal  
en f o r æ d l e t  S o r t  e l l e r  R a c e  h o l d e  sig paa et v ist  
Tr in,  da maa de F a k t o r e r ,  der  have s k a b t  den,  s t a d i g  
v e d b l i v e  at  være v i r k e n d e ;  f o r a n d r e s  d i s s e ,  f o r a n d r e s  
snart  Sor ten e l l e r  R a c e n  i t i l s v a r e n d e  Grad.

Jeg skal hermed afslutte disse spredte Meddelelser. Jeg be
søgte endnu en Række Steder: Gøttingen, Erfurt, Hildesheim, de 
berømte Mosekulturer i Cunrau og de ikke mindre berømte Sand
jordskulturer hos Godsejer Schultz i Lupitz, Mosekulturstationen i 
Bremen, Forsøgsstationen i Kiel, Mosekulturerne i Bokelholm og 
Rikling, Sandjordskulturerne hos Gaardejer Ilølck i Buken, forskjel
lige Egne i Marsken osv. Hvorvel hver især af disse Steder frem- 
byder ikke lidet af Interesse, er der dog ikke noget særligt nævne
værdigt i Retning af Forsøg med Kulturplanter, hvorfor jeg ikke
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paa dette Sted skal komme ind paa en nærmere Omtale heraf. Et 
og andet herhen hørende skal lejlighedsvis blive Gjenstand for Omtale 
andensteds.

Efter at have tilendebragt en Rejse i Udlandet, ligger det nær 
at anstille Betragtninger over Forholdet mellem, hvad man der har 
havt Lejlighed til at gjøre sig bekjendt med, og hvad man paa 
samme Omraade har her hjemme. Mine Betragtninger i saa Hen
seende gaa da i Hovedsagen ud paa følgende:

Jeg saa vel som vist enhver, der har færdedes blot lidt uden 
for Fædrelandets snævre Grænser, nærer ikke Tvivl om, at der for 
os her hjemme er mangt og meget at lære af Udlandet, og da vel 
først og fremmest af vore Naboer hinsides Sundet og syd for Konge- 
aaen; dette gjælder vel ikke alene paa Landøkonomiens Omraade, 
men vist fuldt saa meget paa mange andre Felter. Et lille Land 
som vort, hvor Forholdene i alle Maader ere smaa, kan ikke ventes 
at skulle være Banebryder paa ret mange Omraader — hvad der er 
saa meget mindre Grund til at beklage, som det i Reglen er en 
temmelig daarlig Forretning at være Banebryder. Det gaar med 
vort Land i Forhold til vore store Nabolande, som det gaar med 
vore smaa Jordbrugere i Forhold til de store Landmænd: det er 
disse sidste, der i det væsentlige skulle „give Tonen an“ , undersøge 
Grundforholdene og, belærte af Erfaringen, snart i Form af Skuffelse 
og Tab, snart i Form af Sejr og Fordel, i de store Hovedtræk ud
stikke de Baner, ad hvilke der skal fares. Under smaa Forhold 
kan man ikke sætte de store, vidtløftige Apparater i Gang — ofte 
skorter det vel baade paa de aandelige og materielle Midler dertil, 
og det er heller ikke altid nødvendigt eller klogt, naar man kun 
sørger for at holde sig å jour med, hvad de store foretage sig, og 
man dernæst forstaar at tillempe dette efter ens egne lokale For
hold. Et lille Land som vort kan af mange Grunde ikke ventes at 
være fuldt paa Højde med de store Kulturlande. Men desto glæde
ligere er det, naar man dog hist og her ser Felter, hvor vi ikke 
alene ere jævnbyrdige med men endog staa over Lande, der naturligt 
burde være foran os. Naar der ogsaa, hvad det landøkonomiske 
Forsøgsvæsen angaar, specielt i Retning af Plantekultur, er meget at 
lære af Udlandet, saa vil jeg ingenlunde have dette forstaaet derhen, 
at vi i denne Retning intet skulde have, der taaler Sammenligning med 
Sveriges og Tysklands. Tvertimod, naar man kjender det Arbejde, 
som de i Indledningen til disse Meddelelser nævnte Institutioner 
udføre, saa maa det, saa vidt jeg skjønner, erkjendes, at der her 
hjemme er udført et f o r h o l d s v i s  større og grundigere Arbejde
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for Kulturplanternes Forbedring end selv i Tyskland. Og navnlig 
finder man næppe noget Sted paa Jorden et Arbejde af denne Art, 
der i Omfang, Grundighed, Alsidighed og praktisk Betydning naar 
op til det, der i en Menneskealder er udført af vor i Udlandet 
endnu mere end i Indlandet berømte Landsmand, Konsulent P. 
Nielsen i Tystofte.
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Nogle Resultater af 13 Aars Dyrkningsforsøg med Kartofler.
Af Hans Knudsen, Landsgrav.

Det var et haardt Slag for Landbruget, da Kartoffelsvampen 
holdt sit Indtog her i Landet; thi næppe nogen anden Plante, som 
paa den Tid dyrkedes, gav tilnærmelsesvis det Udbytte af Stivelse 
pr. Td. Ld. som Kartoflen. Naar hertil kom, at man i hin Tid, 
hvor man ingensteds havde Overflod men snarere ligefrem Mangel 
paa Gødning, kunde dyrke Kartoflen i temmelig gødningsfattig Jord 
og dog faa et godt Udbytte, endvidere, at den, tilligemed Brakken, 
paa den Tid var saa at sige den eneste Afgrøde, man kunde benytte, 
hvor Jorden trængte til at renses, vil det let forstaas, hvor uhyre 
stort et Tab Kartoffelsvampen foraarsagede for Landbruget.

Skjønt Svampens Virkninger paa de den Gang dyrkede Kartoffel
sorter var uhyre, idet undertiden saa at sige hele Afgrøder øde
lagdes, vare Landmændene dog bievne saa fortrolige med Kartoflen, 
at de i flere Aar vedbleve at dyrke den i samme Udstrækning —  ja 
i de mere sandede Egne ingensinde ophørte dermed, til Trods for 
Tabene, som ganske vist ikke blev saa enorme der, fordi Betingelserne 
vare bedre for Kartoflerne og Sædafgrøderne heller ikke vare 
saa sikre. Men paa den bedre Jord blev man efterhaanden be
tænkelig ved at dyrke dem, og de med Kartofler dyrkede Arealer 
vare i det sydvestlige Sjælland, og rimeligvis mange andre Steder, 
ikke større i Tredserne og Halvfjerdserne, ja  langt ind i Firserne,
end at man dyrkede det absolut nødvendige til Husbehov. Kun paa
værdiløse, sandede Jorder dyrkedes noget til Salgs, fordi man intet 
andet havde, som kunde lykkes der.

Det var dog ikke alene Svampen, der var Skyld i det daarlige 
Udbytte gjennem de omtrent 40 Aar, hvori hele denne Kartoffelkrise 
varede, thi som bekjendt er Svampens Angreb dog ikke lige hæftigt 
hvert Aar, ligesom den heller ikke optræder lige tidligt hvert 
Aar, og man nu godt ved, at den tidlige Optræden er langt
den farligste, fordi den ødelægger Toppen paa en Tid, hvor den er 
nødvendig for at hjælpe Knoldene frem. Svampen hjalp man imid
lertid selv frem til Ødelæggelsesarbejdet, idet mange slet ikke gjorde 
sig den Ulejlighed at sortere de syge Læggekartofler fra, men lagde 
dem om Foraaret sammen med de sunde — de havde jo  ligesaa 
gode Spirer. Men der var ogsaa et andet Forhold, som ind
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virkede i høj Grad paa Udbyttet og havde sin store Skyld i, at det 
blev saa daarligt, som det blev. Det var den Fejl man begik ved 
vedblivende at dyrke de samme Kartofler i den samme Egn. Om 
flere af de Sorter man dyrkede gjaldt det, at det ikke nær saa meget 
var Sygdommens som Kartoflens ringe Ydeevne, der var Skyld i 
det daarlige Udbytte. Jeg feiler næppe meget, naar jeg paastaar, 
at her i det sydvestlige Sjælland — og forresten paa flere Steder — 
var Udbyttet pr. Td. Ld. 20 å 40 Tdr., kun undtagelsesvis højere. 
Og et saadant Udbytte skulde ikke friste til at udvide Avlen. Her 
dyrkedes meget en lille gul Kartoffel, forøvrigt temmelig tarvelig, 
der ofte kun gav 2 å 3 Gange Udsæden, samt en lang rød, meget simpel 
Kartoffel, som ogsaa gav et meget tarveligt Udbytte, men som ikke 
lod sig synderlig paavirke af Svampen. Den var forresten Skyld i, 
at den Anskuelse udbredte sig i Befolkningen her i Egnen, at 
de røde Kartofler skulde være mere modstandskraftige mod Syg
dommen end de hvide. Hvorom alting er —  man var nu i flere 
Egne kommen til den Anskuelse, at Kartoffeldyrkningens Tid her i 
Landet var forbi, og at det var Kartoffelsygdommens Skyld.

I Halvfjerdserne hørtes der imidlertid fra Udlandet, at man 
havde af Frø opelsket Sorter, som baade gave et betydeligt større 
Udbytte, end man her nu var vant til, samt at de vare langt mere 
modstandskraftige mod Sygdommen. Den første af disse Sorter kom, 
saavidt jeg erindrer, over Hamborg her til Egnen; det var Tidlig 
Bosen og hvad den ydede havde man ikke set længe; især de som 
længtes efter ved Lejlighed at optage Kartoffeldyrkningen kastede 
sig over denne og en anden Sort, der angaves at komme fra Amerika 
og snart solgtes i store Masser her i Egnen; den var en Slægtning 
af Early Goodrich.

Det var vistnok i 1876 og 1877 at man optog Dyrkningen af 
disse 2 Sorter her i Egnen. I 1877 tog Markfrøkontoret Sagen op 
og indbød Landmændene paa 22 nye Sorter fra Udlandet. Efter 
det fra Markfrøkontoret den 20. December 1877 udsendte Cirkulære 
om denne Sag, ser det ud til, at det har faaet Stødet til at sætte 
denne Sag i Gang ved de Forsøg, som Hr. J. Pedersen havde gjort 
med nye Kartoffelsorter, og som findes beskrevet i den af ham paa 
samme Tid udgivne Bog. Han er altsaa den første, som offentlig 
er traadt frem her i Landet med noget Nyt i denne Retning, — thi 
hvad en eller anden Handelsgartner har udbudt, i Henhold til Anbe
falinger fra Udlandet, og uddelt til en forholdsvis snævert begrænset 
Kreds, mener jeg ikke her at behøve at medtage. Hvad der fik større 
offentlig Betydning var Hr. J. Pedersens Bog „Kartoffelavlen i Dan
mark“ og Markfrøkontorets Udbud af nye Sorter. Da det saa saas, 
at Folk vilde kjøbe, kom det i den følgende Tid ikke til at mangle
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paa „nye“ Sorter, som udbødes fra forskjellige Sider og hvoraf selv
følgelig meget var Humbug.

Markfrøkontorets forannævnte Indbydelse til Indkjøb af nye 
Sorter —  af 20. December 1877 — var det, der først vakte min 
Opmærksomhed for denne Sag. I dette Aktstykke findes forresten 
adskilligt som fortjener at kjendes. Der oplyses saaledes, at paa 
den Tid udgjorde det med Kartofler dyrkede Areal her i Landet 
ca. 77 000 Td., foruden „hvad der dyrkes i Haverne“ . Ifølge stati
stisk Bureau var 6jennemsnitsavlen af Kartofler paa den Tid fo r  
he l e  Lan det  ca. 40 Tdr. prj,Td Ld., altsaa ogsaa naar de bedste 
Kartoffelegne medregnes. Det hedder endvidere: „Hvad dernæst
Kvaliteten af danske Kartofler angaar, da ere Forholdene højst be
klagelige, thi det er ganske vist ikke nogen overdreven Paastand, at 
man i Danmarks Hovedstad i 19 af 20 Tilfælde vil blive skuffet, 
naar man søger sig en god Spisekartoffel ved sukcessivt paa maa og 
faa at prøve, hvad Frugtkjælderne og Kartoffelvognene i denne 
Retning have at byde, og det er overhovedet en sjælden, men paa- 
skjønnet Overraskelse, naar man paa danske Spiseborde, hvad enten 
man er i Stad eller paa Land, træffer en god og velsmagende Kar
toffel, paa hvis Egalitet gjennem hele Fadet man kan stole med 
nogenlunde Tryghed“ .

Denne Indbydelse fra Markfrøkontoret gjentoges som bekjendt i 
flere Aar, og den fik Betydning for Kartoffelavlen idet mange be
nyttede Lejligheden til at forsyne sig med Læggekartofler af de 
nyere og fremmede Sorter. I fire Aar har saaledes 700 å 1000 
Landmænd aarlig forsynet sig med Læggekartofler fra Markfrøkon
toret — ifølge de udsendte Aarsberetninger —  og Omsætningen er 
i et enkelt Aar —  ligeledes ifølge Aarsberetningen — gaaet op til 
over 84 000 Pd.; i Tidsrummet 1878—80 har 3900 Landmænd deltaget 
i disse Forsøg, og det hertil benyttede Materiale af Læggekartofler 
udgjør ca. 157 000 Pd. eller ca. 785 Tdr. Naar man tager Hensyn 
til, at dette Kvantum er uddelt i meget smaa Portioner, vil det for
staas, at her var lagt en Grundvold til at bygge videre paa og at 
jeg har Ret i, at dette var det første større Forsøg der gjordes for 
at forbedre Kartoffelavlen her i Landet.

Det gik imidlertid ikke saa glat med at faa Kartoffelavlen for
bedret, som man af den første stærke Tilslutning skulde tro. Der 
var imellem alt det udbredte baade Kjærne og Avner; hertil kom 
Spekulationen, som nu meldte sig, idet der baade fra den ene og 
fra den anden Side udbødes „nye“ Sorter og der gjordes ikke ganske 
lidt for at faa det solgt. Jeg mindes saaledes et Par driftige 
Handelsmænd, der gik fra Mand til Mand her i Egnen og solgte en 
saakaldt Kurlandsk Kartoffel til en Pris af, saavidt jeg husker, 50
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Øre pr. Pd. Den var saa at sige uden Værdi, og der kom meget 
af den Slags. Heri finder man Forklaringen til, at der meget hurtig 
indtraadte en Reaktion. Mange af dem, der havde faaet Kartofler 
fra Markfrøkontoret, fik sæi’lig Øje for de mindre værdifulde, og der 
var paa den Tid ikke saa faa Landmænd, der ikke var langt fra at 
betragte det hele som en slet og ret Pengespekulation fra Markfrø
kontorets Side og intet videre.

Svagheden ved disse Forsøg var, at der uddeltes et alt for stort 
Antal Sorter. Fra Markfrøkontoret er efter egen Opgivelse udgaaet 
43 forskjellige Sorter, foruden det Utal af „nye“ Sorter, der kom fra 
andre Sider. Det er nu ikke hver Mands Sag imellem saa stor en 
Mængde Sorter at finde, hvad der er egentlig værdifuldt, hvad der 
er mindre værdifuldt, og hvad der er værdiløst. For bedre at illu
strere dette Forhold, skal jeg anføre, at ved det kgl. danske Have
selskabs Udstilling i 1880 havde Hr. Kunstgartner Fr. Wendt ud
stillet, saavidt jeg husker, omtrent 250 Sorter, samt at jeg ved de 
Forsøg med nyere Sorter jeg paabegyndte i 1878 og endnu fort
sætter allerede har havt ca. 200 Sorter paa Prøve, og at jeg endda 
ikke nær har medtaget alt, hvad der er kommen frem, fordi det 
ligefrem var mig uoverkommeligt. Jeg mener nu, at Markfrøkon
toret har indtaget til Forsøg, hvad det mente burde medtages, men 
der manglede en ordnende Haand til at finde Vej i alt dette Virvar 
og til at paapege for danske Landmænd, hvad de burde optage og hvad 
de skulde lade ligge.*) Markfrøkontoret gjorde vistnok, hvad det under 
de da indledede Forhold kunde gjøre, idet det i flere Aar udsendte 
Skemaer med Spørgsmaal til Besvarelse af dem, der havde faaet Kar
toflerne, for saaledes ved at samle og sammenarbejde disse Svar at faa 
et brugbart Materiale til at arbejde videre med. Men det tog altid 
nogen Tid med at faa disse Svar ind og faa dem ordnede, og de 
kunde i alt Fald ikke komme til at foreligge for Offentligheden 
førend omtrent 1 Aar efter at Folk havde modtaget de paagjældende 
Kartofler; det var endda kun et enkelt Aars Resultater, der som 
Regel kunde komme frem paa en Gang. Men enhver der har syslet 
med dette Spørgsmaal vil vide, at et Aars Forsøg er for lidt at 
bygge paa. Hertil kom saa Udraabet af de nyeste Sorter, hvilket 
alt tilsammen hjalp til at forvirre og trætte Folk, saa mange opgav 
det hele efter et Par Aars Forløb. Nogle var der selvfølgelig som 
holdt ud og havde Glæde deraf, men det var ikkø saare mange, og 
det er lærerigt i den Henseende at lægge Mærke til, hvad der endnu 
den Dag i Dag dyrkes f. Ex. paa de store Kartoffelmarker i Frederiks
borg Amt, nemlig som Hovedsort en stor gul Kartoffel, der gaarunder

*) Angaaende denne Sag vil der snart i dette Tidsskrift knnne ventes en 
nærmere Regjørelse fra Bagkyndig Haand. Red.
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Navn af „Jydepotter“ , forøvrigt af en god Smag og i det hele en 
god Spisekartoffel, men en Kartoffel med hvis Dyrkning der jævnlig 
er forbunden store Tab paa Grund af dens store Modtagelighed for 
Kartoffelsygdommen, som ikke saa sjældent medfører, at over s/4 af 
Avlen ødelægges. Ganske vist er den delvis i de senere Aar er
stattet med en sildigmoden gul engelsk Sort, men denne er langt 
mindre frugtbar og en langt ringere Spisekartoffel. Hvorfor dog 
ikke, naar man vil have en god, frugtbar Spisekartoffel, saa langt 
hellere se at faa enten Golden early eller Tidlig gul engelsk, det vilde 
være et virkelig godt Bytte.

Min Opmærksomhed for Kartoffeldyrkningen vaktes som sagt 
ved Markfrøkontorets ovenomtalte Cirkulære, og jeg fik saa 
alle dets først udbudte 22 Sorter. De bleve lagte i et Stykke 
temmelig ensartet Jord, Side om Side, og det slog mig allerede i 
Efteraaret 1878, da jeg tog dem op, hvilken betydelig Forskjel, der 
var paa de forskjellige Kartoffelsorters Ydeevne og paa de nyere 
Sorters absolute Overlegenhed over de ældre. Vel var det i Have
jord de vare lagte, men at opnaa et Udbytte der svarede til 192 
Tdr. pr. Td. Ld., som jeg naaede af en enkelt Sort, forbavsede mig; 
senere har jeg endog naaet højere Udbytte i Marken, men det var 
nok for mig til at blive ved. Jeg fik saa det meste af hvad Mark
frøkontoret kom frem med og endel fra andre Sider, men da jeg 
saa den Mylr af Sorter, som nu kom frem fra alle Sider, modnede; 
hos mig den Tanke, at gjøre noget for at rede alt dette Virvar ud 
fra hinanden og prøve de tilsyneladende værdifulde Sorter i nogle 
Aar efter hinanden, for at faa Klarhed over, hvad der var værd at 
dyrke og hvad der helst jo  før jo heller skulde forsvinde. At prøve 
det altsammen oversteg imidlertid som forannævnt mine Kræfter 
jeg nøjedes da med at vælge det, som ifølge anbefalende Omtale 
syntes at have Krav paa Opmærksomhed. Der var selvfølgelig mange 
Forhold, som ved dette Arbejde fortjente nærmere Undersøgelse; 
jeg fandt imidlertid, at jeg væsentlig havde at rette min Opmærk
somhed paa Frugtbarhed og Modstandskraft mod Sygdom, henholdsvis 
for Foder- og Spisekartofler; det var de to Spørgsmaal, der mest 
interesserede Landmændene, og ifølge denne Plan optog jeg da Arbejdet.

Som allerede nævnt har jeg prøvet eller har under Prøve paa 
det nærmeste 200 Sorter. For Tiden har jeg følgende under Kultur:
1. International Nyre, 2 Aar. 6. E arly  Goodrich*) 13 Aar.
2. No name, 3 Aar. 7. Unævnt, L. P. Hansen, 4 Aar.
3. Hannoveraner, 1 Aar. 8 Hermosa, 2 Aar.
4 .  Hollandsk Sommerkartoffel, 7 Aar. 9. Hammersmith, 12 Aar.
B. Kongekartoffel, 4 Aar. 10. Gul Erfurter, 12 Aar.

*) De med Kursiv fremhævede Navne betegne saadanne, som maa anses for de 
paalideligste.
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11. Æ d el Malteser, 2 Aar. 47. Kurfürst, 3 Aar.
12. Golden early, 12 Aar. 48. Alkohol, 1 Aar.
13. Odin, 2 Aar. 49. Blaa Kæmpe, 3 Aar.
14. Charlotte, 2 Aar. 50. Aspasia, 3 Aar.
15. Eos, 1 Aar. 51. Kleopatra, 3 Aar.
16. Gul Hollænder, 4 Aar. 52. Lippesche Rose, 1 Aar.
17. Dabersch, 2 Aar. 53. Edelweis, 3 Aar.
18. Achilles, 7 Aar. 54. Queen of the Walley, 3 Aar.
19. Josef Rigault, 4 Aar. 55. Rund gul hollandsk, 2 Aar.
20. Primadonna, rød, 11 Aar. 56. New blush, 2 Aar.
21. Do. hvid, 3 Aar. 57. Mayn crop Kidney, 2 Aar.
22. Kejser Wilhelm, 7 Aar. 58. Blaaøje, 1 Aar.
23. Richters lange hvide, 1 Aar. 59. The Thorburn, 2 Aar.
24. Eutiner, 4 Aar. 60. Early market, 2 Aar.
25. Beauty o f  Hebron, 10 Aar. 61. May Queen, 2 Aar.
26. Tidlig Edinburger, 4 Aar. 62. Juvel, 2 Aar.
27. Anderssen, 4 Aar. 63. The Colonel, 2 Aar.
28. Bichters Imperator, 10 Aar. 64. Alpha, 2 Aar.
29. Juno, 2 Aar. 65. Early surprise, 2 Aar.
30. Carters Magnum bonum, 10 Aar. 66. Gul fra Flinterup, 2 Aar.
31. Oxford, 4 Aar. 67. Webbers early white beauty, 2 Aar.
32. Amarant, 2 Aar. 68. Wellington, 2 Aar.
33. Globus, 1 Aar. 69. Mühlhauser, 2 Aar.
34. Turners improved, 10 Aar. 70. Hamburger Markt Kartoffel, 2 Aar.
35. Tidlig Nassengrund, 2 Aar. 71. Zwickauer, 2 Aar.
36. Zborrow, 9 Aar. 72. Mayflower, 2 Aar.
37. Reichscanzier, 2 Aar. 73. Snowdrop, 2 Aar.
38. Cuzko, 3 Aar. 74. Richters Ædelsten, 2 Aar.
39. Fürst Lippe, 3 Aar. 75. Peru, 1 Aar.
40. Elefant, 9 Aar. 76. Siebenhäuser, 1 Aar.
41. Early goldstream, 10 Aar. 77. Neue Lippesche, 1 Aar.
42. Simson, 3 Aar. 78. Goldelse (?), 1 Aar.
43. Sovereign, 5 Aar. 79. Ceres, 1 Aar.
44. Tidlig gul engelsk, 4 Aar. 80. Dorf-Grobschmidt, 1 Aar.
45. Athene, 3 Aar. 80 b. Alabast, 1 Aar.
46. Frigga, 3 Aar.

Af disse her nævnte Sorter skal dog Nr. 16, 37, 47 og 57 udgaa
nu. De øvrige prøves yderligere.

De Sorter, som jeg tidligere har prøvet, men som jeg har ladet
udgaa ere følgende:

*81. Sneflage, 6 Aar. *90. Seed, 3 Aar.
*82. La Circassienne. 5 Aar. 91. Preis von Holland, 4 Aar.
*83. Tidlig Vermont, 6 Aar. 92. Ruby, 7 Aar.
*84. Improved late, 4 Aar. 93. Oneida, 3 Aar.
*85. Sildig Rosen. 6 Aar. *94. Malteser, 10 Aar.
86. Gul Rosen, 4 Aar. *95. Papa chilena, 9 Aar.
87. Heinemanns Delikatesse, 3 Aar. *96. Runde Sexugers, 10 Aar.
*88. Kapsels hvid Rosen, 3 Aar. 97. Set. Hans-Kartoffel, 5 Aar.
*89. De tidliges Konge, 5 Aar. 98. Schoolmaster, 4 Aar.
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99. Guld-Rosen, 4 Aar. 148. Patersons Bovinia, 1 Aar.
*100. Fin Højtids, 4 Aar. *149. Bøghs Æggeblomme, 1 Aar.
*101. Early China, 4 Aar. 150. Frederiksværker, 1 Aar.
102. Danskeren, 3 Aar. 151. Griesenheger, 1 Aar.
*103. Champion, 7 Aar. 152. Tidlig Paragon, 2 Aar.
*104. Suttons Magnum bonum, 6 Aar. *153. Kurlandsk, 6 Aar.
*105. Kejserindekartoffel, 5 Aar. *154. Blaa Rosen, 1 Aar.
*106. Gelbe Rose, 1 Aar. *155. Aim. askebladet, 6 Aar.
107. Thornburns Paragon, 2 Aar. 156. Suttons ny Berkshire Nyre, 1 Aar.
*108. Heiligenstadter, 2 Aar. 157. Marjolin, 1 Aar.
*109. Granatbliithe, 4 Aar. 158. Brunhild, 2 Aar.
*110. Sexugers Nyre, 3 Aar. 159. Coillou blanc, 3 Aar.
*111. Lærkeæg, 2 Aar. *160. Holstensk, 3 Aar.
*112. Do. fra Tyskland, 2 Aar. 161. Grosse jaune hative, 2 Aar.
113. Prince des Galles, 5 Aar. 162. Duc de Magenta, 2 Aar.
*114. Hamborger, 4 Aar. 163. Me. Kinlays pride, 3 Aar.
*115. Climax, 3 Aar. 164. Mangua nigra, 8 Aar.
*116. Edelstein, 3 Aar. *165. Alpha II, 3 Aar.
*117. Hollandsk Kastanie, 2 Aar. 166. Mangua blanca, 2 Aar.
*118. Improved peach blow, 2 Aar. 167. Robsons challenge, 4 Aar.
*119. Goldelse, 5 Aar. 168. Saucisse blanche, 2 Aar.
*120. Nassengrund, sildig, 6 Aar. 169. Gulkjødet Rødhud, 3 Aar.
121. Ny gul Berliner Yox, 3 Aar. 170. Garibaldi, 2 Aar.
*122. Americana nigra, 8 Aar. 171. Beauty o f Kent, 1 Aar.
*123. Brié, 3 Aar. 172. Friedrich Carl, 2 Aar.
124. General, 2 Aar. 173. Erfurter rauhschalig, 2 Aar.
*125. Blanca, 7 Aar. 174. Erfurter runde ohne Bliithe, 2 Aar.
*126. Handsvorths early prolific, 3 Aar. 175. Sildig hvid Rosen, 1 Aar.
*127. New golden early, 4 Aar. 176. Wellington II, 1 Aar.
*128. Porters excelsior, 5 Aar. *177. Carters Holborn favorit, 3 Aar.
129. Grampian, 4 Aar. 178. Bedford prolific, 2 Aar.
*130. Brasiliansk Sydkartoffel, 2 Aar. 179. Flukes Kidney, 2 Aar.
*131. Rio frio, 3 Aar. 180. Golden dwarf, 1 Aar.
*132. Set.. Patrick, 3 Aar. 181. Rodstock beauty, 2 Aar.
*133. Hundredfold Flamme, 2 Aar. 182. Yorkshire Hero, 1 Aar.
134. Brownells beauty, 2 Aar. 183. The Queen, 1 Aar.
135. Comptons surprise, 2 Aar.

TjiOO 
i—i *

Snerose, 4 Aar.
*136. Tidlig Rosen, 3 Aar.

»OooT-H 
*

Aurora (Paulsen) 2 Aar.
137. Peerless, 2 Aar. 186, Pride americana, 2 Aar.
138. Hvidk. saksisk Løgkartoffel, 2 Aar. *187. Mahattan, 2 Aar.
*139. Gulkjødet do., 1 Aar. 188. Brownells beauty, 2 Aar.
140. Danziger, 2 Aar. *189. Norfolk, 4 Aar.
*141. Patersons Victoria, 2 Aar. 190. Bismarck, 1 Aar.
*142. Lundbykartoffel, 4 Aar. 191. Silverskin, 2 Aar.
*143. Rødhu det Melkugle, 2 Aar. 192. Achille Jemon, 2 Aar.
144. Herkules, 1 Aar. 193. Sukreta, 2 Aar.
*145. Kæmpe-Sand'kartoffel, 2 Aar. 194. 0tteugers, 2 Aar.
*146. Fischers Æggeblomme, 10 Aar. 195. First crop, 2 Aar.
147. Bisquit, 2 Aar. 196. Cosmopolitan, 2 Aar.

Alle de med * betegnede ere brugelige Sorter, hvoraf jeg maaske
ved en anden Lejlighed optager nogle enkelte Sorter til yderligere
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Prøvelse, men for de fleste af dem gjælder det, at der ingen særlig 
Grund var til at heholde dem, fordi der fandtes andre, som vare 
bedre for samme Brug og Forhold, og det bedste er som bekendt 
aldrig for godt. Alle de andre i denne Afdeling ere uden Betydning.

Man kan inddele de forskellige Kartoffelsorter i følgende Hoved
afdelinger:

A. S t o r e  M a r k k a r t o f l e r ,  d. e. saadanne som for deres 
store Udbyttes Skyld med Fordel kan dyrkes i Marken uden Hensyn 
til, om det er gode Spisekartofler eller ej.

B. To r v e  kart  o f l e r ,  d. e. saadanne, som med et smukt 
Udseende forbinde en god Smag og ere tilstrækkelig frugtbare til at 
de med Fordel kan dyrkes i det større i Marken.

C. S æ r l i g  f ine  og smukke Spisekartofler, d. e. saadanne, som 
kun dyrkes for deres særlig fine Smags og Udseendes Skyld, uden 
særligt Hensyn til større Udbytte; selvfølgelig tages dette helst med.

Til Afdeling A regner jeg som de bedste:
Richters Imperator, Guzko, Achilles, Carters Magnum bonum, 

Beauty o f  Hebron, Early Goodrich, de 2 sidste tidlige og gode til 
Dyrkning i Brakjord, Primadonna, No name og Kongekartoffel.

Til Afdeling B regner jeg som de bedste: Tidlig gul engelsk, 
Golden early, Sovereign, Zborrow, stor, Æ d el Malteser, Hollandsk 
Sommerkartoffel, Hammersmith, Turners improved og undertiden Gar
ters Magnum bonum.

Til Afdeling C henregner jeg: Hammersmith og Turners improved
— tidlige — ; Gul Erfurter, Æ del Malteser, Early goldstream og 
Sovereign.

Om end det kan ventes, at senere Dyrkningsforsøg vil forrykke 
dette Forhold noget, vil man dog næppe komme bort fra at betegne 
disse Sorter som gode —  om end ikke alle lige gode —  saa længe 
de ikke forringes.

Med Hensyn til Navnene skal jeg bemærke, at jeg har taget 
disse, som de ere komne til mig, uden nogen Kritik, som det over
hovedet er meget vanskeligt at anvende, allerhelst overfor nyere 
Sorter. Det er ogsaa sket, at jeg har faaet forskjellige Sorter under 
samme Navn, ligesom det selvfølgelig er sket, at jeg har faaet Sorter 
under hjemmelavede Navne, saaledes Nr. 142, 146, 149, 153 og 160, 
endvidere Nr. 2, 3, 4, 5, 16, 55 og 66 m. fl.

Professor Dr. Marek i Kønigsberg har foretaget endel indgaaende 
Dyrkningsforsøg igjennem et Tidsrum af 10 Aar; han begyndte i 
Aaret 1879, altsaa væsentlig de samme Aar, som mine Forsøg om
fatte. De findes offentliggjorte i „Mittheilungen aus dem landwirth- 
schaftlich-physiologischen Laboratorium und landwirthschaftlich-bota- 
nischen Garten der Universität Kønigsberg“ 1889. Da disse Forsøg.
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skjønt langt mere omfattende end mine, paa intet Punkt har vist 
Resultater, der staa i Modstrid med dem, jeg er kommet til og alt
saa kun kan støtte mine Resultater, ligesom de paa mange Steder 
tjene til at udfylde dem, derved at de give Oplysninger, som mine 
Forsøg ikke give, vil jeg i det følgende af og til anføre dem.

En kort Beskrivelse af de Sorter, som jeg foran har nævnt som 
de bedste, tilligemed en Redegjørelse for det Udbytte de har givet 
hos mig, turde vel her være paa sin Plads.

Richters Imperator. Toppen er meget kraftig, med stive opret- 
staaende Stilke og stor Bladfylde; Bladet noget kruset, Blomsten lys 
violet; blomstrer rigeligt; ,Knoldene langagtig runde og noget uregel
mæssige, med ikke meget dybe Øjne; i Reglen bærer den kun store 
Knolde; meget modstandskraftig mod Sygdom; moden midt i 
Oktober, men kan ifølge Dr. Marek ta ale tidlig Optagning; den er 
meget stivelsesrig. Egner sig udmærket for lermuldet Jord.

Gusko. Toppen meget kraftig, bredbladet, lidt hængende, Bladet 
temmelig jævnt, Blomsten stærk lila med lyse Spidser paa Kron
bladene, Knoldene runde, gule, store, med dybe Øjne; meget mod
standskraftig mod Sygdom; modnes sidst i September. Egner sig 
for lermuldet Jord.

Achilles. Toppen meget kraftig med fyldige Blade, opretvoxende; 
Blomsten hvid, Knoldene store, langagtig runde, graalig hvide; 
meget modstandskraftig mod Sygdom; moden sidst i September eller 
først i Oktober. Ifølge Dr. Mareks Forsøg egner den sig i Særdeles
hed til moseagtig Jord, der som bekjendt ellers ikke i høj Grad 
egner sig for Kartoffeldyrkning; den havde det største Udbytte baade 
i Tdr. pr. Td. Ld. og i Stivelse pr. Td. Ld. paa Mosebund og stod 
blandt 46 Sorter paa denne Jordbund i Udbytte som Nr. 5; til Gjen- 
gjæld havde den saa meget færre syge, at den i Virkeligheden blev 
Nr. 2 naar Sygelighedsforholdene medregnes.

Carters Magnum bonum. Toppen kraftig og stiv i Stilkene; 
Blomsten lila med lyse Spidser; Knoldene langagtige, glatte og 
smukke, middelstore eller derunder, gullig hvide; meget modstands- 
kraftig mod Sygdom; egner sig ifølge Marek bedst til Mosejord og 
dyb Muldjord; naar ikke Richters Imperator i Stivelseindhold. Den 
er ikke under alle Forhold en god Spisekartoffel. Modnes i Begyn
delsen af Oktober.

Beauty of Hebron er en forbedret Rosenkartoffel; Toppen og 
Blomsten ligner ogsaa væsentlig denne; brede, glatte Blade; Toppen 
ikke stærkt voxende; Blomsten hvid, Knolden langagtig lyserød med 
flade, gule Øjne, ret stor; den modnes sidst i Avgust.

Early Goodrich. Toppen kraftig, lidt hængende, bredbladet og
6
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glatbladet, Knolden hvid, ret stor, med flade Øjne; modnes sidst i 
Avgust.

Primadonna. Toppen ret kraftig, noget lysegrøn, Blomsten 
violet-lila med lyse Spidser paa Kronbladene; Knolden langagtig 
rund, lyserød, med flade Øjne, noget uregelmæssig. Spisekartoffel. 
Modnes sidst i September. Under dette Navn har man desuden en 
hvid Kartoffel i Form som den røde der ogsaa synes meget frugtbar.

No name. Toppen kraftig, fyldig, noget hængende, Blomsten 
hvid. Dens Top er saa modstandskraftig mod Sygdom, at selv om 
den voxer tæt op til Sorter, som falde tidlig for Sygdommens Angreb, 
angribes den dog ikke, men kan staa med sin smukke grønne Top 
til sidst i Oktober, da den modner, og kun de sorte Pletter i enkelte 
af Bladene minde om Sygdommen. Modtaget fra Sverige, hvor den 
i visse Egne dyrkes meget. Knolden lyserød med flade Øjne, lang
agtig rund og middelstor.

Kongekartoffel minder stærkt om foregaaende, men er dog sikkert 
en anden Sort.

Tidlig gal engelsk. Toppen finstilket, fyldig, hængende, Blomsten 
hvid, Knoldene runde, snarest smaa, i hvert Fald under Middel
størrelse, gule med flade Øjne; fin Spisekartoffel. Toppen angribes 
let af Sygdommen, men Knolden staar godt imod. — Moden midt 
eller sidst i September.

Golden early. Toppen ikke saa særdeles stærk, men fyldig, 
noget hængende, Blomsten violet, Knoldene runde, lidt større end 
foregaaende, gule med flade Øjne; fin Spisekartoffel. Knoldene mod- 
staa Sygdom som foregaaende og modnes omtrent paa samme Tid som 
hin, dog snarest lidt før.

Sovereign. Toppen finstilket, fyldig, lidt hængende, lys, Blom
sten hvid, Knoldene runde, smaa, fine, med flade Øjne, lysegule 
udmærket Spisekartoffel; modnes midt eller sidst i Septbr.

Zborrow. Toppen kraftig, bredbladet, hængende; tykke Stilke, 
Blomsten hvid, Knoldene store, flade, hvide med svagt rødlige flade 
Øjne; særlig udmærket Køkkenkartoffel til at skrælle og koge i 
Maden. Modnes midt eller sidst i September; baade Top og Knold 
ere modstandskraftige mod Sygdommen.

Æ del Malteser. Toppen fin og fyldig, lidt hængende, Blomsten 
hvid, Knolden rund, gul, lille med flade Ø jne; en Kartoffel der hører 
til det fineste der kjendes og dog er meget frugtbar. Modnes midt 
i September; jeg har kun haft den i 2 Aar, men kjender den fra 
den Mand, som jeg fik den fra og som har havt den i flere Aar.

Hollandsk Sommerkartoffel. Toppen fin og hængende, Blomsten 
hvid, Knolden rund, lysegul, lille med flade Øjne; fin og ofte meget 
frugtbar. Modnes inden Midten af September.
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Hammersmith. Toppen langstilket, noget ranglet med stærkt 
krusede Blade, Blomsten vandblaa, Knolden middelstor eller lille, 
lang, stærk gul med flade Øjne; extrafin, taaler at dyrkes i stiv 
Lerjord. Sætter tidlig Knolde og modnes til Midten af September.

Turners improved. Toppen og Blomsten som foregaaende, Knolden 
ligeledes, men mere lysegul; taaler ikke Lerjord, fin Kartoffel, tidlig, 
modnes først i September.

Gul Erfurter. Denne extrafine Kartoffel minder i meget om 
Ædel Malteser, dog er Knolden mere langagtig rund. Modnes først 
i September.

Early goldstream er ogsaa en extrafin Kartoffel, der i meget 
minder om Gul Erfurter og Ædel Malteser, dog mindre hvad Knolden 
angaar. Modnes midt i September.

Dette Udvalg kuude man jo endda snarest kalde for stort, og 
det kan selvfølgelig stærkt indskrænkes. Til et snævert Udvalg vilde 
jeg anbefale: Richters Imperator, Beauty o f  Hebron, Tidlig gul engelsk 
eller Golden early,'Æ del Malteser og Hammersmith eller saa mange 
deraf, som man finder passende, men Liebhaveri eller særlige For
hold kan medføre, at man bedst bruger andre.

Nedenfor gives i skematisk Form en Oversigt over Udbytte og 
Sygdomsforhold i den Tid, jeg har dyrket disse Sorter i Marken, 
forsaavidt jeg har Optegnelser.

Til denne Fortegnelse er at bemærke:
Aaret 1888 var meget regnfuldt, og navnlig havde jeg Kartoflerne 

paa Steder, hvor de lede meget af det vaade Vejrlig. Richters Impe
rator dyrkedes paa en stiv Lerbakke, hvor den megen Regn frem
kaldte en saadan Bløde, at man nogle Gange i flere Dage ad Gangen 
end ikke kunde gaa der, uden at synke helt igjennem Pløjelaget; 
Jorden faldt da sammen i en saadan Grad, at 2 Heste maatte 
trække haardt paa Ploven, da Kartoflerne skulde piøjes op. Gjennem- 
gaaende er Udbyttet lille for det Aar.

Aaret 1889 gav i Modsætning til sin Forgænger et godt Ud
bytte; men naar der for det Aar paa mange Steder findes anført 
mange pCt. syge, ligger det i, at en stor Del af Sorterne led meget 
ved Eftersyge i Kulerne, saa de maatte tages op og sorteres igjen.

Aaret 1890 har jeg ikke medtaget, da jeg savner Optegnelser 
for flere Sorters Vedkommende, og Aaret desuden har gjort sig be
mærket ved, at Sygdommen optraadte usædvanlig tidligt og selv
følgelig standsede Væxten for alle de Sorter, hvis Top var let mod
tagelig for Sygdommen, saa de kom til at give et meget lille Ud
bytte. Sygdomsangrebet var endogsaa saa stærkt, at selv Richters 
Imperator maatte bukke under for den; Toppen holdt sig længe, 
men tilsidst kunde den dog ikke staa imod, og selv Knoldene vise

6*
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Richters Imperator . . . 1150 97 3H 2655 122 1 150 0 6417 78 0 2430 144 1
34 86 0 170 123 0

A c h ille s ............................. 6 258 10 56 106 11 210 87 0 163 124 0 516 56 1 340 132 4
Carters Magnum bonum. 1574 91 1 1777 80 0 1453 95 0 1300 113 0 522 33i 1 38 87 0
Beauty of Hebron . . . 31 95 10 118 86 5 245 67 0 820 65 0 1400 59 2 1080 86 22
Early Goodrich . . . . 800 75 5 595 75 2 1510 59 0 2600 59 0 1800 45 H 255 74 5
P rim adonn a.................... 590 92 5 200 70 0 630 96 0 370 62 3 600 120 2

114 50 2* 540 106 0
56 125 0 370 60 * 455 100 0

Tidlig gul engelsk . . . 170o 95 0 404o 31 1? 2200 87i IH
Golden e a r ly .................... 380 57 13 1693 101 14 970 72 0 2620 102 0 2250 41 2 1500 99 8
S o v e re ig n ........................ 345 78 0 694 24 4 103 85 20

209 70 4 760 no 2 1000 70 0 1690 101 0 1548 61J H 1440 103 0
Æ del M alteser................ 735 100 59
Hollandsk Sommerkart. . 700 65 0 250 36 6 420 129 39
H am m ersm ith ................ 40 93 13 138 94 13 740 45 0 152o 51 0 1124 33 4 1090 61 38
Turners improved. . . . 27 70 H 315 51 0 860 37 5 625 55 28
Gul E rfurter.................... 235 41 23 132 63 21 656 64 0 516 24 4 760 97 48
Early goldstream . . . . 27 93 22 206 39 13 150 47 0 485 62 0 185 34 34 550 68 14

Alt er dyrket i almindelig Markjord med langtfra stærk Gødning.
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for dette Aar langt flere pCt. syge end i noget tidligere Aar, fordi 
Svampen optraadte paa Bladene i lang Tid, hvori der jævnlig faldt 
Regn som førte Svampesporerne, ned til Knoldene den ene Gang efter 
den anden; i Forhold hertil er Sygdomsprocenten endda ikke saa 
stor, men efter hvad der er mig meddelt andensteds fra antages den 
paa sine Steder at være større for denne Sort end hos mig.

At der er en uhyre Forskjel paa de forskjellige Sorters Top 
m. H. t. at afgive gode Betingelser for Svampens Overførelse og 
Væxt har jeg paavist i det foregaaende ved Sorterne No name og 
Kongekartoffel. Men foruden dem har jeg en hel Række af nyere 
Sorter, som vedblive at holde sig helt fri for Sygdommen — med 
Undtagelse af enkelte spredte Pletter paa Bladene —  til efter 
Midten af Oktober, da de faldt paa Grund af, at de vare modne. 
Disse Sorter kunde selvfølgelig fortsætte deres Væxt og Udvikling 
for Knoldenes Vedkommende hele Efteraaret, og som det vil ses af 
nedenstaaende skematiske Oversigt, give de Udbytte som i et normalt 
Aar, om de end har nogle flere pCt. syge end sædvanlig paa Grund 
af, at den vedholdende Regn har ført Svampesporerne ned fra de 
enkelte angrebne Blade.
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Anderssen . . . . 39 94 0 205 77 0 500 79 4
O xford .................... 15 89 0 26 113 14
Am arant................ 30 61 0 26 124 8
Fürst Lippe • • • 16 118 0 120 80 0 404 91 9

15 126 0 136 129 0 850 119 7
Athene.................... 15 126 0 105 100 0 370 142 6
Fr ig g a .................... 15 79 0 85 114 0 212 140 6
Blaa Kæmpe . . . 12 175 0 90 194 0 420 108 4
A sp a s ia ................ 12 127 0 90 68 0 165 180 6
Richters Ædelsten I 3 140 0 20 114 l i

Alle Sorter havde faaet almindelig Gødningsmængde undtagen 
Aspasia, som i 1890 blev stærkt gødet. Blaa Kæmpe er ikke kommen 
til sin Ret i 1890, Jorden var i ringere Gødningskraft, hvor den 
var lagt, saa Nedgangen hos den er let forklarlig. At flere af 
Sorterne staa med mindre Udbyttetal for 1889 ligger i, at de der 
vare lagte i den lille Forsøgsmark det Aar, lede stærkt af Tørken 
Forsommeren.
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Disse sidste Forsøgsresultater pege bestemt paa, at naar der er 
Tale om Dyrkning i det større af Kartofler, maa man absolut se at 
faa fat paa Sorter, som ogsaa for Toppens Vedkommende har den 
størst mulige Modstandsevne overfor Svampen; thi om man end ved 
Beskyttelseshypning nogenlunde kan beskytte de alt ansatte Knolde, 
vil det dog være umuligt at faa dem til at fortsætte deres Væxt fra 
det Øjeblik Toppen falder for Svampen, hvorimod de sikkert ved
blive at voxe, saa længe Toppen er grøn, og give Udbytte i Forhold 
til deres Ydeevne, om de faa Lov til at beholde den grøn, til 
Væxten er forbi.

Da det væsentligste Næringsstof i Kartoflen er Stivelsen, har 
det selvfølgelig stor Betydning at faa en Kartoffel til Dyrkning i 
det større med højt Stivelseindhold, saa meget mere, som dette i 
de forskjellige Sorter kan være meget forskjelligt. Dr. Marek op
lyser, at han i en Række Forsøg har fundet saa store Forskjellig- 
heder, at i en Forsøgsrække har den bedste — Anderssen — 
givet‘20,6 pCt. og den ringeste 13,5 pCt. i Markjord. I Havejord naar 
Stivelseudbyttet i pCt. ikke saa højt; der naar den bedste — Al ko 
hol  — kun 18 pCt. — Anderssen naar her kun 17,3 pCt. — og den 
ringeste endog kun 12 pCt. I en anden Forsøgsrække med 46 
Sorter, hvor hver Sort var dyrket i 6 forskjellige Slags Jord har 
han faaet som Gjennemsnitstal for den bedste — Alkohol — 18,3 og 
for den ringeste 11,8 pCt. Det højeste Tai i denne Forsøgsrække 
naar forresten Richters Imperator med 19,8 pCt. i dyb Muldjord, 
hvor den tilmed viser et meget højt Udbytte. I Modsætning hertil 
naar den ringeste kun 9,5 pCt. I denne Forsøgsrække staar forresten 
Richters Imperator absolut højest med Udbytte — naar Hensyn 
ogsaa tages til Sygdomsforhold — og med Stivelseindhold absolut 
højest som Gjennemsnit for alle 6 Jordarter; enkeltvis er der Af
vigelser. Som Middeltal for denne Forsøgsrække har Richters 
Imperator 17,i pCt. Stivelse. Dette er forresten et Forhold, som 
navnlig de to kjendte Tiltrækkere af nyere Kartoffelsorter ^  Tysk
land — Richter og Paulsen — fra hvem der i de senere Aar er 
udgaaet flere fortrinlige Sorter, har for Øje. De udsende næppe nye 
Sorter, som ikke udmærke sig ved højt Stivelseindhold, Frugtbarhed 
og stor Modstandskraft mod Sygdom, især i Toppen, og det maa 
indrømmes, at de har drevet det meget vidt i disse Retninger.

Et andet Forhold, som har Betydning for Kartoffeldyrkeren, 
oplyser Dr. Marek. Han har nemlig i 3 Aar efter hinanden analyseret 
et større Antal Kartoffelsorter til forskjellige Tider under Væxt- 
perioden, ved og efter Kartoflernes Modningstid, og har da fundet, 
at naar de blive for længe i Jorden efter Modningen, aftager 
Stivelsemængden, især hvis der indtræffer regnfuldt Vejr, og dette
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synes at gaa mest ud over de tidlig modne Sorter. Dette Forhold 
fortjener i højeste Grad Paaagtning, thi er dette rigtigt, tør man 
slet ikke dyrke tidlige Kartofler til Foderbrug, undtagen man kan 
opfodre dem. efterhaanden som de er udvoxede, eller forsaavidt man 
vil dyrke dem som Forfrugt for Rug og i Jord, som ikke godt kan 
anvendes til andet Brug. Noget anderledes forholder det sig med 
Spisekartofler, thi om end det højeste Stivelseiudhold betinger den 
højeste Næringsværdi, saa er det hidtil andre Faktorer, der be
stemme, hvorvidt man vil benytte en Kartoffel til Spisekartoffel 
eller ej og da særlig fin Smag i Forbindelse med et godt Udseende; 
men dette har absolut intet med et højt Stivelseindhold at gjøre, 
tværtimod er sikkert de fleste gode Spisekartofler ikke i Besiddelse 
af højt Stivelseindhold. Det er en Kjendsgjerning, at Sygdommen 
er mere ødelæggende overfor de tidlig modne Sorter end overfor de 
sildig modne og især er Svampen overordentlig farlig for Toppen 
hos de tidlig modne Sorter. Men det er ogsaa en Kjendsgjerning, 
at det er den allerfarligste Tid at optage Kartoflerne paa, naar 
Bladene falde for Svampen, idet det saa at sige aldrig slaar fejl, at 
naar de syge Blade kommer i Berøring med Knoldene, vil Svampe
sporerne med det samme blive udsaaede netop der, hvor de aller
bedste Voxebetingelser er til Stede, nemlig paa de friske Knolde, 
og en stor Mængde eftersyge Kartoffelknolde bliver den uundgaaelige 
Følge, hvilket derimod som Regel helt undgaas, om man lader dem 
rolig sidde i Jorden, til Svampen har faaet fuldstændig ødelagt 
Toppen og selv er gaaet under af Mangel paa Næring, naar man da 
ikke er saa uheldig i denne Periode at faa en gjennemblødende 
Regn. Altsaa, lader man dem sidde i Jorden, efterat deres Væxt er 
standset, foraarsager det Stivelsetab, siger Dr. Marek, tager man 
dem op, før boppen er tilintetgjort, risikerer man Eftersyge i en 
ofte meget høj Grad, ikke at tale om, at det ikke altid er let at 
opbevare tidlig optagne Kartofler, og at det heller ikke er behage
ligt at skulle være tvungen til at optage Kartofler midt i Høsten.
— Resultatet bliver da, at det sikreste vil være at dyrke sildig 
modne Sorter som Hovedsorter.

Der er i den senere Tid adskillige Landmænd, som har udtalt, 
at efterat man var bleven saa fortrolig med Rodfrugtdyrkningen, 
havde Kartoffeldyrkningen ingen videre Betydning. Er denne Sætning 
rigtig, kunde man jo  ganske rolig spare sig alt det Arbejde, som 
nu gjøres for at fremme Kartoffelavlen. Jeg tror imidlertid, det kun
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er et meget lille Mindretal af Landmændene, der vil undvære Kar
toflerne; det ses iblandt andet deraf, at i de senere Aar begynder 
der at blive mere Plan i Forsyningen med nyere Kartoffelsorter, og 
medens de Landmænd, der først begyndte med at prøve de ny 
Sorter, toge omfattende Sortimenter, er man nu lige ved at gaa til 
den modsatte Yderlighed, idet man som Regel ikke tager mere 
end en enkelt vel anbefalet Sort; men om det end er en saa for
trinlig Sort som Richters Imperator, der nu væsentlig udbredes, 
kunde der dog nok være Anledning til at prøve lidt nyt, da det jo 
dog kan tænkes, at Richters Imperator kan faa en Overhaling, der 
gjør, at den ikke længer hører til de bedste — idetmindste ser det 
ud, som sligt alt imellem sker, —  eller at der kan fremkomme eller 
findes et og andet, som under givne Forhold kan være bedre, og det 
bedste er som bekjendt aldrig for godt. Men aldeles fraset For
syningen med Spisekartofler, ser jeg ikke rettere, end at Kartoffel
dyrkning ogsaa til Foderbrug kan faa stor Betydning, naar den kun 
drives rationelt og med fornøden Omtanke. Thi vel er det saa, at 
Gulerødder og Turnips paa vore lette Jorder i Nordsjælland og 
Jylland kan give saa værdifulde Afgrøder, at det er tvivlsomt, om 
selv gode Kartofler kan naa ligesaa meget, men det maa paa den 
anden Side ikke overses, at der for saadanne Jorder kan indtræde 
en saa stærk Foraarstørke, at navnlig Gulerodsfrøet faar ondt ved 
at komme frem, og man derfor er uheldig stillet, om man har sat 
alt paa det Kort. Endvidere kan man optage Kartoflerne tidligere 
om Efteraaret, end de foran nævnte Rodfrugter, ligesom de kun 
fylde halvt saa meget for at give samme Værdiudbytte og er ikke 
saa lidt lettere at dyrke, især for ældre Folk, som tildels ere for
trolige med dem, medens det tager Tid, førend de blive saa for
trolige med de andre Rodfrugter. Endvidere er det et Spørgsmaal, 
om de ikke ere bedre til Opdræt af Svin end nogen anden Rodfrugt, 
og endelig har de den store Fordel for den, der skal begynde paa 
bar Bund, som mange maa, at de kan give et godt Udbytte, selv 
ved knap Gødning, naar de forøvrigt passes, som de bør, navnlig 
naar Jorden holdes godt løs om dem.

Til Kartofler anvender jeg i Reglen det mest med Ukrudt be
fængte Jordstykke, jeg har. Gødningen paaføres om Foraaret og 
m aagjærne være saa frisk som mulig; den nedpløjes spredt ud over 
Ageren, og Jorden behandles med Harve, saa meget som fornødent. 
Derefter opkammes Jorden til Kartoflerne, hvorved jeg giver Afstand 
efter Sorternes og deres Tops Størrelse og efter den Mængde Jord, 
jeg vil have hyppet over dem, fra 24 til 30 Tommer. Kartoflerne 
lægges imellem Kammene med Afstand efter Kartoflernes Størrelse 
og undertiden med noget Hensyn til Afstanden imellem Rækkerne
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fra 10 til 15 Tommer. En Kartoffel af Middelstørrelse regner jeg 
for den mest passende for vedkommende Sort; det skader selv
følgelig ikke at lægge de største, men ved store Kartoffelsorter kan 
det medføre Spild, og med Kartofler over Ys Pds. Størrelse kan 
man ganske rolig gaa ud fra, at det foraarsager Spild. De meget 
smaa skal man selvfølgelig heller ikke bruge, fordi de som Regel 
indeholder for lidt Reservenæring for de nye Kartofler.

Efter at Kartoflerne ere lagte, dækkes de med Ys a 1 Tomme 
Jord, som paaføres med en Rive; nu faa de Lov til at ligge, til de 
ere nær ved at skyde igjennem Jordlaget, da Kammene flækkes med 
en almindelig Plov, dernæst faar de atter Lov til at ligge til de 
ere nær ved at skyde gjennem Kammene, da de harves med en let 
Harve. Hensigten hermed er: ikke at lade Ukrudtet i Fred saa- 
længe, at det kan komme til Kræfter, ligesom Jorden ogsaa paa den 
Maade holdes godt løs. Saasnart Kartoffeltoppen er kommen saa 
meget gjennem Jorden, at den ses tydeligt langs ad Rækken, be
gynde vi at arbejde med Renseploven, som river Rodukrudt, som 
Kvik og deslige, løst og dækker Frøukrudt; denne Løsning med 
Renseploven anvendes saa ofte, det findes fornødent —  2 å 3 Gange
—  og i Mellemtiden efterses Rækkerne, om fornødent, med Greb og 
Hakkejærn. Imidlertid har Toppen naaet en Højde af 8 å 9 Tommer, 
nu foretages Hypningen, og Jorden som nu er saa løs som den 
bedste Havejord, føres op til Kartoflerne paa en Gang; er Ploven 
ikke saa god, at den kan gjøre det ad en Gang, kjøres 2 Gange, 
men ikke med nogle Dages Mellemrum. Jeg mener nemlig at have 
lagt Mærke til, at der gjøres Skade med den gjentagne Hypning, thi 
Kartoflernes Sugerødder brede sig snart ud over det hele, og kommer 
man anden Gang for at hyppe, vil man kunne se langs ad Furens 
Sider i Nærheden af Bunden og op ad Siderne en hel Mængde fine 
Sugerødder sidde blottede, Jorden falder fra dem, hvad de aldrig have 
godt af.

Behandler man omhyggeligt sine Kartofler paa denne Maade, 
vil man meget vel kunne nøjes med lidt Gødning til dem og endda 
kunne høste et godt Udbytte. Og det er min Mening, at om man 
giver dem mere Gødning, men maadelig Behandling, vil man faa 
mindre Udbytte end ved god Behandling og mindre Gødning, ikke 
at tale om, at man paa den sidst nævnte Maade vil faa renset det 
paagjældende Stykke paa en forholdsvis billig Maade.
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Kontrolforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfrø.

Tanken om en saadan Prøvedyrkning blev første Gang fremsat 
af Redaktør L. He l weg  og diskuteret ved Repræsentantmødet i 
„Forening til Kulturplanternes Forbedring“ d. 24. Septbr. 1888 (se 
Beretning Nr. 8, S. 6) og kort efter sat i Gang ved et Opraab til 
Frøavlere, som i Januar 1889 blev publiceret i Landbrugspressen 
(se Beretning Nr. 8, S. 17). En lignende Henvendelse til Frøavlerne 
fandt Sted i Januar 1890, og atter iaar blev udsendt en noget modi
ficeret Opfordring til indenlandske Frøavlere om at indsende Frø til 
Kontrolforsøgene.

En nærmere Redegjørelse for hele Fremgangsmaaden ved disse 
kontrollerende Forsøg og en Bearbejdelse af Resultaterne vil senere 
blive publiceret. Her skal kun nævnes, at Bestyrelsen for Foreningen 
i Begyndelsen af 1891 udsendte Meddelelser til de enkelte Ind
sendere om Udfaldet af de to forløbne Somres Prøvedyrkning, i 
Overensstemmelse med det i den første Henvendelse givne Løfte. 
Hver Bedømmelse ledsagedes af følgende indledende Bemærkninger:

„1 Anledning af den til „Forening til Kulturplanternes For
bedring“ i 1889 indsendte Frøprøve af (Roens Navn) skal man frem
føre følgende:

Det bringes i Erindring, at Foreningen ved de sammenlignende 
Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfrø i første Række havde 
til Hensigt at fremskaffe et Materiale til Belysning af den inden
landske Frøavls Standpunkt. Naar man ved disse Dyrkningsforsøg 
havde ventet tillige at kunne bedømme de indsendte Prøver i For
hold til de bedste udenlandske Stammer, maa man beklage ikke at 
kunne give Resultatet af denne Bedømmelse en saa fyldig Form, 
som man fra først af havde haabet. Det har nemlig under Arbejdet 
vist sig, at man ikke har været i Stand til —  med de til Foreningens 
Raadighed hidtil stillede Hjælpemidler — at anstille en tilstrækkelig 
indgaaende Undersøgelse af Prøverne, og man har derfor manglet 
det fornødne Grundlag for en saa specificeret Bedømmelse, som man 
havde ønsket at kunne afgive. Man skal desaarsag indskrænke sig 
til at afgive nedenstaaende Erklæring angaaende den indsendte 
Prøve.“

Derefter fulgte Bedømmelsen, og for at vise under hvilken Form 
denne meddeltes og i hvilken Retning de givne Karakterer i det 
hele gik, meddeles her nogle Ex em pier, valgte af forskjellige Rod
frugter og baade blandt de bedre og ringere Prøver,
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El v e t h a m.  (Frøavler N. N. Fyen.)
U d b y t t e t  i C e n t n e r  pr. T d . L a n d  var lige saa godt som efter de 

bedre udenlandske Stammer og væsentlig bedre end efter alminde
ligt Handelsfrø.

T i l b ø j e l i g h e d  t i l  S t ok l ø b n i n g .  Prøven gav forholdsvis faa Stokl. 
T i l b ø j e l i g h e d  t i l  Ha l s r o e d a n n e l s e .  Prøven gav temmelig 

mange Halsroer.
T i l b ø j e l i g h e d  t i l  Gr e ne t he d .  Prøven var upaaklagelig. 
F r ø e t s  S p i r e e v n e  var middelmaadig.
F o r m t r o s k a b .  I Henseende til typisk Form var Prøven tilfreds

stillende,men et betydelig Antal af Planterne havde grønne Bladstilke. 
I n d b l a n d i n g  af  f r e m m e d e  Sorter .  Der fandtes ikke noget 

kjendelig Spor af Krydsning med fremmede Bedesorter og heller 
ikke nogen Indblanding.

Navnlig i Henseende til de grønne Bladstilke maa man tilraade 
at forbedre Stammen. Ligeledes skal man henlede Deres Opmærk
somhed paa Næringsværdien, som synes at være lidt lavere end 
almindeligt, men som upaatvivlelig vil kunne forøges en Del. Med 
Hensyn til Fremgangsmaaden henvises til en Artikel angaaende denne 
Sag i Foreningens Tidsskrift „Om Landbrugets Kulturplanter“ Nr. 8, 
Side 119.

Bar re s .  (Frøavler N. N. Sjælland.)
U d b y t t e t  i C e n t n e r  p r . T d . L a n d  var bedre end efter almindeligt 

udenlandsk Handelsfrø, men sammenlignet med bedre indenlandske 
Stammer, stod den en Del tilbage for disse.

T i l b ø j e l i g h e d  t i l  S t ok l øbn i ng .  Prøven gav ikke saa faa Stok
løbere og en Del flere end de bedste indenlandske Stammer. 

T i l b ø j e l i g h e d  t i l  Ha l s r oedanne l s e .  Ogsaa i Henseende til 
Halsroedannelse var Prøven ringere end de bedre indenlandske 
Stammer, der gav betydeligt færre Halsroer.

T i l b ø j e l i g h e d  t i l  Gr enethed .  Prøven var hverken over eller 
under almindelig godt Handelsfrø.

Frø e t s  S p i r e e v n e  var upaaklagelig.
F o r m t r o s k a b .  I Henseende til regelmæssig og typisk Form hos 

Roen lod Prøven meget tilbage at ønske. Der fandtes indblandet 
en Del af lysegul Farve.

I n d b l a n d i n g  a f  f r e mme d e  Sor t e r  fandtes der ikke noget af.
E c k e n d o r f e r .  (Frøavler N. N. Sjælland.)

Udby t t e t  i Ce nt ne r  pr. Td.  Land  var fuldt saa godt som efter 
de bedre udenlandske Stammer, og Prøven gav væsentlig større 
Udbytte end almindeligt Handelsfrø.

T i l b ø j e l i g h e d  t i l  S t ok l ø bn i ng .  Prøven var upaaklagelig. 
T i l b ø j e l i g h e d  t i l  H a l s r o e d a n n e l s e .  Prøven gav forholdsvis 

faa Halsroer.
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T i l b ø j e l i g h e d  ti l  Grenethed.  Prøven var upaaklagelig.
Frøets  Spi reevne var god.
Formtroskab.  I Henseende til typisk Form var Prøven god.
Indblanding  af f remmede Sorter.  Der fandtes en Del Exem- 

plarer af hvid og af rød Farve.
Golden Tankard.  (Frøavler N. N. Falster.)

Udbyt tet  i Centner pr. Td. Land var fuldt saa godt som efter 
det bedste udenlandske Handelsfrø.

T i lb ø j e l i g he d  til Stokløbning.  Prøven syntes at give en Del 
Stokløbere.

T i lb ø j e l i g he d  ti l  Halsroedannelse.  Prøven var upaaklagelig.
T i lbø j e l i ghe d  ti l  Grenethed.  Prøven viste enkelte grenede 

Exemplarer.
Frøets  Spireevne var særdeles god.
Formtroskab.  I Henseende til typisk Form og Farve, udmær

kede Prøven sig ved at være ualmindelig god.
I ndblanding  af f remmede Sorter fandtes der ikke noget Spor af.

Champion.  (Frøavler N. N. Fyen.)
Udbytte  i Centner pr. Td. Land var ret tilfredsstillende og 

fuldt saa godt som efter almindeligt Handelsfrø.
T i l b ø j e l i g h e d  ti l  Stokløbning.  Prøven var upaaklagelig.
T i l b ø j e l i gh e d  ti l  Grenethed.  Prøven var hverken over eller 

under almindelig godt Handelsfrø.
Frøets  Spi reevne  var ret tilfredsstillende.
Formtroskab  ret tilfredsstillende.

Stensbal le.  (Frøavler N. N. Jylland.)
Udbytte  i Centner  pr. Td. Land var fuldt tilfredsstillende og 

sammenlignet med andre indenlandske Stammer, maa den henregnes 
blandt de bedre.

T i lbø j e l i ghe d  t i l  Stokløbning.  Prøven var upaaklagelig.
T i l b ø j e l i g h e d  til Grenethed.  Prøven gav kun faa grenede.
Frøets  Spi reevne var ret tilfredsstillende.
Formtroskab.  Hvad typisk Form angaar var Prøven god, men 

Farven var noget for lys.
James. (Frøavler N. N. Sjælland.)

Udbyt t e t  i Centner pr. Td. Land var fuldt tilfredsstillende og 
ligesaa godt som efter udenlandsk Frø.

T i l b ø j e l i g h e d  til  Stokløbning.  Prøven gav ingen Stokløbere.
T i lbø j e l i ghe d  t i l  Grenethed.  Prøven var upaaklagelig.
Frøet s  Spireevne var mindre god.
Formtroskab.  Med Hensyn til typisk Form og Farve var Prøven god.
Indblanding  af f remmede Sorter  fandtes ikke.
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Dyrkningsforsøg med Roer.

(Meddelelse fra Markfrøkontoret ved Chr. P. Jacobsen.)

I Fortsættelse af de i foregaaende Aar i nærværende Tidsskrift 
meddelte Dyrkningsforsøg med Roer gives i følgende Tabeller en Over
sigt over sidste Aars sammenlignende Dyrkningsforsøg. Hovedforsøget 
er for samtlige Sorter udført paa Christiansholm i god, vel kultiveret og 
gødningskraftig Mosejord. A f Runkelroerae var tillige en Del Stammer 
udsaaet paa Øresundshøj, lermuldet Jord, let godet, og ved Nakskov 
paa kraftig lermuldet, stærkt gødet Jord. Forsøgene ere udførte efter 
samme Plan som i foregaaende Aar meddelt, og skulle vi i saa Hen
seende kun anføre, at Roerne ere dyrkede paa flad Jord med 20 Tom
mers Afstand, og at der til de anførte Vejninger og Tællinger er be
nyttet Roer fra 42 løbende Alen.

Tabellerne, der ere ordnede ligesom i foregaaende Aar, behøve 
neppe nogen videre Forklaring. Vi indskra?nke os derfor til følgende 
korte Bemærkninger til dem.

R u n k e lr o e f o r s ø g e t  omfattede dels Prøver af de af Kontoret i 
afvigte Foraar fordelte Partier, der i Tabellen ere mærkede med Partiernes 
Nr., dels Prøver fra forskjellige danske Frøavlere, af hvilke vi have an
ført Resultatet af den bedste Prøve, af den ringeste Prøve samt Gjennem- 
snittet af samtlige disse Prøver, og dels endelig er der medtaget Prøver 
a f Stamfrø for de Sorter, hvor saadant haves.

Udbyttet af Runkelroerne har i det hele været godt iaar. Paa 
Mosejorden har de Sorter, der væsentlig voxe over Jorden, Eckendorfer 
og Globeformerne, klaret sig bedre end de længere Former; for Long 
Yellow, Oliven, Barres og særlig den fine Golden Tankard har den lave 
kolde Jord iaar ikke været heldig. Paa Henne Jord har iøvrigt de runde 
Former altid givet stort Udbytte og foretrækkes af Jordens Bruger for 
alle andre.

Aaret har været rigt paa Stokløbere. Der er stor Forskjel paa de 
forskjellige Stammer, og særlig de indførte Sorter have et stort Antal. 
I  flere af de danske Stammer er Tilbøjeligheden til Stokdannelee trængt 
helt tilbage, saa de selv iaar kunne vise 0 % . Vore fordelte Hoved
partier staa ret gunstigt: dansk Elvetham havde i 1888 0 ,2 pCt. i 1889 
0 ,6 pCt. iaar 1 ,3 pCt, For Barres er de tilsvarende Tai 0, 0, og 0 ,s 
pCt., og for dansk Eckendorfer 0 ,6, 0 ,2 og 3,3 pCt.

Halsdannelsen er en Begyndelse til Stokløbning; der er derfor ogsaa 
iaar saa stort et Antal Halsroer; i 1888 var der som Gjennemsnit af 
alle Sorter 2,6 pCt. og i 1889 2 ,8 pCt. Halsroer.

Med Hensyn til grenede Roer er Forholdet omtrent som i fore
gaaende Aar; det er navnlig Elvetham, der er tilbøjelig til at danne 
Rodgrene. I Aarene 8 4 -  89 var Gjennemsnittet af grenede Roer for 
denne Sort 9 pCt., saa der iaar er kjendelig Fremgang. Afvigelser i 
Form og Farve ere meget færre iaar end i foregaaende Aar, hvilket 
ogsaa vidner godt om Fremgangen i Avlen. Det samme gjælder Ru
brikken for typiske Roer, og Tallene for disse vilde endda have været



Tab. 1. Dyrkningsforsøg med Runkelroer.
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i 3 8 4 6 6 7 8 • 10 11 12
Elvetham, dansk Nr. 8 1.3 9.i 5.2 0 3.8 27-3 32.7 2.3 750 665 898

do., 9 Prøveri bedste Pr. 0 9.5 2.7 1.3 1.3 32.4 22.8 2.8 836
fra danskejringestedo. 7.9 22.5 7.6 2.6 15.0 9.2 31.3 2.0 600
Frøavlere (Gjenmsn. 4.i 14.4 4.7 0.4 6.8 20.3 28.2 2.4 710
do., dansk, S tarafrø 2.5 11.4 5.i 0 2.5 32.9 25.9 2.5 800 683
do., do., do., 0 10.5 5.3 0 6.6 46.i 28.6 2.5 748 630
do., skotsk Nr. 7 3.6 14.5 4.8 0 10.8 12.o 32.i 2.3 700 712
do., Gjsn.af4and.sk.Pr. 4.6 18.9 7.4 0.9 6.5 15.o 27.2 2.2 710

Long Yellow, Nr. 9, skotsk 2.6 19.7 0 0 2.6 34.2 21.5 2.o 592 996
Rød Oliven, Nr. 10, dansk 2.5 17.8 0 0 49.4 33.a 24.6 1.9 016 560 883
do. 5 Prøver bedste Pr. 0 9.8 0 0 43.i 58.3 23.9 2.3 604

fradanske 'ringestedo. 6.9 16.7 2.4 1-8 76.4 34.7 27.7 1.8 528
Frøavlere f Gjennems. 4.o 13.9 0.8 0-8 59.4 44.6 25.7 2.0 598

Barres, dansk, Nr. 11 0.6 16.4 3.2 0 1.4 28.9 26.4 2.2 696 788 894
do., 16 Prever i, bedste Pr. 0 5.o 0 0 0 29.7 21.8 2.7 816

fra danske .ringestedo. 9.7 56.9 5.6 1-3 9.7 5.i 42.5 1.6 548
Frøavlere  ̂ Gjensn. 2.6 20.3 2-o 0-2 4-8 20.3 28.8 2.1 063

do., Landbohøjskolen 1.4 33.8 0 0 5.4 36.5 22.5 2.8 836 770
do , Stamfrø............... 1.4 8.2 1.4 0 4.i 37.4 30.5 2.5 728 875 960
do., do.................... 0 8.» 0 0 3.8 31.6 32.3 2.3 728 761
do , fransk Nr. 11 a 15.2 26.6 1.8 0 17.7 21.6 30.8 1.8 576 630 809
do., forbedret do. 9.8 58.6 2.4 2.4 19.6 13.4 21.7 2.2 720 687

Golden T ankard. dsk. Nr. 12 2.6 11.8 1.3 2.6 3.9 26.3 18.6 2.i 048 676 611
do. tysk Nr. 12 a 0.6 5.6 0.6 5.o 9.2 22.9 20.3 1.9 605

Gul F lask e .................... 0 12.2 0 0 5.4 24.3 25.s 3.i 924 899 798
Eckendorfer, dansk Nr. IS 3.8 13.9 0 7.9 3.4 33.6 15.i 2.9 878 831 972

do., 4 Prøver i bedste Pr. 1.4 5.9 0 0 0 38 o 15.i 3.o 888 831
fra danske ringestedo. 6.x 16.4 0 8.2 6.8 23.3 17.9 2.6 788
Frøavlere 1 Gjensn. 4.4 11.2 0 3.7 3.2 30.3 16.i 2.7 886

do., Stamfrø 3.9 19.7 0 9.2 2.6 55.3 18.0 3.8 1004 840
do., do. 0 12.o 0 2.7 0 53.3 12.9 2.8 840 631
do., do. 0 13.5 0 1.4 2.7 54.i 12.4 2.9 848 770
do., do. 2.7 18.9 0 2.7 1.4 50.o 13.4 3.2 900 744
do., tysk, 3.x 14.8 0 10.9 5.o 36.6 16.4 2.6 848 1031
do., do. 3 Prøver 3.9 11.3 0 10.3 7.8 24.3 16.5 2.8 808 735

Yellow Globe, dansk Nr. 14 1.4 8.2 1.4 0 24.7 52.i 17.5 2.7 844 735
Wroxton, skotsk Nr. 15 0 7.6 0 2.5 26.6 41.8 15.8 2.8 896 879
Golden Globe, dansk. . . 0 2.6 0 2.6 10.4 34.3 14.2 2.3 696 574 859

do., skotsk Nr. 16 0 3.8 0 8.9 20.3 39.2 13.o 2.2 696 716
RødOberndorfer, tsk,Nr.l 7 13.6 18.6 0 1.2 3.7 19.8 24.5 2.4 788 801
Gul do. do. Nr. 18 7.6 8.9 0 l s 0 20.3 25.a 2.2 696 716
Gul Mellemform dansk D 1.4 19.0 0 0 29.5 29,8 16.6 2.3 726 573 700
Gul Mammuth, 1.3 11.5 0 0 11.6 30.8 28.8 1.6 500 617
Gul Foder-Sukkerroe,dsk. 1.2 6.2 13.e 1.2 0 25.9 27.o 2.o 048 613 801
Lyserød do. do. 7.7 6.4 16.7 0 0 30.8 22.5 2.2 688 707 887
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Tab. 2. Dyrkningsforsøg med Gulerødder.

Sammenligning 
mellem Sorter og Stammer, 
god kultiveret Mosejord. 

Christiansholm 
1890.
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1 2 3 4 6 6 7 8
i White Belgian, dansk, Nr. la 3.8 3.2 0.7 0 31.6 0.48 452 1
2 do., 5 Prover ( bedste Prove. 1.8 5.4 0 1.4 42.2 0.48 400 2
3 fra danske • ringeste do. 5.9 24.8 1.0 10.8 12.2 0.34 284 8
4 Frøavlere ( Gjennemsnit. 3.2 13.6 0.6 4.3 28.7 0.40 340 4
5 do., skotsk, Nr. 1 3.8 5-8 0 3.4 34.6 0 42 348 491 s
6 do., do., forbedret 3.8 4.2 0 1.4 39.2 0.63 448 6
7 Champion, dansk, Nr. 2 2 .i 10.1 0 0 33.2 0.40 380 492 7
8 do., do., Stamfro 0 1.0 0 0.6 75.o 0.42 39(i 8
8 do., 14 Prøver i bedste Prove. 0 0 0 0 55.8 0.43 404 9

10 fra danske j ringeste do. 2.6 36.6 3.4 2.6 9.8 0.27 230 10
11 Frøavlere ( Gjennemsnit. 0.7 16.2 0.9 0.8 30.8 0.36 329 11
12 do., skotsk 0 14.4 0 0 15.8 0.83 292 47112
13 do., do., Stamfro 1.4 17.9 0.7 2.i 20.o 0.28 312 18
14 Saalfelder, dansk, Nr. 3 2.8 15.8 0 0 39,s 0.38 332 349 14
15 Vogeser, fransk, Nr. 4 1.1 5.6 2.2 0 35.2 0.42 452 491 is
16 do., dansk, 0.8 15.0 0 1.6 31.6 0.48 484 16
17 Stensballe, dansk, Nr. 5 1.2 9.4 0.8 2.4 20.6 0.37 364 38517
18 do., do., Stamfro 1.9 2.6 7.4 0 40.7 0.42 452 18
19 do., 12 Prøver  ̂bedste Prøve 0 1.9 3.7 0 38.6 0.43 448 19
90 fra danske < ringeste do. 3.8 41.4 1 6.9 5.6 3.6 0.28 212 20
21 Frøavlere f Gjennemsnit. 1.4 9.0 9.o 1.9 19.4 0.31 323 21
« James, dansk, Nr. 6 0.7 5.7 4.8 0 28.3 0.41 448 * 22
23 do., do., Stamfro 0.7 2.i 2.6 0 05.4 0.41 452 28
24 do., 5 Prover l bedste Prove 0.9 1.8 2.o 0.8 40.3 0.88 444 24
26 fra danske < ringeste do. 2.8 14.6 4.8 1.3 21.o 0.28 300 26
26 Frøavlere 1 Gjennemsnit. 1.7 6.3 3.8 0.4 29.o 0.32 397 26
27 do., skotsk 0.7 5.i 4.i 0 19.6 0.82 364 429 21

* Middeltal for 1887 & 89.

kjendelig højere, naar Aaret ikke havde havt saa mange Halsroer. 
Eckendorfer staar i den Retning højst, og de 4 forskjellige Stammer 
staa paa det nærmeste lige højt.

Det bjemmeavlede Frø af Barres har i alle Retninger givet meget 
bedre Resultater end det franske Frø, uagtet dette er indført fra den 
Frøavler (Vilmorin i Paris), der i sin Tid har tiltrukket Stammen, og 
som fremdeles arbejder paa at holde den paa Højde med det Bedste. At 
Resultatet tiltrods derfor her er saa simpelt for det franske Frø, maa 
sikkert ligge i de ulige klimatiske Forhold, der iaar har begunstiget den 
stærke Stokløbning og Halsdannelse. Vi have sendt Frø herfra af vore 
bedste Stammer til sammenlignende Forsøg i Frankrig; der har dette 
ifølge Meddelelse af Vilmorin givet ligesaa lidet tilfredsstillende Resultater, 
som det franske Frø giver her.

Den danske Eckendorfer staar fuldt paa Højde med det bedste, der 
præsteres af tysk Frø, og det samme gjælder dansk ligeoverfor skotsk 
Elvetham. I det hele maa det siges, at der er god Fremgang i vor Avl 
af Runkelroefrø; med Hensyn til gode Former og stort Udbytte ere vi
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Tab. 3. Dyrkningsforsøg med Rutabaga og Turnips

Sammenligning 
mellem Sorter og Stammer, 

god kultiveret Mosejord 
Christiansholm 

1890.
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i 2 3 4 5 6 7 8 «
i Rutabaga, Bangholm Nr. 19, skotsk 0 0 0 5.o 40.o 2.25 7 2 (i! ,596 i
2 d o , do., Nr. 20, dansk 0 0 0 4.7 49.8 3.03 1000 *651
s do. Champion Nr. 21, do. 0 0 0 7.o 39s 2.70 928 628 s
4 do. King of Swedes Nr. 22, do. 0 9.i 0 15.9 40.9 2.82 992 625 4
6 do. , EastLothianNr. 23, do. 0 2.i 0 7.8 45.9 2.45 808 638 5
S do., NyPurple-TopNr.24, do. 0 0 0 2.5 60.o 3.85 1072 615
7 do. Shepherd, Nr. 25, do. 0 0 0 2.i 54.2 2.68 992 660 }
u do. Green-l op. Nr. 26, do. 0 2.5 0 0 57.5 2.88 920 606 »
9 do. Bronce-Top, Nr. 27, skotsk 0 2.2 0 0 39.i 2.80 ■48040 »

10 Turnips, Bullock, Nr. 28, dansk 0 15.2 0 5.o 0 24.o 2.08 66J 596 io
11 do., Dales Nr. 29, do. 0 23.8 0 0 0 33.3 1.88 632n626n
1! do., Skirvings Nr. 30, skotsk 0 28.2 0 0 0 30.8 1.60 592 604 12
13 do., YellowTankardNr.31, dsk. 0 25.o 2.8 2.8 0 36.i 2.78 800:i'768 is
14 do., do. 6 Prover / bedste Prove 0 16-2 2.5 0 0 45.o 2 63 848'i i«
» do., fra danske ringeste do. 5.4 25.o 7.5 2.7 0 22.5 1.86 656 15
16 do., Froavlere '• Gjennemsnit. 2.i 21.2 4.8 1.2 0 36.8 2.28 753 16
X7 do., do., Stamfro dansk 2.5 35.o 0 0 0 42.5 2.60 832 17
18 do., do., Nr. 31 a, skotsk 0 33.8 4.8 0 0 31.o 2.60 840Ü626 is
19 do-, Pomeranian Nr. 32, do. 0 30.2 2.3 7.0 0 32,e 2.23 768 f769 lw
20 do., Lincolnshire Nr. 33, do. 0 26.7 0 13.8 11.1 26.7 2.11 760i665 2o
21 do., Grey Stone Nr. 34, do. 4.8 33.8 0 14.3 7.i 33.» 2.83 952 757 2i
22 do., WhiteTankard Nr. 35, do. 7.5 55.o 7.5 l0.o 0 27.5 2.75 880 697 22
23 do., NyBronze-TopNr. 36,dnsk. 0 2.5 0 12.5 7.5 25.o 2.83 744 23
24 do., do. Nr. 36 a, skotsk 0 4.8 0 9.5 0 sy.8 2.52 848 591 24
25 do., Green Globe Nr. 37, do. 0 14.8 0 7.i 0 33.8 2.29 768j69225

* Middeltal for Aaret 1887 & 89.

i Flertallet af vore Produktioner naaede frem paa Siden af og tildels 
foran vore Naboer; vi maa nu fæste Opmærksomheden paa at fjærne den 
slette Produktion, som Tabellens Løbe Nr. 3 og 16 afgive Exempler 
paa, ligesom ogsaa at naa fremad i Næringsindholdet af vore ltoer.

G u le r ø d d e r n e  befandt sig ikke saa godt paa Mosejordeu iaar 
som Runkelroerne; Sommerens stærke Nedbør og Mangel paa Varme 
har paa den lave, kolde Jord for alle Sorter trykket Udbyttet tildels be
tydeligt under Gjennemsnittet for foregaaende Aar, og Antallet af Stok
løbere og særlig grenede Rødder er ligeledes meget stort.

I  Gjennemsnit for alle Sorter for Aarene 1884— 88 var Middeltallet 
for grenede Rødder 6 pCt., i 1889 var det 2 ,5 pCt. Aargangen og 
Jordbunden har i den Retning afgjørende Betydning, men det er umis 
kjendeligt, at der fra Frøavlernes Side trænges til særlig Opmærksomhed 
paa dette Punkt, og at navnlig Krydsbefrugtning med vild Gulerod søges 
forebygget. Som vi gjentagende Gange i vore tidligere Meddelelser have 
paavist, er det saadan Krydsbefrugtning, der efter vor Opfattelse bærer 
Hovedskylden for Grenetheden i en stor Del af de danske Produktioner, der 
iøvrigt i det hele ere fuldt saa gode som Udlandets. En Prøve af 
Stamfrø af Champion fra en af de mest ansete skotske Frøforretninger,
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Løbe Nr. 13, staar paa alle Punkter væsentlig tilbage for vort eget 
Stamfrø af denne Sort, Løbe Nr. 8 .

R u t a b a g a fo r s ø g e t  har iaar givet et stort Udbytte. Halsdannelsen, 
der altid til en vis Grad er til Stede hos denne, var iaar saa stærkt ud
viklet, at alle Roer maatte kaldes halsede. For Turnipsen har den kolde 
Bund ikke været saa gunstig, ogsaa disse have iaar stærk Udvikling af 
Hals. De danske Stammer af Rutabaga staa væsentlig over de skotske, 
af Turnips kunne kun de bedste danske Stammer staa Maal mod disse.

K n u d ek a a l. T il Slutning skulle vi endnu henlede Opmærksom
heden paa Knudekaalen, der sikkert fortjener en større Udbredelse, end 
den hidtil har fundet. I vor Aarsberetning for 1886 meddelte vi et 
sammenlignende Dyrkningsforsøg med denne, der udvisle, at vor danske 
Stamme staar langt over, hvad Udlandet tilbyder af denne Sort, og 
medens Runkelroer paa god lermuldet Jord gjennemsnitlig nævnte Aar 
gav 631 Ctnr. pr. Td. Land, gav Knudekaalen paa samme Bund over 
1000 Ctnr. og paa mager Sandjord 850 Ctnr. Ved vore Forsøg iaar 
har Knudekaalen givet følgende Udbytte pr. Td. Land: paa Strand
marken ved Charlottenlund, lav fugtig Sandjord 1148 Ctnr., paa ler
muldet Jord ved Øresundshøj 793 Ctnr. og paa Mosejord ved Christians
holm 616 Ctnr. Toppens Vægt udgjorde 200— 250 Ctnr. pr. Td. Land. 
Knudekaalen synes herefter særlig at fortjene at anvendes paa let og 
gruset Jord, hvor Runkelroer og Rutabaga ikke kunne trives, og hvor 
den vil give et større Udbytte og mere værdifuldt Foder end Turnips. 
Den egner sig særlig til Efterplantning i Roemarken, da hver Plante 
slaav an, selv i tørt Vejr, hvor Efterplantning med Runkelroer og 
Rutabaga mislykkes. Den kan staa ude langt hen paa Efteraaret, uden 
at indtrædende Frost skader den, og kan da efterhaanden kjeres hjem 
og opfodres med Blade og Top, som Kreaturerne gjærne æd . Nedkuiet 
holder den sig til langt ud paa Foraaret. Ved Fodring med den har 
man lagt Mærke til, at den giver særlig fed Mælk uden væsentlig 
Afsmag.

Frøet udsaas tyndt paa Plantebed ligesom Kaalfrø omkring 1ste 
Maj. 1 Pd. Frø giver rigeligt Planter til 1 Td. Land, og Plantetiden 
:;an udstrækkes over et langt Tidsrum, fra Planterne have skiftet Frø
blade til de ere saa tykke som en Lillefinger.

Sukkerindholdet i Runkelroerne.

(Meddelelse fra Markfrøkontoret ved Chr. P. Jacobsen.)

Siden Markfrøkontoret i Aarsberetningen for 1885 fremlagde de af 
Kontoret udførte Vægtfyldebestemmelser for Runkelroer og henledede 
Opmærksomheden paa Betydningen af at kjende de forskjellige Sorters 
og Stammers Indhold af Næringsstoffer, og siden „Forening til Kultur
planternes Forbedring“ har taget denne Sag op til videre Behandling, er 
Interessen yderligere vakt for denne Sag ved Fremkomsten af Foder
sukkerroen, som vi omtalte i vor Aarsberetning ifjor, og med hvilken 
der iaar af mange Landmænd er udført ret omfattende Forsøg, der 
gjennemgaaende have givet tilfredsstillende Resultater.

I Fortsættelse af og til Sammenligning med vore tidligere Med
delelser om denne Sag give vi i Tabel 4 en Oversigt over de af os iaar
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Tab. 4. Vægtfylde- og Sukkerbestemmelser med Runkelroer.
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E17etham skotsk 3.io 1.052 86.2 13.8 0.485 9.2 3 1.65 1.060 9.i 1 2.20 1.038 5.4
do. dansk 3.28 1.045 87.9 12.i 0 .4a2 e.9 5 1.63 1.044 7.8 3 2.23 1.038 5.4

Long Yellow skotsk 1 1 98 1.034 5.i
Red Oliven dansk 3.60 1 047 87.6 12.5 0.465 8.1 2 l.47 4 11.044 8.0 2 1,87 1.036 5.i
Barres fransk 3.72 1.038 88.e 11.4 0.460 0.4 1 1 84 1.037 63 1 1.86 1.038 6.0

do. dausk 4.oo 1.040 89.e 10.4 0.393 6.9 8 i.99 1.042 7.3 12 2.15 1.036 5.t
Eckendorfer tysk 4.12 1.08! 90.2 9.8 0.390 5.7 3 2-85 1.031 4.i

do. dansk 3.40 1.085 909 9.i 0.425 5.4 9 2.1» 1.037 5.7 8 2-82 1.02» 3.5
Yellow Globe dansk 2 1.91 1.040 6.9 1 2 29 1.032 4.4
W roiton skotsk 2.62 1.046 80.8 13 2 0.535 7.8 1 1.47 1.0i8 7.i 1 2.24 1.033 4.»
Red Oberndorfer tysk 1 2.33 1.034 5.6
Gul do. tysk 3.70 1 042 8.5 11 5 0.610 7.0 1 2.20 1.038 #.1
Golden Tankard dansk 2 1 64 1.041 7.i 3 1.95 1.034 5.i
Gioden Globe skotsk 1 1.4ej 1.039 6 1 1 2 .oo 1.033 4.8

do. dansk 1 1.4oj 1.039 «.7 1 2 .oi 1.034 5.3
Gul Foder-Sukkerroe dansk 9 1.66 1.056 10.5 1 1.80 1.050 8.1
Lysered do. dansk 7 1.60( 1.054 10.i 2 2.0111.045 7.7

udførte Vægtfylde- og Sukkerbestemmelser, og til Jævnføring anføre vi 
en Række Analyser af Roer fra Landbohøjskolens Forsøgsmark, udforte
i 1885 af Docent Gottlieb for Forening til Kulturplanternes Forbedring 
og meddelte i Foreningens Tidsskrift Nr. 7 Side 13. De til vore Be- 
s'emmelser benyttede Roer ere dels tagne fra vor Forsøgsmark ved Chri- 
stiansholm, god gødningskraftig Mosejord, og dels fra Forsøgsmarken 
ved Øresundshøj, god lermuldet Jord i middel Gødningskraft. Resul
taterne fra denne sidste er slaaet sammen med samtidige Bestemmelser 
af Roer indsendt fra 10 forskjellige Gaarde i Jylland, Fyen og Sjæl
land, alle dyrket paa aim, god lermuldet Agerjord. Flertallet af Ana
lyserne ere udførte i sidste Halvdel af Novbr,, nogle i første Halvdel af 
Decbr., altsaa alle af nedkulede Roer. Til hver Bestemmelse er der 
som Regel anvendt 10— 12 Roer.

Som det fremgaar af Docent Gottliebs Analyser giver Roesaftens 
Vægtfylde et ret godt Holdepunkt til Bedømmelse af Roens Indhold af 
Næringsstoffer; jo  højere Vægtfylden er, des større er Indholdet af Tør
stof og Sukker i Roen. Roesaftens Vægtfylde er bestemt ved Mohrs 
enarmede Vægt og Reimanns Thermometerlegeme ved 15 0 Celsius. 
Sukkeret i Roen er bestemt ved Polarisation af Saften, og af den fundne 
Observation er Sukkermængden beregnet som Rørsukker; foruden 
Rørsukker indeholde Roerne ofte mindre Mængder af andet Sukker, og
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navnlig synes dette at være Tilfældet for Eckendorforroen. Polarisations- 
apparatet angiver altsaa ikke det absolute Indhold af Sukker, men 
relativt taget og til en Sammenligning som den, der herved tilsigtes, maa 
denne Sukkerbestemmelse anses for at væro tilstrækkelig nøjagtig.

Ved at sammenligne Tallene fra Landbohøjskolens Mark med Tal
lene for Prøverne fra lermuldet Jord finder man god Overensstemmelse 
mellem disse. De danske Stammer af Elvetham og Barres ere siden 
1885 gaaede kjendeligt frem i Sukkerindhold. Fodersukkerroerne staa 
højt, og da de anførte Tai er Gjennemsnit af Prøver fra henholdsvis
9 og 7 Marker, og  det laveste Tai for Sukkerindholdet for den gule 
Fodersukkerroe er 10 .! pCt. og det højeste 1 2 .4 p C t, for den lyserøde 
respektive 9.5 og 11 .6 pCt., faa de derved forøget Betydning.

Paa Mosejorden har Roerne ikke iaar givet høje Tai for Vægt
fylde og Sukkerindhold. Dette staar sikkert i Forbindelse med Som
merens store Regnmængde og Mangel paa Sol og Varme, der paa den 
lave, kolde Jordbund har vist sig særlig uheldig for Stofdan
nelsen. Den franske Barres har givet mærkelig høje Tai; det 
er imidlertid kun en enkelt Prøve, medens Tallene for dansk Barres 
er Gjennemsnit af 12 Prøver. Den laveste af disse har givet Vægt
fylde 1.032 og 4.29 pCt. Sukker, medens de 2 bedste Prøver have givet 
1.039 °g l«o4i Vægtfylde med 6 .0 og 6 .3 pCt. Sukker. Flere af de dan
ske Stammer staa altsaa fuldt saa højt som den franske, medens an
dre Stammer staa meget lavt. Det er ogsaa mærkeligt, at Barres paa 
denne Jord i det hele har saa højt et Indhold, f. Ex sammenlignet med 
E!vetham, Eckendorfer har det laveste Næringsindhold, og de danske 
Stammer staa kjendeligt tilbage for de tyske; den laveste danske havde 
3 . i5 pCt og den højeste 3 .70 pCt. Sukker. Fodersukkerroerne bevare 
et forholdsvis højt Sukkerindhold paa Mosejorden; medens de paa Ager
jorden kun havde 1 og 1.4 pCt. mere Sukker end den skotske Elvetham, 
har de paa Mosejorden 2 .3 og 2 .7 pCt. mere Sukker. Beregnes Sukker- 
udbyttet pr. Td. Land har Sukkerroerne paa Agerjorden i runde Tai 
givet 10, 15 og 20 Ctn. mere Sukker end Barres, Elvetham og Ecken
dorfer; for Mosejorden bliver de tilsvarende Tai 16, 12 og 22 Ctn. 
Kan man regne Sukkeret til en Foderværdi af 5 Øre pr. Pd., have 
Sukkerroerne altsaa givet et Merudbytte i Sukker af 50— 110 Kr. pr. 
Td. Land.

Hjemmeavlen a f  Frø i 1890.
(Meddelelse fra Markfrøkontoret ved Chr. P. Jacobsen.)

Aaret 1890 har ikke været et godt Frøaar. Baade i vore Nabo- 
lai.de og her hjemme har Frøhøsten givet et lille Udbytte, og Kvaliteten 
er i det hele kun jævn god. Det er navnlig Sommerens Mangel paa 
Soi og Varme der har hemmet Frøets Udvikling, og det regnfulde 
Vejr under Høst og Bjæigning har foranlediget meget Spild af Frø og 
skadet Kvaliteten.

Avlen af K l ø v e r f r ø ,  der iøvrigt er meget begrænset her i Landet, 
er de fleste Steder slaaet helt fejl. R a jg r æ s s e t  er gjennemgaaende af 
en lettere Kvalitet, har en mindre god Farve og en lavere Spireevne 
end i de sidst foregaaende Aar, men er dog fuldt saa god, som af den
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skotske og irske Hest iaar. A f E n g s v in g e l  har Høstudbyttet her 
hjemme væsentlig været mindre end i det foregaaende Aar; Kvali
teten er som for Rajgræsset anført og gjennemgaaende kun af middel 
Godhed. Det samme gjælder A g e r h e j r e n ;  det synes endog, som der 
af dennd er avlet saa lidet, at Efterspørgslen ikke kan tilfredsstilles. 
Prisen paa Agerhejren er derfor høj. Mange Produktioner har lidt af 
Brand. Ogsaa E n g -R æ v e h a le  har herhjemme givet et væsentlig 
mindre Udbytte end i foregaaende Aar og en lettere Kvalitet. Finland 
har en meget rigelig Høst af god Kvalitet og udbyder denne til saa 
lave Priser, at Avlen af dette Frø, hvis de lave Priser holde sig, næppe 
vil være lønnende her hjemme. A lm i n d e l ig  R a p græ s har givet en 
rigelig og god Hest. Kvaliteten staar for de bedste Produktioner ikke 
tilbage for de foregaaende Aar og dette Frø har kunnet afsættes til 
uforandret høje Priser. E n g -R a p g r æ s  er mislykket i Amerika, Prisen 
er derfor gaaet op til det dobbelte af foregaaende Aars Priser. Der er 
kun høstet lidt her hjemme; men Kvaliteten er god. A f G u l S e n n e p  
er der en ret :igelig og i det hele kvalitativ god Høst- Kommenhøsten 
har lidt mere af Høstvejrets Ugunst.

A f R o e f r ø  er Høsten i det hele ogsaa under et Middelaars. 
R u n k e l r o e f r ø e t  har kun givet et lille Udbytte, Frøet er smaat og 
Farven mindre god. Spireevne og Spiringsenergi staa dog heldigvis ikke 
tilbage for tidligere Aar« Middeltal. G u l e r o d s f r ø e t  lovede først paa 
Sommeren et rigt Udbytte, men under det regnfulde Vejr §idst paa 
Sommeren naaede kun de forst ansatte Skjærme at give fuldt udviklet 
Frø. Udbyttet blev derved stærkt formindsket, og under det blæsende 
og regnfulde Bjærgningsvejr tabtes meget Frø paa Marken. Svampe
angreb gjorde ogsaa en Del Skade og ødelagde sine Steder hele Afgrøden. 
Spireevne og  Spiringsenergi er dog i det hele tilfredsstillende, snarere 
over end under det normale.

R u ta b a g a  og T 11r n i p s f r 0  har ligeledes givet et mindre Udbytte 
end i foregaeende gode Aar, og Frøet har efter Tærskningen svundet 
uforholdsmæssigt i Vægt, hvilket tyder paa en mangelfuld Eftermodning. 
Spireevnen er god. Avlen af Rutabaga og Turnipsfrø samt af Frø af 
Championguleroden har i de senere Aar bredt sig over ret betydelige 
Arealer, saa der af disse Sorter trods det mindre Udbytte pr. Td. Land 
iaar er avlet mere, end Hjemmeforbruget kan optage, da mange mindre 
Handlende foretrække indført Frø, fordi det kan kjebes til langt billigere 
Priser end Hjemmeavlen. I Skotland har Høsten af Gnierodsfrø og 
flere Sorter Rutabaga og Turnipsfrø iaar været endnu ugunstigerere end 
her i Landet, saa der derfra ligesom fra Sverige og Tyskland har været 
Efterspørgsel efter godt dansk Roefrø af disse Sorter, og vi have expor- 
teret flere Partier, men de Priser, der har kunnet opr:aas for dette, 
opmuntre ikke til rationel Avl i det større til Export.
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A n a l y s e r
af  det ved M a r k fr ø k o n to r e t  i 1 8 9 0  fordelte  Frø.  

Prøverne udtagne og Analyserne udførte a f Dansk Frokontrol.

Frøets Mærke (Nr.), 

Avlssted, Kvantum 

og Pris.

Ph

'CH

E S 
® £ Wo

Frarensning

=S3

a
i t  o° M 
l-d 
I I

Spireevne

8>lU m

.0 £ pH C3 02 rP

Kontorets
Analyse

P-CQ

R e d k lø v e r  (Frekontr. Midit.)
1 1, tysk. . .28800 Pd. 6 3 ø .
2 2, d o . . .  .24200 „ 57«-.
s 3, do............ 35176 „ 5 8 # .
4 4, do. . . .37808 „ 6 3 ø
5 5, russisk . 10272 „ 70 ø .
« 6 , hollandsk 11096 „ 85 ø .
7 7, schlesisk 15719 „ 60 0
8 8 , bøhmisk 17000 „ 60 0 .
s> 9, rhinsk . , 17524 „ 60 0 .

10 10, tysk . . .  33021 „ 60 ø .
11 11, dansk tidligm. „ 75 0.
12 12, schls. sildigm. „ 70 ø .
13 13, dansk do. „ 85 ø .
1*1 0 1 , tysk . 25600 „ 55 0 .
ib102, do. . .. 21154 „ 50 0 .
16 0, do. . . 6435 „ 65 ø .
17 0 0 , hollandsk 2 0 0  „ 90 0 .

H vidkløver (Frøkontr. Midit.) 
is 1, pommersk 7253 Pd. 8 0 # . 
is 2, tysk. . . .  12246 „ 7 5 0 .
20 3, do......... 7228 „ 70 ø .
22103, do...........3000 „ 6 5 ø .
2s104, do...........4495 „ 60 0 .
24 0, dansk. . . .  193 „ 95 ø .

A ls ik e  (Frøkontrol. Middeltal) 
26 1, tysk .. . 17805 Pd. 80 ø .
26 2, do. . 10123 „ 75 0 .
27 3, do . . .  2300 „ 80 ø .
88105, do. . . .  1450 „ 65 ø .
29l l 6 , do. . . .  3000 „ 70 ø .

Hvidkløver og Alsike.
30106, tysk 3344 Pd. 60 ̂ -^Tsike 

si 106a, do. 1321 » 6 0 0 . ;^ id k -

Sneglebælg (Frøkontr Midit.) 
32 1, tysk .. 19428 Pd. 28 ø .
38 2, fransk . 16717 „ 28 ø .
341 0 7 , tysk .. .. 5060 „ 25 0 .

pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.
232.6 1-76 O.4 0.7 2-2 96-7 90.2 8.7
227.e 1-90 0.2 0.4 2-i 97.3 88 11 9 7 3 91+ 9
226.2 1-69 0 1 0.7 2-3 96-9 92 7 97.2 92 + 8
226.2 1-71 0.3 0.3 2-2 97-2 93 7 97.3 92-1-8
227.o 1-93 0-2 0.3 2-6 97.o 93 7 97-4 90+9
223.6 1.7o O.4 1.5 2.7 95.4 94 6 96.6 93+*>
225.9 1-96 0.1 0.6 1-6 97.7 86 13 98.2 88+12
226-2 1-98 0.2 0.6 1*9 97.3 93 7 97.7 93+7
227.o 2.oo 0.2 0.4 1*3 98.i 92 7 98.i 92-l 8
227.9 1-96 0.6 0.6 1*6 97.3 85 15 97-e 88+11
226-2 l .77 O.3 0.6 2-o 97.i 92 8 97.3 92+ 8
229-o 1.88 0.1 0.0 0-2 99.7 88 11 99.o 91-1-8
226.7 1-64 0.8 0-8 2.4 96.o 97 3 96.6 93+7
224.7 1-90 0.3 0.1 l .4 98.2 91 7 98o 9 2 + 5
224.7 1-70 0.6 l-o 2-4 96.j 93 7 96.e 92+7
227.e 1-66 0-3 1-6 1-8 96.4 95 5 96.6 93+ 6
225.o 2-25 0.2 O.7 1-8 97.3 97 2 97.6 964 4
226-7 2-04 0-1 0-3 l i 98.6 91 8 98-6 89+11

236-6 0-65 1-6 0.6 1-8 96 1 83. 14.0
82+17232.e 0.69 0-8 0.7 2.6 96.0 79 20 97.6

232.s 0-65 0-9 0-7 2.3 96,j 69 31 97.4 68+32
228.g 0.67 1-9 0-3 2.3 95.6 76 19 95-7 78+17
227.i 0-66 1-8 0.5 2.8 94.9 84 15 96-o 81+13
226-o 0-66 l .7 0.2 2.6 95-6 80 13 96-2 85+ 8
229.7 0.89 O.4 0.3 1-8 97.5 93 6 99.o 98+-2

235.6 0-68 2.0 0-6 1.1 96.4 83.o 12.2
228.o 0-66 0.8 O.7 <>.6 97.9 74 22 98.2 734-26
225.6 0 63 1-3 0.8 1-0 96.ø 84 14 97.6 85-*-14
228.9 0 67 2.3 0.3 1.6 95.g 92 4 97o’>88+ 9
223.7 0 60 2.4 l-o 1.8 94.8 76 17 95.i 75+17
224.o O.7O 1.9 O.9 1.4 95.8 79 11 96.o 77+16

223.7 0-66
0*69 2.9 1.0 2-i 6O.3

33.7
74
73

24
18 6 1 .0

32.1
75+25
78+18

0.71 q A O 6O.3 82 17 60.0 75+24
O.7O

0.2 O.5 •̂0 34-o 71 17 34.o 80+16

235.6 1-68 0.3 0.i 1.6 98-i 87.2 6.3
231.o 1-72 0.2 0-o 1.2 98-e 93 6 98.7 91+ 8
231.4 1-63 0.1 0.2 1.6 98.2 94 5 98.6 92+7
228.2 1-62 0.1 0.i 1.0 98.s 87 10 98.i 85+12

i 2 3 4 6 6 7 8 0
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Frøets Mærke (Nr.), 

Avlssted, Kvantum 

og Pris.
'O
En

£ S s g

Frarensning

£
°  W 
»-<
S 'S
<1 en 

<33

Spireevne “ ets

pH02

StS
i «
•s S o. =a02 JS

S

F oder-Lucerne (Frøknt, Midt.) 
35 1, fransk . . 2534 Pd. 80 0 .
86 2, do. .. .1449 „ 70 ø .

Gul R undbæ lg  (Frøknt. Midt.)
37 1, tysk. . . .  4518 Pd. 70 ø .
38 2, do............ 1973 „ 65 0 .

Aim. K æ llingetand (Fr. Mdlt.)
39 1, tysk . 191 Pd 120 ø .

B lod k løver  (Frøkont. Middlt.)
40 1, fransk... 1933 Pd. 32 ø .

Haj S pergel (Frøkont. Midit.)
41 1, svensk.. 7492 Pd. 18 ø .
42 2, do. .. 2641 „ 17 0

Middelh. S pergel (Frøk. Midit.)
43 1, svensk ..  1342 Pd. 12 ø .

G ul Sennep (Frøkont. Midit.)
44 1, dansk ..  6370 Pd. 22 ø .
46 2, do. . .  3600 „ 2 2 ø .
46129, do. . .  2058 „ 20 ø .

K om m en (Frøkontr Middelt.)
47 1, dansk ..  3984 Pd. 36 ø .

Serradela (Frøkontr. Middelt.) 
4s 1, tysk 1789 Pd. 28 ø .

E sparsette (Frøkont. Middlt.) 
49 1, fransk . . .  533 Pd. 20 0 .

H ørfrø (Frøkontrol. Middeltal.) 
so 1, Riga . . . .  2776 Pd. 25 O. 
bi 2, do...........  876 „ 25 ø .

Tim othé (Frøkontr. Middelt.)
52 1, sachsisk 16947 Pd. 43 ø .
53 2, svensk .21221 „ 43 ø .
54 3, dansk .. 2176 „ 43 0 .
55 4, svensk .. 5000 „ 40 ø .
56108,. do. . .  9238 „ 37 ø .  
57lO9 , amerik.. 11051 „ 29 0 .
a 109a*), do. . . 1290 „ 27 ø .  
5sl 15, svensk . . 6000 „ 3 8 0 .
59 0, dansk .. 736 „ 45 0 .

•228.o
221.8221.a
227.5222.4
223.8

250.0
232.4

231.0
232.4

163.5
158.4 
157.g

177.5 
167.s

200.5
198.7 
200.4
195.8

139-o
143-g

133.0 
1319

87.6

2-07 
2.o* 
2,
2.47

2 .4 6
2.18

1.22
0.!

3 25
3-67

1-45
1 -5 3
1 - 3 4

0-82
1-U

6.;
7’06
5-84
5.

2 .4 3
2-08

3.20
3.50

19.63 
19-50

193 .5 . 4.92
185.8' 4.8i 
184.9 ! 4.49

163.0
165.6
176.0
163.9
182.9 
I68.2
180.0
177.7
169.0 
155.s

0-42
O.43
0.<9
O .4 4

o 52
O.41
0 .4 0
0-46
0.38
0-38

pCt.
O.5
0.1
1-o
2-4 
0.6 
4.0

0.2
0.2

l-o
0.2
0.4

pCt,
0 .5
0.6
0.8

O.4
O.4
O.5

O.3 0.8 
O.3 0 -o

0.2
0.3
0.5
0-8

O.«
0.C

pCt.
2 .i
2 -,

2 .,

4,
l.j
3-,

0 ,

2 ,
1 .,

l.i
0.9
2.7

0-8
l s

0.9
1-5
1.6
0-6

0 .2  O.5 
0.1 0.!

1.0 0, 
0.3 0.Q

0 .5  
0 .4

0.5  
0 .i 
O.3

l-i 
O.3
0.6
0.9 
0 .9 
0.7 
0.2 
0.2 I 0.s
0-6 i 0-x

O.1 I o.0
8 4

0.1
0-o
O.0

0.6
0 .3
0-o
0.2

0.4
0-o

1-5
2 6

0.8
0.7

0.4
O . 7

O.5

0.2
0.o
0.2
0 .3
0.2
O.3
0-2
O.3
0.1
0.1

pCt. 
96.. 
97.0

57

97..
97.,

97,
98. t 
96-o

98.!

99.,

97., 
97,

98.7 
7

99-o 
99.2

98,t
99., 
99.2
98.,
98.,
98.t 
99-6 
99-2
99.
99.,

pCt. pCt 
8 8 .2 1 9. 
94 ! 5 
93 ,4

84.s
86
92

40
49

93.9
100

93.s
93
92

93.5
93

93.6 
96
95
96

93

85.g
88+2

67.5+0.8
93+ 2

87.s
91
91

93 
96
94
92 
99 
96 
99
98 
96
99

p o t .  p C t ,

97.ä

yo.o
92.2

98 , 

96.9

93+6
92+5

85+15
93+4

60 i - 37

100

98.6 j{?7 
97.9(92

98,g 98

598..
98.2
98.3

99.j

96.-

96
96

99.!
99.3

9 9 s
99-o
98.7
98-6 

•o
99 .7

98.4
99-7

95

93

95 4" 2

92
92

97
94
93
99
96 
99

97
99
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E ngl. Rajgræ s (Frøk. Midit.) 92.5 2 oo 2 .8 0 .i l .4 95 .7 87.s
60 1» skotsk . .51476 Pd. 18 0 . 102.2 2-18 1.8 O.« O.4 97.8 93 97.8 97
61 2, do. ..34247 * 17 ø . l 0 0 .o 2 .is 1.9 0 -o O.4 97*7 92 97.7 97
62 dansk. . 18000 „ 18 ø . 103.4 1-95 l o o.0 O.7 98.3 99 98.4 99
63 4, do. .32245 „ 18 0 . IOI.7 2.03 1.7 O.0 O.4 97.9 94 97.6 97
64 5, irsk . . 17805 „ 16 ø . IOI.4 2.14 0-8 o.„ 0.4 98.8 92 98.2 93
65110 & 117, irsk 18705 „ 16 0 . 1 0 1 .i 2-20 1-8 0-o O.5 97.7 90 98.o 93
66 0, dansk. . 1073 „ 18 ø . 104.s 2-14 0.1 0.o O.7 99.2 99 99.o 99
67 00, do. . . 2054 ,  20 0 . 119.2 1-62 0.3 0 .0 1-2 98.6 95 98.g 97

1tal. Rajgræ s (Frøktr. Midit.) 76.5 1-99 0.9 0.1 2-3 96.7 8 i -6
es 1, skotsk ..11100 Pd. 2 6 ø . 84.7 2.10 0.3 0.o 0.3 99.., 97 98.8 97
69 2, !do. . 53100 „ 2 6 ø . 84.7 2.19 0-2 0.o O.5 99.3 93 98.9 96
70 0, dansk. . .  280 „ 27 0 . 93.0 2-23 O.0 0-o 0.2 99.8 91 99.5 97
7i l l l ,  irsk . . 3547 „ 22 0 . 83.8 2-21 1.7 0.o O.9 97.4 92 96.o 94
72l l 8 , do. . . 2560 „ 24 0 . 87.a 2-17 2.8 0.o O.9 96.s 90 97.4 95

Hundegræs (Frøkontr. Midit.) 59.5 0-98 3.7 0 .i 12.7 83.5 87-4
73 1, australsk 32882 Pd. 63 ø . 65 .4 1-15 0.5 0-o 6.7 92.s 94 92.3 95
74 2, do. 21767 „ 60 0 . 63.9 1-07 1.7 O.« 9.3 89.0 90 88.7 94
75 3, amerik. . 3220 „ 65 ø . 65.4 0.91 0-o 0-o 6 ., 93.9 94 93.9 98
761 1 2 . australsk 13808 „ 53 0 . 55-9 1-13 2.8 0-o 17-3 79.a 9ü 8 l .5 94
7*119, do. 1498 „ 55 0 . 61.3 1-10 1.4 0 -o 9.6 89.o 95 85-o 94
78 0, am. nøgent 970 „ 70 ø . 170.5 0.67 1.0 0-o 0.5 97.6 85 98.i 90
79 00*), dansk . 1100 „ 65 0 . 71.4 1-18 1.3 O.» 5.7 93.o 97

E n g -S v in g e l (Frøktr. Midit.) 89.o 1-83 4.8 0 .i 2.2 92.9 92.i
so 1, dansk.. 9299 Pd. 57 0 . 94.2 2.00 1-2 0 .o 0.4 98. < 98 97.6 99
gi 2, do. . . .  17821 „ 55 ø . 91.3 1.86 4 .91) 0.o 1.3 93.8 92 93.5 9-J
82113, do. . . 8527 „ 52 0 . 89.9 1-78 4.o2) O.» 3.0 93.o 87 90.9 90

ts 0, do. . . 1300 „ 60 ø . 95.6 2-08 0.8 0.o 0.4 98 g 96 99.o 99

Stivbl. S v in ge l (Frok. Midit.) 63.o 0.78 0.8 0-o I6.7 82.6 77.9
84 1, tysk. . . 8647 Pd. 30 ø . 67.i O.77 0.4 0-o 12.4 87.2 91 87.2 96

F orsk b l Svingel (Frk. Mdlt.) 51.o 0.83 5.o O.4 14.2 8 O.4 46.4
66 1, tysk. .. 131 Pd. 70 0 . 69.4 0.95 7.3 0 -o 3 8 88 .9 53 90.0 6 6

R ø d  Svingel (Frøktr. Midit. 47.0 0-85 3.9 0-o 24.8 71-8 47.3
86 1, tysk . . . .  62 Pd. 50 ø 72.9 0-85 O.7 0-o 5-3 94 0 93 95.o 93

Strandsvingel (Frøkont.Mdlt.) 57.0 2.40 2-3 0.i 8.5 89.i 93.8
87 1, dansk .. 286 Pd. 30 0 . 39.5 2.38 0-6 0-o 33.7 60 .7 87 70 0 95

Draphavre (Frøkontr. Middlt.) 40.o 2 .02*) IO5 0.2 13.i 76.2 8 3 2
88 1, fransk .22884 Pd. 78 ø . 48.0 2.28 O.4 O.« 9.9 89.7 94 8 8 .9 94
89 2, do. .. 7368 „ 7 3 ø . 42.8 2-28 2.4 0-o 11-6 86 .0 92 86.6 92
9o120, tysk . . .  2983 „ 70 0 . 43.i 2.87 3-9 0.0 12.6 83.5 I 88 83.5 90
91 0, do. 170 „ 85 0 . 67.6 2-33 O.3 0-o 9.6 90.i 1 92 91-2 94
»2 00, dansk. . .  200 „ 85 ø . 56.4 2-39 O.9 0-o 3.6 95.6 i 78 94.7 90

1 2 3 t S 6 7
‘ ) heri 4 3 %  Kajgræs. 2) heri 8.2  %  Rajgræs. *) Nøgne Kom.
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PCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.
F lø je lsg ræ s (Frøkontr. Middlt.) 23. i O.43 5.7 0 .1 24:e 69.4 70.6
93 1, dansk . . .  1235 Pd. 45 0 . 22.8 0.46 4 .9 0.o 21.6 73.5 92 76.6 94
94 2, tysk........  1057 „ 45 0 . 23.6 O.47 2.i 0.o 33.i 64.8 95 70.5 96
95 0, austr. nøgt. 190 „ 90 0 . 159.6 0.82 l.o O.2 1-7 97.i 96 96.2 97
F ioringræ s (Frøkont. Middlt.) 122.b 0-12 2.2 1-6 7.o 892 8 6 .9
96 1, amerik. 798 Pd. 70 ø . 136.b 0.11 0 .4 0-8 1-6 97-2 91 97.4 95

Eng-Rapgræ s (Frøkont. Midit.) 79.o 0.28 1.0 0.1 12.3 86.6 58.2
97 1, dansk . 1819 Pd. 70 0 . 102.5 0-29 1-7 0.o 7.i 91.2 95 93.3 92
98 2, do. . . .  682 „ 65 0 . 112.9 0.24 1.4 0.o 3.3 94.8 76 93.o 82
99 3, amerik. . . 943 „ 60 ø . 113.6 0-24 0.o 0.o 3.3 96.7 70 96.7 76
Aim . R apgræ s (Frøkont. Midit.) 68 .5 0.17 3.2 O.4 12.3 84.i 76.6
100 1, dansk 1800 Pd. 135 0 . 107.o 0.21 0.8 0.o 2.8 96.9 93 96.g 97
loi 2, do. . 1758 „ 90 ø . 75.6 0.17 2.6 O.0 19.2 78.2 75 77.7 75
b. 3, do. . .  256 „ 105 0 . 87.4 0*20 3.1 0.o 13.1 83.8 74 90 .0 78
Lund-Rapgræ s (Frøknt. Mdlt.) 58.5 0.21 3.8 O.7 I6.1 79.9 62.5

102 1, tysk . . .  141 Pd. 130ø . 75.2 0-23 1.7 0-o 9.8 88.6 76 90 7 80
E ng-R æ vehale (F10knt. Midit.) 28.o 0-83 5.8 0.1 21.8 72.8 6 l .0

103 1, dansk . . .  4000 Pd. 80 0 . 35.4 O.95 1.0 0.o 10.2 8*.8 83 88.s 94
104 2, finsk 4000 „ 75 ø . 42.6 0.83 0.6 0-o 12.8 86.6 79 88.o 91
105 3, do. . . .  1513 „ 72 0. 46.s O.79 l-o 0.o 9.6 89.4 67 89.2 79
106121. do. . . .  500 „ 6 5 ø . 41.7 O.70 0 .6 0.o 17.5 8 l .9 75 84.o 82
c. 0, dansk .. 200 „ 85 ø . 48.6 O.97 0 .2 0.o 8.4 91.4 81 92.4 94
d. 00, do. . . .  214 „ 85 Øf. 31.8 0-84 0 .6 O.0 11.8 87.6 86 86 g 99

K næ bøjet R æ vehale
107 1. dansk. . . 633 Pd. 60 ø . 52.7 0-36 6.01) 0.o 27.0 67.o 84 62.g 82

K am græ s (Frøkontr. Middelt.) 117.0 O.43 4-2 0 .6 6.2 89.0 56.s
ios 1, tysk ...  299 Pd. 140 ø . 126.8 0.5o 0 .6 0.o O.4 99.i 95 99 0 96

Aim. R ørgræ s (Frkont. Midit) IO6.0 0-78 0.6 0-8 4.8 93.8 54.4
109 1, ty s k -----  282 Pd. 125 ø . IO8.3 0-91 0 i 0 6 10.6 88.7 96 87.2 97

A gerhejre (Frøkont. Middelt.) 46.e 1-09 2.0 0.1 3.2 94.i 97.2
110 1, dansk .. 8017 Pd. 28 S. 48.i 2-08 0.„ 0.o 2.2 97.s 98 98.3 98
111 2, do. . . 4913 „ 27 ø . 45.a 1-89 0.9 0.o 3.! 96.o 95 96.o 97
112 3, do. 1500 „ 25 ø . 46.o 1-94 1 .32) Oo 3.6 95.i 94 95.o 93
ns 114,do. . 2885 „ 25 0 . 47.8 i 2.01 2-o2) 0.o 3.9 94.i 89 94.o 90
e. 122,do. . . . 1591 „ 25 0 . 55.o 2-19 4 .53) 0.i 2.4 93.o 88 91.6 92

li4 0, do. . . .  1651 „ 3 0 ø . 50.4 2-07 0.o O.0 2.0 98.o 97 98-5 99

B lød  H ejre (Frøkont. Middlt.) 6 O.0 3-81 13 .7 0.8 3.4 82.o 76.4
115 1, dansk . .  3600 Pd. 15 ø . 53.9 3.74 9.o4) 0.o 4.3 86.7 90 83.9 95

V eil. G ulax (Frøkont. Midit.) 29.6 0-54 1 .7 O.5 16.5 81.3 34.6
ne 1, tysk . . . .  64 Pd 250 ø . 44.g 0.62 0 .3 0.o 4-3 95 4 59 96.o 67

B ølgestæ n g let B unke
117 1, tysk........  100 Pd. 25 0 . 43.s ; 0-64 3.1 O.7 12.9 83s 64 82.4 86

1 8 3 4 6 6 7 8 9
*) heri 1.« %  Eng Rævehale og 4.4  °/o Rapgræs. 2) heri 1—2 %  Rajgræs.

s) heri 4 .3  %  Rajgræs. *) heri 6.g %  Rajgræs.
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Analyser af Rodfrugtfrø. Foraaret 1890.
(Analyserne udførte af Kontoret).
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R u n kelroer (Frøkontrollens Middeltal) 70.6 2 0 .a 23.94 0 .! 0 .o 1 -s 98.6 87 .3
7, Elvetham, skotsk ......................... 55 ø . 67.2 25.9 19.30 0 .o O.4 O.7 98.9 89
8, do. dansk.............................. 45 - 65.s 21.4 23.37 O.3 1-8 l .3 96.6 85
9, Long Yellow, skotsk....................... 60 - 75.6 27.2 18.oo 0 .2 O.2 O.4 99-2 82
10, Red Oliven, dansk......................... 70 - 59.5 19.0 25-87 0.o 0.o 5.8 94.2 76
11, Barres, dansk................................. 65 - 65.a 22.7 21.98 Oo 0.o 0.7 99.3 82
12, Golden Tankard, dansk 70 - 70.o 25.4 19.61 0.o 2-3 2-7 95 o 74
13, Eekendorfer, dansk..................... 65 - 62.2 16.3 30.66 Oo 0.o 2.6 97.4 81
14, Yellow Globe, d o ........................... 70 . 68.s 19.5 25.60 0.o l.o 1.4 97.6 81
15, Wroxton, skotsk ............. 85 82.4 19.7 25.40 0.2 0.o 0.2 99.o 95
16, Golden Globe, skotsk.................. 50 • 69.o 17.o 29.40 0.o 0.3 1-8 98.4 76
17, Rød Oberndorfer, tysk ........ .. . 50 - 74 o 21.8 22-87 0.i 0.6 l .9 97.4 83
18, Gul do. do.................... 75 - 75.6 20.b 24.40 0.o 1.8 l.o 97.2 93
B, Gul Foder Sukkerroe, dansk - 75 - 69 21.9 22-86 0.o 0.l 1.5 98.4 74
C, Lysered Foder Sukkerroe, dansk 75 - 66 20.9 23.92 0.o 0.o 3-2 96.8 88
D, Gul Mellemform, dansk. ............ 70 • 73 22.o 22.io 0.o 0.2 5.i 94.7 66
G ulerødder (Frøkontrollens Middeltal) . 72.4 411.9 l'22 0.i 14.3 O.4 85.2 74.5
1, White Belgian, skotsk ................... 110 0 . l l l . i 335,e i 49 0.o 3.8 O.0 96.2 76
la , do. do. d a n s k ................... 140 109.o 337.8 1.48 0.o 6.7 O.0 93.3 69
2, Champion, dansk . .......................... 200 - 109.5 337.s 1.48 0.i O.0 3.2 9b.7 80
3, Saalfelder, do................................. 125 90.5 337.s 1.48 0.o 6.1 Oo 93.9 61
4, Vogeser, fran sk ............................... 150 - 110.7 420.a 1-19 0.o 7.9 O.5 91.6 73
5, Stensballe, dansk . ......................
6, James, do ............................

300 - 105.3 458.7 1-09 0.o 2-8 0.o 97.2 71
200 - 123.o 434.s 1-15 0.1 1.4 0.o 98.5 63

A, Gul kegleformet, d a n sk ................ 200 - 110.o 33l.i 1.61 0.o 0.8 O.0 99.2 81
R u tabaga  (Frøkontrollens Middeltal) . . 180.o 173.e 2-88 0.o 0.3 1-3 98.4 94
19, Bangholm, skotsk.......................... 65 'ø. 183.o 160.3 3.12 0.o 0.o 1.1 98.» 98
20, do. dansk ......................... - 179.g 166.7 3.oo 0.o 0.9 3 o 96.i 99
21, Champion, do................................
22, King of Swedes, dansk - ............

60 - 180.o 161.3 3-ic 0.o 0.4 2.i 97.5 98
60 - 179.o 168.9 2-96 0.o 0.2 1.8 98.o 99

23, East Lothian, do.................... 60 - 180.2 177.3 2.82 0.o 0.6 1.0 98.4 99
24, Ny Purple-Top, dansk ............. 60 179.8 170.i 2.94 0.o 0.8 3.0 96.s 98
25, Shepherd, dansk............................ . 70 - 179.o 166.7 3-00 0.o 0.o 1-8 98.2 99
26, Green-Top, do . . ................ 70 - 179.5 168 e 2-98 0.o 0.2 O.9 98.9 99
27, Bronze-Top, skotsk ................... . 70 - 176.7 168.s 2 98 0.o 0.o l .9 98.! 99
K nudekaal
Bøhmisk Strunk, dansk (blaa) . . . . 400 0 . 187.o 105.7 4-73 0-o 0.1 1.9 98.o 96

do do. do. (grøn) . . . . 400 - 189.o 126.6 3-96 0.o 0.6 1 7 97.7 100
T urnips (Frøkontrollens Middeltal) 191.o 231.8 2.16 0.o 0.3 1.2 98.5 96.4
28, Bullock, d a n s k ............................. 60 0 . 188.0 285.7 1-75 0.o 0.4 O.9 98.7 100
29, Dales, do................................... 65 - 187.o 225.2 2-22 0.o 0.5 1.0 98.5 98
30, Skirving’s, skotsk ...................... 60 - 181.o 205.8 2.43 O.0 O.0 1-6 98.4 98
31, Yellow Tankard, d a n s k ............. 65 . 187.4 294.i l .70 0.o 0.1 1-6 98.s 100
32, Pomeranian, skotsk...................... 60 . )90.o 248.8 2.oi 0.o 0.o 0-8 99.2 98
33, Lincolnshire, do........................... . 60 - 180.o 228.3 2.19 0.o 0.o 1.2 98.g 98
34, Grey Stone, do...................... . 60 - 189.o 187.3 2-67 O.» 0.o 1.0 99-o 100
35, White Tankard, skotsk ............ 65 . 18*1.0 199.2 2-51 0.o 0.o 1.7 98.g 100
36, Ny Bronze-Top, dansk ............. . 70 . 187.0 238.i 2  10 O.0 0.9 3.0 97.2 100
37, Ny Green Globe, engelsk . . . . 65 - 187.0 252.0 1-98 0.o 0.2 l.i 98.7 96
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Ar< mærkning er til Analyse-Tabellerne,
indeholdende nærmere Redegjørelse for det i de undersøgte Frøsorter forefundne, 
ved Undersøgelsen botanisk bestemte frem mede Fr», der i Analysetabellernes 
3die Talsøjle er anført i pCt. Det fremmede Frø er dels Frø af K ulturplanter, 
dels af Ukrudtsplanter, h vilket sidste er fremhævet med spærret 
Skrift. De smaa Tai, der forrest i Analysetabellernes første Spalte angive 
Frøpartiernes Løbenummer, henvise tillige til de samme Tai i nedenstaaende 
Anmærkninger, saaledes, at man ved i disse at søge et hvilketsomhelst Frøpartis 
Løbenummer, under dette Nr. vil finde anført det fremmede Frø, som vedkom
mende Frøparti har indeholdt, og beregnet i 1 Pund af det leverede Frø.

1) 0 Frasigtning, 0 Kløversilke., 0,4 %  visne Korn, 250 Stenkløver. 2)0Frs.. 0 
Kis., 0,4 %  visne Kom, 250 Lancetbi. V ejbred. 3) 0 Frs., 0 Kis, 0,4 %  
visne Korn, 167 Lucerne, 250 Lancetbi. V ejbred, 100 S tenkløver. 4) O 
Frs., 0 Kis., 0,5 %  visne Kom, 170 Sneglebælg. 500 Lancetbi. V ejbred. 
S) 0 Frs., 0 Kis., 0 visne Korn, 580 Stenkløver, 400 Pragtstjæ rne, 6) 0 
Frs., 0 Kis., l,e %  visne Kom, 170 L ancetb i V ejbred . 7) 0 Frs., 0 Kis., 
0,9 visne Korn, 170 Alsike. 8) 0 Frs., 0 Kis., 0 visne Korn, 170 Lucerne, 250 
L ancet bl. Vejbred, 9 )0  Frs., 0 Kis., O,3 %  visne Korn, 500 Sneglebælg, 670 
Lancetbi. V ejbred , 160 Stenkløver. 10) 0 Frs., 0 Kis., 0,3%  visne Kom, 
170 Lancetbi. V ejbred  80 Stenkløver. 11) 0 Frs., 0 Kis., 0,6 %  visne 
Korn, 170 Lancetbi. V ejbred. 12) 0 Frs., 0 Kis., 0,5 visneKorn, 1400Alsike, 
770 Sneglebælg, 900 S tenkløver, 170 P ragtstjæ rn e, 170 Rødknæ. 
13) 0  Frs., 0  Kis., 0 , 6 %  visne Kom, 170 Hvidkløver, 330 Lancetbi. V ej
bred. 14) 0 Frs., 30 K løversilke, 0,8% visne Korn, 400 Sneglebælg, 250 
Lucerne, 580 Gaasefod, 330 Lancetbi. V ejbred , 80 S ten k løver, 80 
G ulerod. 15) 0 Frs., 0Kls., O,5 %  visne Kom,170 Sneglebælg, 170 Alsike, 170 
Stenkløver, 170 Kl ø f  tb 1. Storkenæb. 10) 0 Frs., 0Kls., Os %  visne Korn, 100 
Stenkløver. 17) 0 Fm, 0Kls., 1,3 %  visne Kom. 170 Lancetbi. Vejbred. 18)0 
Frs., 0Kls., 0visneKorn, 1400Alsike,800Sneglebælg, 3260Rødknæ, 240Lancetbi. 
Vejbr. 19)0Frs., 0Kls.,Ovisne Korn, 600 Alsike. 200Rødkløver,7400 Rødknæ, 
400 K rognaal, 250 Lancetbi. Vejbred. 20) 0 Frs., 0 Kis., 0,a %  "visne Kom, 
1%  Alsike, 800 Timothei, 400 Sneglebælg, 620O R ødknæ , 200 Rund bl. Storke
næb, 200 Pragtstjæ rne. 22) 0 Frs., 0 Kis., 0,5 %. visne Kom, O,9 %  
Alsike, 600 Timothej, 6360 Rødknæ, 900 Lancetbi. Vejbred. 23) O Frs., 
0 Kis., O,9 %  visne Kom, 0,6 %  Alsike, 400 Timothej, 8200 Rødknæ, 1000 
Lancetbi, V ejbred. 600 Brunei, 200 Græsbi. Fladstjæ rne. 24) O Frs.,
0 Kis., O,7 %  visne Kom, 1360 Timothej. 25) O Frs., 0 Kis., l .5 %  visne 
Korn, 1200 Humleklever, 1000 Hvidkløver, 560 Timothej, 2200 Rødknæ. 
26) 0 Frs., 0 Kis., l ,4 %  visne Kom, 0,4 %  Hvidkløver, 6300 Timothej, 800 
Humlekløver, 1200 R0 dk 11æ, 260 Græsbi. Fladstjæ rne. 27) 0 Frs., 0 
Kis., 0.6 %  visne Korn, O,9 %  Hvidkløver, 7260 Timothej. 1600 Rødkløver, 
1400 Rødknæ, 1000 Pragtstjæ rne. 28) 0 Frs., 0 Kis., 3-8 %  visne Kom, 
0,6 %  Hvidkløver, 5200 Timothej, 1400 Rødkløver, 3400 Rødknæ, 880 
Græsbi. Fladstjærne, 600 Brunei. 29) 0 Frs., 0 Kis., 2,9 %  visne Kom, 
5260 Timothej, 1640 Hvidkløver, 1200 Sneglebælg, 1000 Rødkløver, 3400 
Rødknæ, 1360 Græsbi. Fladstjærne, 600 Brunei. 30) 0 Frs., 0 Kis., 
0 visne Kom, 2000 Humlekløver, 1000 Sneglebælg, 18600 Rødknæ.  2900 
Lancetbi. Vejbred. 31) 0 Frs., 0 Kis., 0 visne Kom, 8900 Timothej, 6800 
Humlekløver, 1200 Sneglebælg, 7100 Rødknæ, 2700 L ancetbl. V ejbred , 
32) 0 Frs., 0 Kis., O.2 %  visne Korn, 170 K lø ftb i. Storkenæb. 33) 0 Frs.,
0 Kis., 0,4 %  visne Kom, 170 Lancetbi. V ejbred. 34) 0 Frs., 0 Kis., 0.4%  
visne Korn, — *). 35) 0 Frs., 0 Kis., 0.6%  visneKorn, 330 Rødkløver. 36) 0 Frs.,

* ) H v o r  e n  S t r e g  ( — )  f i n d e s  e f t e r - L ø b e n u m m e r e t ,  a n t y d e s - d e r v e d ,  a t  I n d h o l d e t  
f r e m m e d  F r ø  h a r  v æ r e t  s a a  u v æ s e n t l i g t ,  a t  F r ø k o n t r o l l e n  i k k e  h a r  f u n d e t  A n 
l e d n i n g  t i l  n o g e n  n æ r m e r e  S p e c i f i k a t i o n .
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0 Kis., 0 .5 %  visne Korn, 1300 Sneglebælg, 170 Lancetbi .  Ve jbred .  37) O 
Frs., 0 Kis., O.2 visne Kom, 1200 Sneglebælg, 38 0  Stenk lover .  38) 0 Frs., 0 
Kis., O,4 %  visne Korn, 2,2 %  Sneglebælg, 650 Rødkløver, 500 Draphavre, 400 
Hanekro,  2000 S t e n k l ov er ,  250 Lancetbi .  Ve jbre d, 1 25 Pragt s t jærn e .  
39) 600 Snerre.  40) 0 Frs., 0 Kis., 0 visne Kom, 300 Sneglebælg, 125 
Klø f tb i .  Storkenæb.  41) 400 Knavel .  42) 600 Gaase fod,  4 0 0 Hanekro.  43) 
400Hanekro ,  400 Gaase fod .  44) —. 45) 340 Sort Sennep.  46 )10 70S or t  
Sennep.  47) 0 Fremmed Fr». 48) 480 Skedeknæ, 160 Gaasefod.  49)—. 50) 
l,i  %  "visne Korn, 14 0  Her -R a j græ s .  51) 0 .4 %  visne Kom, 220 H ør -  
Ra jgræs ,  140 Skedeknæ.  52) 0 Frs., 2000 Hvidkløver, 400 Ålsike, 800 
Glat  Vejbred,  400 R o dk n æ .  53) 0 Frs., 2400Alsike, 400 Hvidkløver, 1600 
Rødknæ, 800 V int erka rse ,  54) 0 Frs., 2800 Alsike, 400 Hvidkløver. 2000 
Rødknæ,  800 Pr æstekra ve .  55) 23500 Fioringræs, 800 Alsike, 2400 R a p 
græs, 800 Rø l l ike ,  500 Præstekrave.  50) 0 Frs., 2400Alsike, 2000 Præste 
krave, 400 T idse l .  57) 500 Fioringræs, 400 Hvidkløver, 40 0  Sumpstraa ,
a) 0 Frs., 400 Alsike. 58) 0 Frs., 2400 Alsike, 20 00  Præstekrave,  400 
Tidsel .  59) 0 Frs,, 400 Rødknæ.  00) O,7 %  Ital. Raigræs, 700 Blød og 
Mangebi. Hejre, 570 Klasebi. Hejre. 01) 0 ,9 %  Ital. Rajgræs, 700 Klaseb. Hejre, 
570 Væselhale. 62) 0 ,9 %  Ital. Rajgræs, 280 Hundegræs. 63) 0,g %  Ital. Rajgræs, 
l000 Blød og Mangebi. Hejre, 64) 700 Fløjelsgræs, 400 ItaL Rajgræs, 400 Blød 
og Mangebi. Hejre. 05) 1700 Ital. Rajgræs, 1150 Klasebl. Hejre, 66) 150 Ital. 
Rajgræs. 67) 850 Ital. Rajgræs, 150 Kongepen .  68) 300 Traadst. Kløver. 
69) 430 Væselhale, 300 Fløjelsgræs. 70) 0 Fremmed Frø. 71) 1150 Traadst. 
Kløver, 1150 Klasebl. Hejre, 300 Rapgræs. 72) 1850 Klasebl. Hejre, 1150 
Blod og Mangebi. Hejre, 1000 Traadst, Kløver, 850 Humlekløver, 150 K on g ep en .  
73) 5250 Fløjelsgræs, 250 Engl. Rajgræs, 250 Svinemælk.  74) 13750 Fløjels
græs, 500 Engl. Rajgræs, 500 K ongepen .  75) 0 Fremmed Frø. 76) 18500 
Fløjelsgræs, 1000 Engl. Rajgræs, 500 Blød Hejre, 500 Sv inemælk.  77) 12500 
Fløjelsgræs, 6800Engl. Rajgræs, 320 Blød Hejre, 400 Sv inemælk.  78) 32500 
Rapgræs. 80) 3400 Hundegræs, 570 Blød og Mangebi, Hejre. 81) 4,3 % E ngl. 
Rajgræs, 2100 Hundegræs, 400 Rapgræs.  82) 3,2 %  Engl. Rajgræs, 2570 
Hundegræs, 400 Aim.  Hejre.  83) 2570 Hundegræs, 150 Hønsetarm.  84)1500 
Engl. Rajgræs, 500  Ra pgr æs ,  250 Ag er -Ga aseurt .  85) 8750 Hundegræs, 
1000 Faaresvingel, 750 Fioringræs, 5,9 ” /o  B ø l g e t  Bu n ke ,  750 Rapgræs ,  
86) 1250 Kamgræs, 750 Hundegræs, 500 Gulax, 1750 B ø l g e t  Bunke,  1250 
St iv  Katteskjæg,  1000 Mose bun ke .  87) 1500 Hundegræs, 330 Blød- og 
Mangebi. Hejre, 670  Rapgræs ,  160 Skræppe.  88) 700 Hundegræs, 400 
Guldhavre, 100 Rapgræs .  89) 1300 Fløjelsgræs, 1200 Hundegræs, 300 R a p 
græs, 300 Blaahat 90) 2,7 % , Opret. Hejresvingel 1600 Hundegræs, 200 
Rapgræs.  91) 100 Blød Hejre, 100 Gulerod.  92) 700 Hundegræs, 700 
Opret Hejresvingel, 300 Engl. Rajgræs, 200 R ap græ s  93) 3,9 %  Engl. Raj
græs, 670 Stivbl. Svingel, 2670 B ø l g e st. Bunke,  670 Vindax.  94) 2670 
Engl. Rajgræs, 670 Blød- og Mangebi Hejre, 670 Knæb- Rævehale, 20300  
Vindax.  1300 Rapgræs ,  1000 Rødknæ.  95) 11000 Fioringræs, 670 Stivbl. 
Svingel, 670Hundegræs, 8670Rapgræs, 3000 Rødknæ, 1670 L an ce tb i .  Vejbred .  
96)3000Timothej, 3 0 00  R ø l l i k e ,  1000 Hønsetarm,  97) 4000Kamgræs, 3000 
Timothej, 3000 K11æb. Rævehale, 8000  Mælkebøt te .  3000 Mosebunke  98) 
9000 Timothej, 6000 Hundegræs, 4000 Fløjelsgræs, 2000 H øn se ta rm .  99) 0 
Fremmed Frø. 100) 1000 Timothej, 2000 F u g l e g r æ s - F l a d s t jæ r n e .  101) 
2 %  Knæb. Rævehale, 5000 Fløjelsgræs, 2000 F u g l e g r æ s - F l a d s t j æ r n e .
b) 2,5%  Knæb. Rævehale, 1000 Mosebunke.  102) 5000 Hundegræs, 4000 
Stivbl. Svingel, 6 0 00  B ø l g e t  Bunke,  2000 Mo sebunke .  103) 400 Eng
svingel, 17200 Rapgræs ,  4600 Mosebunke.  104) 2000 Stivbl. Svingel, 
2000 Rapgræs,  4200 Mosebunke.  105) 1600 Stivbl. Svingel, 800 Knæb. 
Rævehale, 10600 Ra pg ræ s ,  2200  Mosebunke,  1600 Vindax.  106) 800 
Stivbl. Svingel, 6400  Mosebunke,  6400 Rapgræs,  c) 400 Eng-Svingel, 
2000 Rapgræs,  d) 10400  Rapgræs .  107) 13000 Eng Rævehale, 4 , 4%  
Rapgræs. 108) 1300 Engl. Rajgræs, 500  Rapgræs. 109) 1000 Manna Sød
græs. 110) 0 Fremmed Frø. 111) 1700 Engl. Rajgræs. 112) 3700 Engl. Rajgræs,
113) 4700 Engl. Rajgræs, e) 4,3 %  Engl. Rajgræs. 114) 0 Fremmed Frø. 115) 
6,8 %  Engl. Rajgræs, 2570 Agerhejre, 2150 Gulax, 1000 Ital. Rajgræs, 150 
Ranunkel .  116) 800 Eng Rævehale, 600 Faaresvingel, 600 B ø l g e t  Bunke,  
600 Rapgræs. 117) 9000 Faaresvingel, 4000 Stivbl. Svingel, 3500 Fioringræs, 
28000 Rapgræs,  5500  F r y t l e ,  1500 Mosebunke.
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Til Forstaaelse af foranstaaende Analysetabeller og som Afslutning 
paa de Analysedifferent ser, der som forklarende Supplement til vore ifjor 
meddelte Analysetabeller bleve bragle i Omtale i dette Tidsskrifts 8. Bind 
Side 174, anføres felgende:

Analyserne af Kløverfrø og Græsfrø etc. Side 1— 4, Kolonne 1— 7, 
ere tidførte af Dansk Frøkontrol af Prøver, som af Frøkontrollen er ud
taget paa vort Pakhus af de rensede og egaliserede Frøpartier i den 
Tilstand, hvori disse bleve fordelle. (Kun for 2 8maapartier, der bleve 
solgte til Udlandet, ere Analyserne udførte af Kontoret; disse ere 
mærkede med en Stjærne ved Partinummeret).

Til Jævnføring er anført Frøkontrollens Middeltal for Tiaaret 
1880— 89, der findes anført i første Linje over hver Frøsort.

I Tabellernes 2 sidste Kolonner, 8 og 9, er anført den ved Kontorets 
egne Analyser fundne Renhed og Spireevne, der har tjent som Grundlag 
for de i vore Cirkulærer og i vor Aarsberetning til foreløbig Orientering 
meddelte Analyser.

Mindre Differentser vil der ved til forskjelligt Tidspunkt og af for
skjellige Prøver af samme Parti udførte Analyser altid forekomme, selv 
naar Analyserne udføres af samme Anstalt, og Partierne ere saa egale, 
som det i Praxis er muligt at tilvejebringe dem. A f denne Grund have 
Kontrolanstalterne ifølge almindelig Vedtægt fastsat et begrænset, til
ladeligt Spillerum, der af Dansk Frøkontrol er fastsat til 2 %  for Renhed 
°g  4 %  for Spireevne.

I det Hele udvise Tabellerne iaar god Overensstemmelse mellem 
Frøkontrollens og vore egne Analyser, kun for Eng-Rævehale og enkelte 
af de mindre benyttede Frøsorter findes der, ligesom Tilfældet var ifjor, 
større Uoverensstemmelser i den fundne Spireevne.

De ifjor foreliggende Uoverensstemmelser, der for Stivbladet Svingel 
og Eng-Kævehale gik op til en Forskjel af over 20 pCt. i den fundne 
Spireevne, indankede vi, som ifjor meddelt i dette Tidsskrift, til Under
søgelse og Afgjørelse af den af Indenrigsministeriet udnævnte F rø
kontrolkommission; de iaar foreliggende Uoverensstemmelser for Eng- 
Rævehale have vi ligeledes tilstillet denne til Prøvelse.

Ved de af Kommissionen udførte omfattende Undersøgelser er denne 
Sag nu bragt til en Afslutning, idet Kommissionen har afgivet den 
Erklæring: at „Dansk Frøkontrols“ lavere Spiringstal for de anførte 
Prøvers Vedkommende har haft sin væsentlige Grund i Mangler ved 
de Spiringsmethoder, der anvendes for visse Græsarter, og at de af 
Markfrøkontoret for de nævnte Partiers Vedkommende publicerede 
Spiringstal i det Hele kunne betragtes som rigtige.

TRI UK BO&?RYKKKHI (H. i . SCH0U), HAVN.
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Meddelelse
om de af „Forening til Kulturplanternes Forbedring“ iværksatte 
Forsøg med Kornsorter, Bælgplanter m. m. paa F0reningen9 Forsøgs

mark ved Landboskolen i Lyngby.

Som omtalt i Beretningen om det sidst afholdte Repræsentant
møde, Tidsskriftets 9. Bd. S. 35, har Foreningen lejet et Areal paa
4 Tdr. Ld. ved Landboskolen ved Lyngby, hvortil Hovedforsøgene 
nu ere henlagte, og som i indeværende Sommer for første Gang er

i Anvendelse. Arealet, der bestaar af en letmuldet Jord med leret 
Sand-Underlag, drives som et 4-Marks Vexelbrug med følgende Sæd
skifte: 1) Vintersæd; 2) Roer; S) Vaarsæd; 4) Bælgplanter. Hvert 
Skifte skal fremtidig udgjøre 1 Td. Ld., fra hvilken Plan Omstændig
hederne dog gjorde det ønskeligt at afvige lidt i Aar. Til Vinter-

8
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sæden gødes med 20 Læs Staldgødning pr. Td. Ld. Paa omstaaende 
Kort er det egentlige Forsøgsareal angivet ved stærkere optrukne 
Linier, hvilket Areal ad Aare vil blive udvidet til den længst mod 
Nord afsatte brudte Linie.

Hovedarealet er i indeværende Sommer benyttet paa følgende 
Maade, idet der henvises til de paa Kortet opførte Talbetegnelser.

I. Rugmarken.

1 og 3. S a m m e n l i g n e n d e  V a r i e t e t s f o r s ø g  med Rug. 
Her findes udsaaet paa Parceller å jJ,y Td. Ld., for de fleste Sorters 
Vedkommende gjentaget 3 Gange, følgende Sorter, i de fleste Til
fælde i flere forskjellige Stammer:

1. Schlanstedter. 10. Østgøta.
2. Bestehorns. 11. Norsk.
3. Provsti. 12. Finsk.
4. Bretagne. 13. Sandrug.
5. Campine. 14. Leipziger.
6. Zeelænder. 15. Pirna.
7. Nordslesvigsk. 16. Hederug.
8. Kalmar. 17. Moserug.
9. Skara.

Der er i denne Række i alt udsaaet 45 forskjellige Prøver paa 
126 Parceller.

2. S a m me n l i g n i n g  me l l em k r y d s e t  o g i k k e  kr yds  e t R u g  
Saakornet hertil er dels høstet foregaaende Aar paa Foreningens For
søgsmarker, hvor det havde været meget stærkt udsat for Krydsning 
dels direkte indkjøbt fra de samme Avlssteder, hvorfra Saakornet 
til hint var indkjøbt Aaret i Forvejen. Formaalet er at erholde et 
foreløbigt Skjøn over, i hvilken Grad de forskjellige Sorter have 
skiftet Karakter efter den formentlige Krydsning, samt hvorledes 
deres Produktionsevne herefter forholder sig. Den meget indskræn
kede Plads tillod kun Anvendelsen af ganske smaa Parceller til 
dette Forsøg for i Aar.

4. F o r æ d l i n g s f o r s ø g .  Afvigte Sommer indsamledes paa 
Forsøgsmarken en Del udsøgte Ax af forskj. Rugsorter. Disse 
sorteredes senere yderligere, og af de allerbedste Ax toges kun 
Midtpartiet, hvoraf atter de bedste Korn udvalgtes ved Haand- 
pilniug. Hovedformaalet hermed er at undersøge, hvorvidt det er 
muligt, trods den Krydsning, som denne Rug her er meget stærkt 
udsat for, at udvikle den videre, om et skarpt og omhyggeligt Ud-
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valg er i Stand til at overvinde den udjævnende Indflydelse paa 
Sorternes Ejendommeligheder, som Krydsning antages at have. Be
kræfter dette sig, fortsættes Forædlingsarbejdet med de hedste og 
mest konstante Sorter.

5. S a m m e n l i g n i n g  me l l e m S a a k o r n  af  f o r s k j e l l i g  
Kval i t e t .  Disse Forsøg, tilligemed tilsvarende for Havrens Ved
kommende, danne Begyndelsen til en Række Undersøgelser, der 
paatænkes foretaget over Lovene og Betingelserne for Forædling. 
Her er udsaaet forskjellige Kornstørrelser, Korn fra forskjellige 
Partier af Axet, fra forskjellige Axformer, Korn af forskj. Vægtfylde osv.

II. Rodfrugtmarken

De her anstillede Forsøg gaa navnlig ud paa en Sammenligning 
mellem hjemmeavlet Frø og Handelsfrø, altsaa en Fortsættelse af 
foregaaende Aars K o n t r o l d y r k n i n g s f o r s ø g  med Roer.

III. Vaarsædsmarken.

Herpaa er udelukkende anstillet s a m me n l i g n e n de  - F o r 
søg  med f o r s k j e l l i g e  Hav re sor t e r .  Disse ere udsaaede paa 
Parceller af Td. Ld.s Størrelse, for de vigtigste Sorters Ved
kommende (efter de foregaaende Aars Forsøg at dømme) med 3 
Gjentagelser. Følgende Sorter, delvis fra flere Avlssteder, ere 
udsaaede:

1. Beseler Havre. 20. Kubbhavre.
2. Provsti — 21. de Flandre.
3. Bestehorns Überfl. 22. Canada Havre.
4. — amelioré. 23. Boberg —
-5. Heines Havre. 24. Sort engelsk Vinterhavre.
6. Øhavre. 25. Noire de Hongrie.
7. Grenaa Havre. 26. Blanche de Hongrie.
8. Brahesborg — 27. Hvid Sværdhavre.
9. Waterloo — 28. Rousse couronné.

10. Ny zeelandsk — 29. Sort Sværdhavre.
11. Coulommiers — 30. Pringles Progress.
12. Welcome — 31. de Pologne.
13. Victoria — 32. Challenge white.
14. Duppauer — 33. Flying Scotchman.
15. Ligowo — 34. Halletts canadisk.
16. d’Etampes — 35. Early Racehorse.
17. de Houdan — 36. Potato.
18. Geante å grappes. 37. Ægyptisk Havre.
19. Carters Triumph. 38. Canadian Triumph.

8*
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93. Bonango. 45. Shirreffs Havre.
40. Carters Pr. Cluster. 46. Early Annyns.
41. Rennies Pr. white. 47. Hopetoun.
42. Hamilton. 48. Riigensk Havre.
43. Providence. 49. Gul canadisk.
44. Sort canadisk. 50. Berlie.

IV. Bælgplanter

11. V a r i e t e t s -  og S a a m æ n g d e f o r s ø g  med Ær ter .  I 
Henhold til den overordentlig store Forskjel der er paa Størrelsen 
af Frøet af de forskjellige Ærtesorter, er der megen Opfordring til 
at gjøre Skridt til Besvarelse af Spørgsmaalet om den mest passende 
Udsædsmængde heraf. Der er saaet fra 100 til 300 Pd. pr. Td. Ld. 
af nedennævnte Ærtesorter. Parcellerne have en Størrelse a f ^ ^ T d .  
Ld. og ere gjentagne 2 Gange:

1. Early maple.
2. Sandært.
3. Grøn Konserves.
4. Oakshotts field.
5. Early Brittain.
6. Blaagrøn.

7. Blaa Foderært.
8. Brun lollandsk.
9. Graa norsk.

10. Tidlig hvid Kogeært.
11. Victoria Ært.

12 og 13. Bønner og Ærter udenfor Forsøgene.
14. V a r i e t e t s -  og  S a a m æ n g d e f o r s ø g  med Vi kker .  

Ordningen er den samme som ved Ærterne. Følgende Vikker ere 
saaede:

1. Engelsk Vikke.
2. Improved Goa.
3. Aim. Foder-Vikke.
4. Møensk Vikke.

5. Selected Spring.
6. Østgøta.
7. Sandvikke.

Foruden dette Hovedareal anvendes endnu nogle mindre om
liggende Stykker.

15. S a m m e n l i g n e n d e  F o r s ø g  med o. 120 forskjellige Arter 
og Stammer af Gr æs ma r k s p l a n t e r  i Renudsæd. Hver Prøve er 
udsaaet i 3— 10 Alen lange Rækker med 7 “ indbyrdes Afstand og 
1 4 “ mellem de forskjellige Prøver; herved gives der bl. a. Lejlighed 
til at iagttage disse Sorters Ydeevne og Varighed baade med mindre 
go større Voxerum.

16. F o r s ø g  over  t i d l i g e  og  s i l d i g e  Havre sor te r s  I n d 
f l y d e l s e  paa en e f t e r f ø l g e n d e  Græsmar k .  Foregaaende Aars 
Forsøg have enstemmig vist, at de tidlige, typisk enkornede og
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smaakornede Havresorter give betydelig mindre Kjærneudbytte end 
de sædvanlig dyrkede sildigere Sorter. For at undersøge, hvormeget 
der kan vindes i Høudbytte ved Anvendelse af tidligere moden Havre 
til Udlæg er der udsaaet 2 aim. sildige (Beseler- og Provsti-Havre), 2 
tidlige (Nyzeelandsk og Juniper early) samt Sort Sværdhavre. Par
cellerne ere Td. Ld., 3 Gange gjentagne. Hele Arealet er be- 
saaet med en Blanding af 8 Pd. Ital. Rajgræs og 12 Pd. Rødkløver 
pr. Td. Ld.

17. S a a m æ n g d e f o r s ø g  med Havre.  Hertil er valgt 4 
forskj. Typer: Beseler, Flying Scotchman, Sort og Hvid Sværdhavre. 
Saamængderne ere 100, 150, 200, ^50 og 300 Pd. pr. Td. Ld. Par
cellerne ere Td. Ld. med 2 Gjentagelser.

18. B æ l g p l a n t e r  t i l  f o r e l ø b i g  Or i enter i ng .  Paa smaa 
Bede er udsaaet et større Antal mindre almindelige Sorter af Ærter, 
Bønner, Vikker o. fl., der kun havdes i smaa Kvantiteter. Der 
skal herved indvindes Saasæd af de bedste Sorter, med hvilke For
søgene da fortsættes.

19. F o r æ d l i n g  a f  H a v r e s o r t e r ,  Sammenligning mellem 
f o r s k j e l l i g e  K o r n s t ø r r e l s e r  og K o r n f o r m e r  af  Havre, Sam
menligning mellem a f sk a l l e d e  og ikke  a f s k a l l e d e  Ha v r e k o r n ,  
a f ska l l e t  og i kk e  afsk.  Gr æ s f r ø ,  nogle Forsøg med U k r u d t s 
p l an t e r  osv.

20. Nogle Sorter af Majs, Hirse o. 1. samt enkelte efter Hoved- 
saaningen modtagne Havreprøver.

28. S k o v - F l a d b æ l g ,  dels gamle Planter, dels Stiklinger, dels 
Frøudsæd. Endvidere Udsæd af T o r n b l a d  og Gy ve l ,  Plantning 
af J o r d s k o k  og Ru Kul sukker .

29 (Forpløjning). Ca. 50 forskjellige K a r t o f f e l s o r t e r  til 
Formering og foreløbig Orientering.

30 (Forpløjning). B o g h v e d e :  Japanesisk, Tatarisk, Sølv- og 
Aim. Boghvede.

31. Smaabede med et større Antal delvis sjældnere Byg- og 
Havresorter.

De øvrige paa Kortet afsatte Arealer ere ikke anvendte til 
Forsøg.

Resultaterne af Forsøgene ville blive offentliggjorte i For
eningens Tidsskrift, efterhaanden som der fremkommer fornødent 
Materiale. Det kan samtidig bemærkes, at en Beretning om de i 
Aarene 1888— 90 af Foreningen anstillede Forsøg med Kornsorter 
er udarbejdet og snart vil foreligge.

Lyngby i Maj 1891.
K. Hansen.



Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol
for Frøaaret 1889— 90.

Ihvorvel Frøkontrollens Grundlægger og stadige og utrættelige 
Bestyrer Hr. E. M ø l l e r - H o l s t  afgik ved Døden i dette „Frøaar“ 
d. 22. December, fortsattes Arbejdet dog uforandret af hans Enke 
med den af Møller-Holst indøvede Stab af Medarbejdere, under 
Docent Rostrups Tilsyn og Ansvar.

„Dansk F r ø k o n t r o l “ har i Frøaaret, der gaar fra 1. Juli 
1889 til 30. Juni 1890 haft til Undersøgelse 1546 Prøver. De for
dele sig paa følgende Maade:

Indsendte fra Frøhandlere
— —  Frøavlere . .
— —  Landmænd 

Indsamlede Handelsprøver 
Egne Undersøgelser . . . .

1238 Prøver. 
19 —

144*) —
68  —

77 —
1546 Prøver.

fra F r ø h a n d l e r n e indsendte Prøver fordele sig s
Byer. Indsendere. Antal P

Kjøbenhavn ........ . 1 25 749
Øvrige Sjælland . . . . 6 7 140
F y n ........................... . 4 11 90
Lolland...................... . 1 1 1
F a lster ...................... . 1 1 1
Jylland...................... . 10 24 185
Sverige...................... . 1 1 1
Tyskland................... . 6 9 71

30 79 1238

11 Firmaer, hvoraf 8 i Kjøbenhavn, have ladet Frøkontrollen 
udtage Prøver paa deres Paklofter, ialt 290. For 8 Firmaer, hvoraf 
5 i Kjøbenhavn, har Frøkontrollen plomberet 2530 Sække.

*) Efterundersøgelser af garanteret Frø.



Ordnede i Grupper fordele de 1546 Prøver sig paa følgende Maade

Kornsorter.
1 Prøve Sexradet Byg, Hordeum vulgare.
1 —  Hvede, Triticum vulgare.

10 —  Havre, Avena sativa.
~ 1 2  — ~

Foderurter a f Græsfamilien.
71 Prøver Eng-Svingel, Festuca pratensis.

1 —  Strand-Svingel, Festuca littorea.
1 — Rød Svingel, Festuca rubra.
1 —  Forskjelligbladet Svingel, Festuca heterophylla.

23 —  Stivbladet Svingel, Festuca duriuscula.
25 —  Ager-Hejre, Bromus arvensis.
4 —  Blød Hejre, Bromus mollis.

20 —  Aim. Rapgræs, Poa trivialis.
9 —  Eng Rapgræs, Poa pratensis.
1 —  Lund-Rapgræs, Poa nemoralis.
1 —  Udspærret Sødgræs, Glyceria distans.

138 —  Hundegræs, Dactylis glomerata.
2 —  Kamgræs, Cynosurus cristatus.

87 —  Draphavre, Avena elatior.
1 — Bølget Bunke, Aira flexuQsa.
8 — Fløjelsgræs, Holcus lanatus.
5 —  Fioringræs, Agrostis alba.

83 —  Timothé, Phleum pratense.
38 —  Eng-Rævehale, Alopecurus pratensis.

1 —  Knæbøjet Rævehale, Alopecurus geniculatus.
1 —  Rørgræs, Digraphis arundinacea.
2 —  Gulax, Anthoxanthum odoratum.

111 — Aim. Rajgræs, Lolium perenne.
63 —  Ital. Rajgræs, Lolium italicum.

697
Foderurter a f Æ rleblom stfam ilien.

398 Prøver Rødkløver, Trifolium pratense.
1 —  Blodkløver, Trifolium incarnatum.

79 — Alsikekløver, Trifolium hybridum.
84 —  Hvidkløver, Trifolium repens.
47 —  Humle-Sneglebælg, Medicago lupulina.

5 —  Foder-Lucerne, Medicago sativa.
1 —  Aim. Kællingetand, Lotus corniculatus.
8 —  Rundbælg, Anthyllis vulneraria.

115
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2 Prøver Serradel, Ornithopus roseus.
1 — Esparsette, Onobrychis sativa.

626

Foderurter a f  andre F am ilier.
24 Prøver Foderbede, Beta vulgaris campestris.

1 — Sølv-Boghvede, Fagopyrum esculentum argtmteum.
1 — Middelhøj Spergel, Spergula arvensis sativa.
3 — Høj Spergel, Spergula maxima.
3 — Gul Sennep, Sinapis alba.
5 — Rutabaga, Brassica Napus rapifera.

11 — Turnips, Brassica Rapa rapifera.
14 — Gulerod, Daucus Carota.
62

Blandfrø.
5 Prøver Alsikekløver +  Hvidkløver.
2 — Alsikekløver +  Timothé.
2
9 —

Andet Blandfrø.

Faliriksplaiiter o. a.
1 Prøve Sand-Hjælme, Psamma arenaria.
1 — Østersøisk Hjælme, Psamma Baltica.
1. — Marehalm, Elymus arenarius.
1 — Sukkerbede, Beta vulgaris saccharifera.
2 — Hør, Linum usitatissimum.
2 — Kommen, Carum Carvi.
1 — Raps, Brassica Napus.
2 — Hvidkaal, Brassica oleracea capitata alba.

11

Træfrø.
1 Prøve Tax, Taxus baccata.
1 — Aim. Ene, Juniperus communis.
1 — Virginsk Ene, Juniperus virginiana.
1 — Aim. Livstræ, Thuja occidentalis.
1 — Kæmpe-Livstræ, Thuja gigantea.
1 — Sitcha-Cypres, Chamaecyparis nutkaensis.
1 — Libocedrus decurrens.
3 — Balsam-Ædelgran, Abies balsamea.
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2 Prøver Nordmanns Ædelgran, Abies Nordmanniana.
1 — Abies amabilis.
2 — do. concolor.
2 — do. grandis.
1 — do. magnifica.
1 — do. nobilis.
1 — do. Pinsapo.
2 — Tsuga Douglasii.

16 — Rødgran, Picea excelsa.
6 — Hvidgran, Picea alba.
1 — Østerlandsk Gran, Picea orientalis.
4 — Sitcha-Gran, Picea sitchensis.
3 ' — Lærk, Larix europæa.
5 — Skov-Fyr, Pinus silvestris.
1 — Weymouthsfyr, Pinus Strobus.
9 — Bjærg-Fyr, Pinus montana.
1 — Korsikansk Fyr, Pinus corsicana.
1 — Tung Fyr, Pinus ponderosa.
1 — Zirbelfyr, Pinus Cembra.
1 — Pinus contorta.
4 — Rødel, Alnus glutinosa.
2 — Graael, Alnus incana.
8 — Klæbrig Birk, Betula odorata.
7 — Vorte-Birk, Betula verrucosa.
2 — Papir-Birk, Betula papyracea.
1 — Sort Birk, Betula nigra.
1 — Kastanie, Castanea vesca.
1 — Stilk-Eg, Quercus pedunculata.
1 — Frynse-Eg, Quercus Cerris.
2 — Skarlagen-Eg, Quercus coccinea.
2 — Sump-Eg, Quercus palustris.
1 — Rød Eg, Quercus rubra.
1 — Ungarsk Eg, Quercus conferta.
1 — Hickorynød, Carya alba.
3 — Storbladet Ælm, Ulmus montana.
1 — Tulipantræ, Liriodendron tulipifera.
1 — Aim. Lind, Tilia intermedia.
1 — Smaabladet Lind, Tilia parvifolia.
2 — Tandbladet Løn, Acer platanoides.
2 — Æretræ, Acer Pseudoplatanus.
1 — Navr, Acer campestre.
1 — Negundo fraxinifolium.
1 — Amerikansk Platan, Platanus occideiltalis.



118

1 Prøve Hunde-Rose, Rosa canina.
1 —  Rosa uralensis.
1 — Æbletræ, Pyrus Malus.
1 —  Pæretræ, Pyrus communis.
1 — Gyvel, Sarothamnus scoparius.
1 — Guldregn, Cytisus Laburnum.
1 —  Robinia Pseudacacia.
1 — Aim. Ask, Fraxinus excelsior.
1 —  Graa Ask, Fraxinus cinerea.
1 —  Alm. Hyld, Sambucus nigra. ~
1 — Klaseblomstret Hyld, Sambucus racemosa.

129 —

Af alle disse 1546 Prøver have imidlertid kun de 1006 været 
„ f u l d s t æ n d i ge  A n a l ys e r “ ; for 334 Prøvers Vedkommende var 
der kun Spørgsmaal om deres R e n h e d s p r o c e n t ,  for 140 om deres 
Sp i re evne ,  for 35 Prøvers (19 Rødkløver, 10 Alsikekløver, 5 Hvid
kløver og 1 Humle-Sneglebælg) Vedkommende spurgtes der kun, om 
de indeholdt Si l ke ,  og endelig ønskedes der for 31 Prøver (27 Rød
kløver, 1 Sexradet Byg, 1 Aim. Rajgræs, 1 Timothé og 1 Eng- 
Svingel) kun Opgivelse af r e t t e  Navn eller en Udtalelse om det 
sandsyn l i ge  Avl ssted .  —  G j e n n e m s n i t s t a l l e n e  for de hyp
pigst anvendte af de til Undersøgelse indsendte Frøsorter, tagne af 
de blandt ovennævnte 1006 Prøver, der maa anses at stamme fra 
den bedre Frøhandel ere optagne i P. Ho l t s  „Lommebog for Land
mænd for Aaret 1890“ tilligemed Gjennemsnitstallene for 1881— 90. 
Sammenligner man førstnævnte Gjennemsnitstal med de tilsvarende 
fra foregaaende Aar (1888— 89), vil man kunne se følgende: af de
13 Frøsorter, af hvilke der er blevet undersøgt mindst 10 Prøver 
hvert Aar, er sket Fremgang med de 11, hvilket er en glædelig 
Forskjel fra foregaaende Aar, da af 14 de 11 vare gaaede tilbage. 
De 11 Frøsorter, der ere g a a e d e  f r em i 1889, ere: Rødkløver 
med 0.4, Humle-Sneglebælg med 16.5, Draphavre med 1.4, Ager-Hejre 
med 4.4, Hundegræs med 1.3, Aim. Rajgræs med 3.i, Ital. Rajgræs 
med 8.8, Eng-Rævehale med 6.7, Eng-Svingel med 0.5, Stivbladet 
Svingel med 4 og Timothé med 1.2 pCt.; Hvidkløver er gaaet l.i og 
Alsikekløver 0.6 pCt. tilbage. — Denne Fremgang hidrører især 
fra en bedre Spireevne: medens kun 6 af de 13 Frøsorter ere gaaede 
frem m. H. t. Renhed og ovenikjøbet for de flestes Vedkommende 
kun med en Brøkdel af 1 pCt., saa ere de 10 gaaede frem m. H. t. 
Spireevne, flere af dem endogsaa ret betydelig, saaledes Humle- 
Sneglebælg med 16.2 pCt., Ital. Rajgræs med 8.7, Ager-Hejre med 
6.5, Eng-Rævehale med 5.7, Stivbl. Svingel med 4.7, o. s. v.; de 3,



119

der ere gaaede tilbage, ere Hvidkløver ined 0.5, Alsikekløver med 1 
og Hundegræs med 2 pCt. En meget betydelig Fremgang er ogsaa 
sket med Gulerodsfrøet, idet de 7 Prøver fra 89—90 have 62.2 pCt. 
Dyrkningsværdi mod foregaaende Aars 5 Prøvers 47.5 pCt.

Med Hensyn til A v l s s t e d e t  er dette opgivet for de 390 Prøver, 
deraf for 116 som Danmark; slutte heraf, at henimod en Trediedel 
af det her i Landet benyttede Frø ogsaa er avlet her, kan man dog 
ikke, da de fleste af de danskavlede Frøsorter ere saadanne, som 
der kun benyttes forholdsvis ringe Mængder af (Raps, Rutabaga, 
Turnips, Gul Sennep, Kommen, forskjellige lidet benyttede Græsser: 
Gulax, Fioringræs, Fløjelsgræs, Sand-Hjælme, Østersøisk Hjælme, 
Marehalm, Udspærret Sødgræs, Eng-Rapgræs og Blød Hejre, samt
11 forskjellige Sorter Træfrø). Af mere benyttede Frøsorter udgjør 
dog den danske Avl Hovedmassen eller hele Forbruget af Ager- 
Hejre, Aim. Rapgræs, Foderbede og Gulerod; men for Rødkløver, 
for hvilken Frøsort Avlsstedet er opgivet for 100 Prøver, er kun de
3 af disse Danmark; for Aim. Rajgræs 6 danske af 22, for Timothé
3 af 24, o. s. v.

I Reg lerne  f o r  A n a l y s e r i n g e n  er der fra Frøaarets Be
gyndelse foretaget en Forandring m. H. t. Bestemmelsen af Tønde
vægten. Det havde nemlig vist sig, at Frøkontrollens Beregning af 
Vægten af en Tønde (ved 3dobbelt Vejning af TV Pot) i mange Til
fælde men paa en for hver Frøsort konstant Maade afveg fra den 
Vægt, man fik ved at veje en hel Tønde. Ved talrige Vejninger og 
Sammenligninger har nu „Dansk Frøkontrol“ dannet sig en Korrek
tionstabel, saaledes at der fra den i Frøkontrollen fundne Tønde
vægt fradrages 10 Pd. for Kamgræs, 8 Pd. for Hør, 5.5 Pd. for 
Alsikekløver, 5 Pd. for Hvidkløver, 4.5 Pd. for Rødkløver, Humle- 
Sneglebælg og Kommen, 4 Pd. for Lucerne og Rundbælg og 3.5 Pd. 
for Serradel, medens der lægges 10 Pd. til Tøndevægten for Gulax, 
8 Pd. for Draphavre, 6 Pd. for Eng-Rævehale, 4 Pd. for Ager-Hejre 
og 3 Pd. for Aim. Rapgræs.

Endelig skal her nævnes de sidste af den lange Række af 
Ar t i k l er ,  der har set Lyset fra Hr. E. M ø l l e r - H o l s t s  flittige 
Haand:

1) Grundregler for Nordisk Frøavl (Nationaltd. 13-9-89).
2) Frøkontrol-Stationen i Zürich (Nationaltd. 15-11-89).
3) Dansk Frøkontrol (Nationaltd. 22-11-89).
4) Svar fra „Dansk Frøkontrol“ (Berl. Tid. 2-12-89).
5) Dansk Frøkontrols Gjennemsnitstal (P. Holt: Lommebog for 

Landmænd for Aaret 1890, S. 57).
6) Spiringstid (Om Ldbr. Kulturpi. Nr. 8, S. 129).
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7) Et Par Meddelelser fra „Dansk Frøkontrol“ ; 1. Silke, 2. 
Tøndevægt (Sammesteds S. 154).

Naar der i denne lille Beretning ikke som sædvanlig har været 
anført tilsvarende Tai for tidligere Aar, er Grunden den, at Aars- 
beretningen for 1888— 89, der indeholder disse Tai, findes saa nær 
ved Haanden, nemlig i nærværende Bind S. 20.

Juni 1891.
0. Rostrup

\
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Beretning
om

den første Række

sammenlignende Dyrkningsforsøg med lijemmeavlet Rodfrugtfrø.
Ved L. Helweg,

Forsøgsleder for Forening til Kulturplanternes Forbedring.

I nærværende Tidsskrift har de af Foreningen paabegyndte 
Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfrø gjentagne Gange været 
Gjenstand for Omtale. Da det er første Gang, der skal afgives 
Beretning om de sammenlignende Dyrkningsforsøg, kan der maaske 
alligevel være Anledning til, at minde om, hvorledes denne Sag har 
udviklet sig og at fremdrage, hvad der kan have Betydning til 
Forstaaelse af Forsøgene.

Hovedformaalet med denne Forsøgsrække er at belyse de Fortrin 
eller Mangler, som de indenlandske Rodfrugtstammer ere i Besiddelse 
af, sammenlignede med almindeligt godt Handelsfrø. Foreningen 
vil derigjennem faa et indgaaende Kjendskab til de hjemlige 
Stammer, og efterhaanden som Forsøgene vinde større Tilslutning, 
kan der med Tiden samles et fortrinligt Materiale til Bedømmelsen 
af den indenlandske Frøavls Standpunkt i det hele taget. For Frø
avleren maa Forsøgene antages at blive til betydelig direkte Nytte, 
og da Forening til Kulturplanternes Forbedring særlig har sat sig 
til Formaal at virke for den indenlandske Frøavls Fremme, laa det 
nær for Foreningen at tage denne Sag op. Paa Grundlag af de 
indvundne Erfaringer, bliver den i Stand til at yde den begyndende 
Frøavler Vejledning med Hensyn til de Fejl og Mangler, hans 
Stamme har, og som han bør søge rettede. Men ogsaa den Frø
avler, der har sat et fleraarigt og virkeligt rationelt Arbejde ind 
paa Forbedringen af sin Stamme, kan have Fordel af Kontrol
forsøgene, i det han gjennem den Erklæring, der tilstilles ham af 
Foreningen efter endt Prøvedyrkning, faar en authentisk Anerkj endelse 
af hans Stammes gode Egenskaber.

Ikke alene for Producenterne af Frø har imidlertid de sammen
lignende Dyrkningsforsøg Betydning; man haaber tillige, at For
brugerne af Rodfrugtfrø indirekte skal kunne høste Gavn deraf.



122

Gjennem disse Forsøg er der nemlig aabnet Adgang for Foreningen 
til at komme i direkte Rapport til Frøavlerne, og saaledes Udsigt 
til at faa Indflydelse paa den indenlandske Frøavls Udvikling. 
Følgen af at daarlige og middelmaadige Stammer kasseres, medens 
de virkelig gode Stammer udbredes, vil nødvendigvis blive, at det 
hjemmeavlede Frø gjennemgaaende bliver mere værdifuldt, hvorfor 
Landmanden vil være langt bedre tjent med det hjemmeavlede Frø, 
end med det Frø, der indforskrives fra Udlandet.

Tanken om sammenlignende Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet 
Rodfrugtfrø kom første Gang offentlig frem ved Foreningens 
Repræsentantmøde i September 1888. Det fremgik af den Diskus
sion, som Foredraget foranledigede, at Repræsentanterne ikke alene 
sympatiserede med Tanken, men varmt anbefalede, at Foreningen 
foretog de fornødne Skridt til Forslagets Virkeliggjørelse. Sagen 
blev derefter nærmere drøftet i Bestyrelsen og et Udvalg nedsat til 
Udarbejdelsen af en Plan for Forsøgene.

At skaffe fornøden Sikkerhed for det indsendte Frø’s Herkomst, 
at det var avlet af Frøavleren selv og udtaget af det Parti Stamfrø 
eller Handelsfrø, som det blev udgivet for, var den første Vanske
lighed, der viste sig ved Udarbejdelsen af Forsøgsplanen. Professor 
Märcker i Halle, som allerede gjennem en Aarrække har anstillet 
Dyrkningsforsøg med Sukkerroefrø fra forskjellige Avlssteder, lader en 
af ham udsendt Mand udtage Prøverne af de enkelte Frøavleres Partier. 
Hans Forsøg have imidlertid, saa vidt mig bekjendt, udelukkende et 
merkantilt Formaal, og da dette ikke paa den Maade er Tilfældet med 
de af Foreningen paatænkte Dyrkningsforsøg, mente man, at det afgav 
tilstrækkelig Sikkerhed, naar Frøavleren underskrev en Deklaration, 
hvori han paa Tro og Love erklærede, at den indsendte Prøve var 
Frø af hans egen Avl og udtaget uden noget som helst Udvalg af 
Frøpartiet.

I den af Bestyrelsen vedtagne Plan for Forsøgene blev det 
endvidere bestemt, at man foreløbig skulde indskrænke sig til 
Dyrkningsforsøg med Runkelroer og Gulerødder, og først senere, 
naar Foreningen fik større Midler til sin Raadighed, skulde For
søgene udvides til ogsaa at omfatte Turnips og Rutabaga. Prøverne 
skulde udsaas to Aar i Træk, og for det i Foraaret 1889 indsendte 
Frø, kunde Foreningens Erklæring angaaende Resultatet af Prøve
dyrkningen altsaa først tilstilles Frøavlerne, efter at Forsøgs
optegnelserne vare afsluttede i Efteraaret 1890. Af de samme 
Sorter Runkelroer og Gulerødder, som blev sendt Foreningen, skulde 
der indkjøbes Frø fra Handelsfirmaer i Indland og Udland. Meningen 
med at optage disse Handelsprøver blandt Forsøgsprøverne var at 
faa et Materiale, hvormed de indsendte Prøver kunde sammenlignes,
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eller med andre Ord, de indsendte Prøver skulde bedømmes i For
hold til Handelsprøverne, i det de Resultater, som Prøvedyrkningen 
med Handelsprøverne gav, skulde benyttes som Grundlag for 
Bedømmelsen af de indsendte Prøver. Sluttelig vedtoges det, at der 
hvert Aar skulde udsendes en Opfordring gjennem Landbrugspressen 
til Frøavlerne om at indsende Frø til Kontrolforsøgene.

Hvad dernæst Forsøgenes Udførelse i Praxis angaar, da er Prin
cippet „Bevægelige Forsøgsstationer“ blevet anvendt. Forsøgene instal
leres helst paa større Gaarde, og anbringes inde i Gaardens Roemark. 
Der opnaas derved, at man sikrer sig normale Betingelser for 
Roernes Udvikling, og afværger paa Forhaand den Indvending, der 
ellers ligger nær, at de Væxtbetingelser, hvorunder Prøverne have 
været dyrkede, ere anderledes end Landmanden i Almindelighed har 
til Raadighed ved Roekultur. Man drager Omsorg for at udvælge 
passende Steder i Roemarken, saaledes at Jordbundsforholdene kan 
blive ens for de forskjellige Prøver, Rækkerne lægges paa tværs af 
Agrene, og Agerfurerne komme altsaa til at gaa tværs over alle 
Forsøgsrækkerne. Man undgaar derved, at Agerfurene kan have 
uheldigere Indflydelse paa en Række end paa en anden. Ofte er 
tillige Muldlaget tykkere midt paa Agrene end henimod Agerfurene, 
og hvis Rækkerne var lagt paa langs af Agrene, kunde ogsaa denne 
Omstændighed give Anledning til uensartede Væxtbetingelser for de 
forskjellige Prøver. Hver Prøve udsaas i en enkelt Række, hvorved 
man opnaar, at de respektive indsendte Prøver kun i det højeste ere 
nogle faa Alen fjærnede fra de Handelsprøver, hvormed de skulle 
sammenlignes. Man kan gaa ud fra, at Væxtbetingelserne have 
været ens for samtlige Prøver, hvorfor den Forskjel, der giver sig 
til Kjende gjennem de indvundne Tai, maa hidrøre fra de i Stammerne 
nedlagte Egenskaber. For Runkelroernes Vedkommende gjøres Rækkens 
Længde 140 Alen eller derover, og for Gulerødders Vedkommende 
70 Alen; naar Afstanden mellem Rækkerne er 1 Alen, bliver det af 
hver Prøve paa den enkelte Forsøgsstation indtagne Areal altsaa 
henholdsvis Vioo eller V200 af en Td. Land. I det sidste Aar har 
man tillige for Kontrollens Skyld paa samme Forsøgsstation saaet 
hver enkelt Prøve to å tre Gange; naar saaledes f. Ex. Runkelroe- 
sortimentet er saaet en Gang, gjentages det, hvorved Resultaterne 
selvfølgelig blive endnu paalideligere, i det hvert Tai fra den enkelte 
Forsøgsstation fremtræder som Middeltal af to eller tre Forsøgs
optegnelser.

Runkelroerne haandsaas, og for at faa nøjagtig samme Afstand 
mellem Planterne i Rækkerne er hvert Sted, hvor der skal saas, 
mærket med en Markør, hvis Tænder har en Afstand af en halv 
Alen, og som inden Saaningen trækkes paa tværs af Rækkerne.
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Gulerødderne maskinsaas, og ved Udtyndingen gives dem 3—4 Tom
mers indbyrdes Afstand. Frøet er paa nogle Forsøgsstationer saaet 
paa Kamme, men hvor Ejeren var vant til at have Roerne paa flad 
Jord, er dette altid bleven foretrukket. Der saas en Mellemrække 
langs højre og venstre Side af Forsøgsstykket for at sikre sig, at 
Væxtbetingelserne for de yderste Forsøgsrækker ere nøjagtig de 
samme som for de øvrige Prøver. Der anbringes ikke Etiketter ved 
de enkelte Prøver, da disse let ved Rensningsarbejderne kunde blive 
ombyttede, derimod føres der nøjagtig Bog over den Orden, hvori 
Prøverne ere saaede. Ved Rensningen og Udtyndingen har man 
sørget for, naar det kunde lade sig gjøre, at samme Arbejder 
passede henholdsvis hele Runkelroestykket eller hele Gulerodsstykket 
for at have Sikkerhed for en ensartet Behandling af Forsøgsrækkerne. 
Tillige er der draget Omsorg for en saa tidlig Udtynding og Rens
ning som mulig, og i det hele taget er der gjort, hvad der kunde, 
for en omhyggelig Pasning i Løbet af Sommeren.

Om Efteraaret er først Rækkernes Længde maalt op — for 
Runkelroer som ovenfor omtalt 140 Alen, for Gulerødder 
70 Alen; der saas nemlig i Reglen noget længere Rækker, for at 
der kan skæres et Stykke fra ved begge Ender om Efteraaret. 
Forsøgsstykket afmærkes med Landmaalerstokke, og ved at trække 
et Par Roer op i hver Række markeres, hvor langt hver Forsøgs
prøve gaar. Derefter tælles Stokløbere og tomme Pladser i hver 
Række, og for saa vidt en enkelt Prøve, hvis Frø har haft en 
meget mangelfuld Spireevne, har givet for mange Spring i Rækken, 
kasseres denne. Derefter optages hver anden Række, og først 
naar disse ere gjort færdige, optages de tilbagestaaende. Ved Op
tagningen renses Roerne for vedhængende Jord, det fulde Antal 
Roer noteres og derefter tælles Halsroer, grenede Roer samt hvor 
mange der er af afvigende Farve (for Gulerøddernes Vedkommende 
føres der ingen Optegnelser over Halsroer). Sluttelig skæres Toppen 
af, Roerne kastes sammen i Smaabunker, og samtlige Roer for hver 
Række vejes ved Hjælp af en Bismervægt.

Det vil let indses, at ved de ovenfor omtalte Forsøgsoptegnelser 
er det alene Tallene, det kommer an paa; det er et rent mekanisk 
Arbejde at føre disse Optegnelser, og gjøres Arbejdet blot samvittig
hedsfuldt og efter ensartede Principper, er det derved indvundne 
Materiale tilstrækkelig paalideligt til derpaa at bygge en Bedømmelse 
af de enkelte Prøver. Anderledes stiller det sig med Roernes 
typiske Form, dette kan ikke gives noget Udtryk i bestemte Tai, 
fremkomne ved Optælling. For at faa en Bedømmelse heraf maa 
man tage sin Tilflugt til det personlige Skjøn, men alt hvad der 
alene beror paa Skjøn bliver altid mer eller mindre vagt, navnlig



naar det kun er Enkeltmands Skjøn. I Erkjendelse lieraf blev det 
overdraget Grosserer Jacobsen, Kunstgartner Wendt og Forsøgslederen 
at foretage Bedømmelsen af den typiske Form hos de indsendte 
Prøver. Ved denne Bedømmelse bestemte man sig til at benytte 
Karaktergivning, der er at forstaa paa følgende Maade:

Karakteren 1. Den typiske Form er saa nær Idealet, som dette i 
Praxis hidtil er naaet,

—  2. Den typiske Form er ret tilfredsstillende,
— 3. —  —  — er temmelig ringe,
— 4. —  — —  lader meget tilbage at ønske,
— 5._ —  —  — kan næppe spores i Prøven.

Ved Tilføjelse af et X til Karakten antydes, at den er noget over, 
og ved ?, at den er noget under, hvad Tallet angiver. De i Tabel
lerne anførte Karakterer ere fremkomne ved Beregning af Middel
tallet af de tre for hver Prøve afgivne Separatkarakterer, og det 
kan tilføjes, at der kun rent undtagelsesvis var nogen væsentlig 
Forskjel mellem disse. For Gulerøddernes Vedkommende er der 
ved Karaktergivningen foruden til den typiske Form tillige taget 
Hensyn til Indblandingen af fremmede Sorter i Prøverne.

Som Forsøgsleder har jeg personlig været til Stede ved Saa- 
ningen og Optagningen om Efteraaret, ligesom jeg ogsaa i den 
første Rensnings- og Udtyndingsperiode i Reglen har tilset Forsøgs
markerne; jeg har derfor haft Lejlighed til at følge Planternes 
Udvikling. Den Omstændighed, at Udsæden er foretaget under mit 
Tilsyn, og at samtlige Optegnelser er foregaaet under min Ledelse, 
giver paa den ene Side Sikkerhed for en Ensartethed i Principper 
ved Optælling og Vejning, som det ellers er saa godt som umuligt 
at skaffe til Veje, ligesom enhver, der har haft med Forsøg, at gjøre, 
vil vide at vurdere Betydningen af, at det er en og samme, der 
personligt har ledet samtlige Forsøg og Optegnelser. Dette frem- 
byder ogsaa i anden Henseende et væsentlig Fortrin. Efter min 
Erfaring maa Roerne nemlig nødvendigvis have opnaaet en nogen
lunde fuldkommen U dvikling, hvis man skal vente, at de i Stammerne 
nedlagte Ejendommeligheder —  navnlig med Hensyn til Udbytte og 
Stokløbertilbøjeliglied — skal komme til deres Ret. Spørger man 
Prøven, hvor stor vedkommende Stammes Ydeevne er, kan Opteg
nelsen fra Marker, hvor Roerne af en eller anden Grund kun have 
opnaaet en middelmaadig Udvikling, ikke give noget paalideligt 
Svar paa Spørgsmaalet. Det samme gjælder Stokløbertilbøjelighed; 
kun naar Prøverne finde gunstige Betingelser for Stokløberdannelse, 
kan de tilkjendegive i hvor høj Grad denne Fejl er til Stede i de 
Stammer, hvorfra de hidrøre. Det vil heraf let forstaas, at det er
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heldigt, naar Forsøgslederen har haft Lejlighed til personlig at 
følge Roernes Udvikling paa de forskjellige Marker, i det han derved 
under Bearbejdelsen af Forsøgsoptegnelserne i hvert givet Tilfælde kan 
lægge de Marker til Grund for Beregningen af Middeltallene, som i særlig 
Grad er en Borgen for rigtige Resultater. Han bliver i Stand til at 
udskyde de Marker ved Beregningen, hvor Roerne paa Grund af 
mangelfuld Udvikling har givet misvisende Resultater, og som derfor 
vilde have forstyrrende Indvirkning paa Gjennemsnitstallene om de med
toges ved Udregningen. Hver Prøve har været udsaaet paa 14 å 16 
forskjellige Forsøgsmarker, men kun indtil Halvdelen har været 
benyttet til Beregningen af de i nedenstaaende Tabeller anførte 
Middeltal. Havde man været afskaaret fra at kunne gjøre et vel
begrundet Udvalg, udskyde de mislykkede Forsøgsmarker, vilde end 
ikke Optegnelser fra det dobbelte Antal Forsøgsstationer have givet 
paalidelige Resultater.

Som ovenfor omtalt skulde de indsendte Prøver underkastes 
Forsøgsdyrkning to Aar i Træk, og denne Beretning om den første 
Række sammenlignende Kontrolforsøg, omfatter derfor alene de i
1889 indsendte Prøver. Den i Januar samme Aar rettede Op
fordring til Frøavlerne om Indsendelse af Frø, findes optaget i 
Foreningens Tidsskrift Nr. 8 Side 18. Ordnede efter Landsdelene 
fordele Indsenderne af Frø sig saaledes:

Fra Jylland 4
„ Fyen 9
„ Sjælland 7
„ Lolland-Falster 4

I Tabel I findes en Gjengivelse af de Oplysninger som, Frøavlerne 
havde givet angaaende de indsendte Prøver. Enkelte af Prøverne 
er der ikke givet nogen Meddelelse om, hvorfor disse Numre ere 
udeladte i Tabellen. Som det vil ses, er der udenfor Reglen med
taget 2 Prøver Rutabaga, i det der ikke fandtes Anledning til at 
retournere disse, da vedkommende Frøavler havde indsendt en Del 
andre Prøver. Med Hensyn til Rubrik 2 og 3 skal kun tilføjes, at 
enkelte Frøavlere aabenbart ikke har været ganske klar over 
Forskjellen mellem Stamfrø og Brugsfrø, hvorfor Svarene paa disse 
Spørgsmaal ikke altid kan tages ganske bogstaveligt.

Handelsprøverne ere indkjøbte hos 6 indenlandske og 2 uden
landske Frøhandlerfirmaer, dels direkte dels under Haanden gjennem 
en vedkommende Firma ubekjendt Jordbruger.
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Nedenstaaende Landmænd have vist Foreningen denVelvillie at 
afgive Plads til de sammenlignende Dyrkningsforsøg:

I Sommeren 1889.
Hofjægermester J. Friis til Lyngbygaard ved Aarhus.
Forstander Grove, Marielyst Højskole, Kjøbenhavn.
Forpagter Hastrup, Bonderup ved Korsør.
Forpagter Jensen, Eskildstrup ved Ringsted.
Forstander la Cour, Næsgaard paa Falster.
Baron Lerche, Benzonsdal ved Taastrup.
Hofjægermester Vind, Sanderumgaard paa Fyn.

I Sommeren 1890.
Greve Danneskjold-Samsøe, Christiansholm ved Klampenborg.
Baron Gyldencrone, Vilhelmsborg ved Aarhus.
Forpagter Jensen, Eskildstrup ved Ringsted.
Forstander la Cour, Næsgaard pr. Falster.
Inspektør Leegaard, Rosvang ved Thisted.
Hofjægermester Oxholm, Rosenfeldt ved Vordingborg.
Forstander N. Pedersen, Ladelundgaards Landboskole ved Vejen. 
Forstander Svendsen, Tune Landboskole ved Taastrup. 
Hofjægermester Vind, Sanderumgaard paa Fyn.

Efter hermed at have afsluttet de almindelige, orienterende 
Bemærkninger, skal jeg gaa over til selve Beretningen om Resul
taterne af den første Række sammenlignende Dyrkningsforsøg.

Runkelroer.
I Tabel II gives Resultaterne af Dyrkningsforsøgene med 5 ind

sendte Elvetham\)Tcø\ev \ til Sammenligning har været dyrket 4 
Handelsprøver henholdsvis i 1889 og 1890. Saavel for denne Tabel 
som for de efterfølgende gjælder, at de i Rubrikkerne 1. 2. 3. 4. 5. 
anførte Tai ere fremkomne ved Beregning af Middeltallet for Op
tegnelser fra de samme Forsøgsmarker, saaledes at f. Ex. alle Tallene 
i Rubr. 1 hidrører fra samme Forsøgsstationer, i Rubr. 2 ligeledes
o. s. v. Deraf følger tillige, at man ved Sammenligningen af de 
indsendte Prøver med Handelsprøverne, maa holde sig indenfor 
samme Rubrik; man kan f. Ex. ikke sammenligne Resultatet af 
Frøavlernes Prøver i Rubr. 2 med Handelsprøvernes Tai i Rubr. 1 
eller omvendt.

Af Rubrik 1 og 2 fremgaar, at de indsendte Prøver gjennem- 
gaaende have hævdet deres Plads i Sammenligning med Handels
prøverne. I 1889 er det saaledes egentlig kun den fra et uden
landsk Frøhandlerfirma modtagne Prøve A., der har kunnet maale 
sig med de bedste af de indsendte Prøver, men vedkommende uden
landske Elvethamstamme er ogsaa anerkjendt for at være noget af det
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T a b e l  II.

Elvetham.

Centner
pr.

Td. Land

Stok- 
lobere 
|i pCt.

Hals
roer 

i pCt.

Grenede 
i pCt.

Afvigende 
Farve og Form.

Karakter 
for typisk 
Udseende

Tør
stof 

i pCt.

Suk
ker 

i pCt.

Pund 
Tør
stof 

pr. Td. 
Land

Gram- 
Vægt 
af 100 0  

Frøho
veder.

Grøn- 
stil- 
kede 

i pCt.

Hvide 
eller 
gule 

i pCt.

Ko- 
horn- 
form. 
i pCt.

1889 1890 1889 1889 1889 1890 Rod Top

l. 2 . 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. n. 12. 13. 14. 16.
Indsendt Prøve Nr. 1 ____ 603 500 17.68 15.15 3.64 5.64 0.35 0 .o 0 .o 2 2 12.36 9.95 6180 18.93

— — — 2 ........ 593 475 22.64 11.65 4.31 6.02 4.61 0 .o 0.7 2 ? 2 12.81 10.48 6084 15.73
— — — 3 ........ 580 477 19.53 14.61 2.98 4.79 0.4 0 .o 0 .o 2 2 + — — — 21.40
— — — 4 ........ 572 467 18.25 10.81 3.90 5.87 0.68 0 .o 0 .o 2 1 ? 12.72 10.48 5940 14.83
— — — 5 ........ 549 452 32.06 13.30 3.05 4.61 12.9 0 .o 0 .o 3 2 13.04 10.72 5894 16.20

Handelsprøve — A ........... 59G — — 13.46 3.62 — — 0 .o 0 .o — — _ — __ _
— — B........... 521 — — 18.75 5.51 — — 0.6 17.2 — — — — __ __
— —  C........... 520 — — 10.39 5.73 — — 0.6 0.8 — — — — --- __
— — D. . , 457 — — 18.38 8.22 — 81.oi 12.6 26.i — — — — --- __
— — E........... — 505 16.64 — — 3.53 0.71 0.8 0 .o 1 ? 2 12.50 10.2 6312 —
— -  F ........... — 461 26.95 — — 4.62 3.12 1.0 0 .o 3? 3+ 13.04 10.72 6011 —
— — G........... — 433 25.20 — — 4.86 4.87 0.9 0 .o 2 ? 3 12.48 10.2 5403 —

— H.......... --- 400 35.80 — 3.94 4.20 0.6 10.8 5 3 13.10 10.72 5240 —



bedste, der gaar i Handelen af denne Sort. I 1890 var det en fra et 
dansk Frøhandlerfirma modtagen Prøve E., der bar Prisen blandt 
Handelsprøverne; skjønt der ikke var opgivet noget derom ved Mod
tagelsen, er der adskilligt, som taler for, at vedkommende Firma har 
indkjøbt Frøet hos nysomtalte udenlandske Frøhandler, og at det 
altsaa har været samme Stamme som Prøven A.

I Rubr. 3 er anført det procentiske Antal Stokløbere. Jeg maa 
strax forudskikke den Bemærkning, at man ikke maa undre sig 
over de forholdsvis høje Procenttal. I Redegjørelsen for de i 1887 
anstillede Stokløberforsøg (jævnf. Foreningens Tidsskrift Nr. 7 Side 117) 
er paavist, at jo  mere tilbøjelig en Stamme er til Stokløbning, desto 
mere vil den lade sig paavirke af de stokløberd rivende Faktorer, 
tidlig Udsæd, gødningskraftig Jord o. s, v. Naar man ved de 
sammenlignende Dyrkningsforsøg skal have de indsendte Prøver til 
at besvare Spørgsmaalet, hvorledes det forholder sig med deres 
Stokløbertilbøjelighed, er Vejen derfor den, at man udsaar Frøet 
meget tidlig eller i overfrodig Jord. Derved begunstiges Stokløbernes 
Fremkomst saaledes, at saa godt som alle Exemplarer, der har en 
fra Stammen nedarvet Tilbøjelighed til Stokdannelse i sig, tvinges 
til at skyde Blomsterstængelen frem, og igjennem Optælling af 
disse Exemplarer faar man altsaa en Gradmaaler for Stammens 
Stokløbertilbøjelighed. Af Tallene i Rubr. 3 læres derfor alene, 
hvorledes det —  relativt taget — har sig med de indsendte Prøvers 
og Handelsprøvernes Stokløbertilbøjelighed, men der maa ikke til
lægges Tallene absolut Gyldighed paa den Maade, at f. Ex. en 
Prøve som Nr. 1 normalt skulde give 17,68 pCt. Stokløbere; dyrket 
under almindelige Forhold, vil den næppe give 1/i eller 1/5 saamange 
Stokløbere. Fordi det udelukkende var Formaalet med Tallene i 
Rubr. 3 at godtgjøre Stammernes relative Stokløbertilbøjelighed, er 
kun Optegnelserne fra 1890 lagt til Grund for Beregningen. Der 
fandtes nemlig, som det maaske vil erindres, i 1889 overalt kun 
meget faa Stokløbere; Vejrliget bevirkede, at 1889 blev et daarligt 
Stokløberaar, og Optegnelserne fra dette Aar gav derfor ikke noget 
korrekt Udtryk for Prøvernes Tilbøjelighed til Stokløbning. Hvad 
der her er anført angaaende Tallene i Rubr. 3, gjælder ikke alene 
Elvetham, men ogsaa de andre Sorter.

En Sammenligning af de indsendte Prøver og Handelsprøverne 
viser, at naar Nr. 5 og til dels Nr. 2 undtages, har Frøavlernes 
Stammer vist sig upaaklagelige i Retning af Stokløbning.

Angaaende Halsroer skal Opmærksomheden kun henledes paa, 
at der ikke er nogen synderlig stor Forskjel mellem Prøverne ind
byrdes, samt at de indsendte Prøver i alt Fald ikke staa tilbage for 
Handelsprøverne.
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I Rubrik 5 og 6 findes Gjennemsnitstallene for hver Prøves 
grenede Roer i pCt. Handelsprøverne har gjennemgaaende i 1889 
været noget ringere i Retning af Grenethed end de indsendte Prøver, 
medens det omvendte har været Tilældet med de i 1890 benyttede 
Handelsprøver. Relativt taget er der god Overensstemmelse mellem 
Tallene i Rubr. 5 og 6 for de indsendte Prøvers Vedkommende.

Tallene i Rubr. 7, 8 og 9 give i sig selv tilstrækkelig Oplysning, 
og jeg skal derfor indskrænke mig til et Par korte Bemærkninger. 
For det første skal Handelsprøven D omtales; den har en Ind
blanding af omtrent 1/s hvide eller gule Sorter og over 1/i Kohorn- 
formede; den viser sig derved, at være en meget ringe Handelsvare, 
hvad ogsaa de 81 pCt. Roer med grønne Bladstilke tyder paa. 
Selvfølgelig kan saa grove Fejl ikke indløbe uden en grænseløs 
Mangel paa Omhu ved Frøavlen, og denne har, som det var at vente, 
ikke alene gjort sig gjældende i Retning af Stammens Ægthed; 
Forsøgene blotter Frøavlerens Skjødesløshed ogsaa paa alle andre 
Omraader, i det Prøven tillige i Henseende til Udbyttet pr. Td. Ld., 
Tilbøjelighed til Halsroedannelse og Grenethed er den ringeste af 
de i 1889 dyrkede Prøver.

Naar der ikke findes nogen Indblanding af andre Sorter i Frø
avlernes Prøver, medens det som oftest er Tilfældet med Handels
prøverne, og det samme gjentager sig for Barres-Roens Vedkommende, 
se Tabel III Rubr. 7, har det sandsynligvis sin Grund i, at det er 
vanskeligt for Frøhandlerne, som føre mange forskjellige Sorter, at 
holde disse saa skarpt adskilte, at ikke enkelte fremmede Frøkorn 
blandes ind i Varerne. — Som bekjendt har Elvetham særlig faaet 
Indpas paa Fyn og flere af de indsendte Prøver ere derfra. Det 
kunde i denne Sammenhæng fremdrages, at disse Prøver saa godt 
som uden Undtagelse bar Spor af en Krydsning med Sukkerroer, 
hvilket gav sig til Kjende i Farven enten som hvidlige Striber, i 
Reglen paa tværs, eller ved en meget lysere rød Farve end normalt 
hos enkelte Exemplarer. Sandsynligvis er Krydsningen foregaaet 
ved, at Frøroerne have staaet i Nærheden af en Sukkerroemark, og 
Støvet af Stokløberne er da ved Insekter eller Vinden ført over paa 
Frøroerne.

I Tab. II Rubr. 9 og 10 findes Karakteren for Roernes typiske 
Udseende saavel med Hensyn til Rod som Top. Angaaende Karak
terernes Betydning henvises til Side 125.

Roernes procentiske Indhold af Tørstof og Sukker, som findes 
anført i Rubrik 12 og 13, er kun bestemt ved Analyser af Roer fra 
en Forsøgsmark i 1890. I Henhold til Forsøg, som findes nærmere 
omtalt i Redegjørelsen for Foreningens Forsøgsvirksomhed i 1890, 
synes det imidlertid, som om Tørstof og Sukkerindhold relativt
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taget er tilnærmelsesvis ens, selv om Roerne ere dyrkede paa for
skjellige Marker, eller med andre Ord, at den Prøve som har det 
højeste Næringsindhold paa en Forsøgsstation, vil i Reglen ogsaa 
ved Analyse af Roer fra en anden Mark vise sig at have mest 
Tørstof og Sukker. Jeg har derfor ment, at man vilde faa et, 
relativt taget, tilnærmelsesvis rigtigt Udtryk for, hvormange Pd. 
Tørstof de enkelte Sorter kan antages omtrentlig at give pr. Td. 
Land, ved at multiplicere Middeltallene for Udbyttet i Centner 
pr. Td. Land i 1890 med det procentiske Indhold af Tørstof i 
Roerne. De herved fundne Tai findes i Rubr. 14, og man vil se, 
at de indsendte Prøver ogsaa i denne Henseende kunne maale sig 
med de bedste af Handelsprøverne.

En Undersøgelse af Frøets Spireevne blev ikke udført i 1889; ved 
de i 1890 foretagne Spiringsprøver viste det sig, at navnlig enkelte 
Prøvers Spireevne var blevet i den Grad forringet, at de fremkomne 
Tai ikke kunde antages at give noget Bidrag til Bedømmelsen af 
Prøvernes Værd i Henseende til Spiringen. I Rubr. 15 er givet 
Vægten af 1000 Frøhoveder for hver Prøve.

Barres er en Runkelroesort, der som bekjendt allerede gjennem 
enAarrække med stor Forkj ærlighed har været dyrket i flere Egne her 
til Lands, medens den ikke synes at have vundet synderlig Udbredelse 
i Udlandet. I mange Aar har der været dyrket Frø af den paa 
den kongelige Veterinair- og Landbohøjskoles Forsøgsmark. Sortens 
gode Egenskaber ere her bievne udviklede gjennem et omhyggeligt 
Udvalg af Frøroer, og mange Frøavleres Stammer kunne føres tilbage 
til oprindeligt at være udgaaet fra Landbohøjskolen. Det kan derfor 
ikke undre, at de sammenlignende Dyrkningsforsøg med indsendte 
Prøver af Barres har givet et saa smukt Resultat som Tabellen udviser.

Naar man først ser paa Tallene i Tab. III Rubr. 1 og 2, lægger man 
Mærke til, at flere Prøver have givet et ikke saa lidt større Udbytte 
end selv de bedste af Handelsprøverne, og .at største Delen kan 
siges at være paa Højde med almindelig godt Handelsfrø. Gjennem- 
gaaende er der god Overensstemmelse mellem Tallene fra 1889 og 
1890, dog er der i Modsætning til Elvetham nogle Prøver, hvor 
Udbytteangivelserne relativt taget for de to Aar ere noget afvigende. 
Dette gjælder saaledes navnlig Prøven Nr. 6 men ogsaa til dels 
Nr. 7, 8 og 9; f. Ex. er Udbyttet efter Prøven Nr. 7 i 1889 lidt 
højere, i 1890 lidt lavere end Nr. 9. Hvad Grunden hertil kan 
være er ikke godt at give nogen fyldestgjørende Forklaring af, men 
Hensigten med at gjentage Prøvedyrkningen to Aar i Træk er jo  
netop den, at mulig indløbne Unøjagtigheder skal komme for en 
Dag, for at der ved Bedømmelsen kan tages Hensyn dertil. Naar



T a b e l  III.

Barres.

Centner
pr.

Td. Land.

Stok
løbere 
i pCt.

Hals- 
roer 

i pCt.

Grenede 
i pCt.

Roer af 
afvigende Farve.

Karakter
for

Roens
typiske
Form.

Tørstof 
i pCt.

Sukker 
i pCt.

Pund 
Tørstof 
pr. Td. 
Land.

Vægt a! 
1 0 0 0 Frø 
hoveder.Bleg

gule 
i pCt.

Røde 
i pCt.1889 1890 1890 1889 1889

1 i. 2. s. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. li. 12.
656 691 10.49 3.92 1.32 0 .o 0 .o — 11.23 8.65 7759 19.90

— — — 2 ........ 644 678 16,35 8.94 2.32 0 .o 0.0 1 ? 10.8G 8.4 730S 22.38
— — — 3 ........ 622 653 4.78 10.8G 1.16 5.42 0 .o 1 ? 10.64 8.32 6948 20.73
-  — — 4 ........ 612 645 17.90 7. GI 1.8 8.89 0.5 2 ? 11.83 9.4 7630 21.20
— — — 5 ...... 594 643 15.09 5.14 3.47 5.36 0 .o 2 11.64 9.19 7484 18.57
— — — 6 ........ 559 633 17.52 2.79 3.14 6.37 0 .o 2 11.38 893 7203 18.77
-  — — 7 ........ 599 569 23.12 9.34 2.75 1.26 0 .o 2 ? 11.19 8.65 6367 16.33
— — — 8 587 589 18.53 6.36 3.20 3.16 0 .o 2 ? 11.38 8.93 6702 19.27
— — — 9 ........ 579 593 10.97 6.19 2.83 3.15 0 .o 2 ? 11.03 8.62 6541 18.30
— — — 1 0 ........ 524 552 23.70 10.8G 2 .o O.0 0 .o 5 11.04 8.65 6094 19.20

Handelsprøve — A ........ 621 — — 8.63 2.03 — 0 .o — — — — _
— — B.......... 550 — — 6.8G 4.08 — 19.70 — — __ __ __

— C........... 504 — — 6.71 1.66 — 1.50 — — — — ---
— — D.......... — (647) (5.88) — — — (0 .o) (2 +) 11.33 8.93 7138 ---
— — E.......... — 601 12.98 — — 3.12 0 .o 3 11.85 9.41 7121 ---
— — F .......... — 483 33.21 — — 6.27 0.8G 4 12.96 10.72 6168 ---
— —  G.......... — 418 33.45 — — — 0.6G 4 12.87 10.48 5379 ---
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Uregelmæssighederne ikke ere større end i nærværende Tilfælde, er 
der heller intet til Hinder for, at Erklæringen til vedkommende 
Frøavlere angaaende Resultatet af Prøvedyrkningen kan formuleres 
saaledes, at den kan gjøre Krav paa at være fuldt paalidelig.

Man kunde maaske undre sig, naar man af Tallene for Ud
byttet i denne Tabel og de øvrige ser, at det gjennemgaaende 
stiller sig forholdsvis gunstigt for Frøavlernes Prøver; den Tanke 
kunde ligge nær, at Frøhandlerfirm aer, der udbyde f. Ex. Barres af 
dansk Avl, hvor Frøet altsaa ogsaa er avlet af indenlandske Frø
avlere, maatte kunne naa højere Tai for Udbyttet. Det skal 
midlertid erindres, at for det første tør man vel nok gaa ud 
fra at særlig Landets dygtigste Frøavlere ikke har villet holde sig 
tilbage, men have fulgt Opfordringen til at indsende Prøver af deres 
Frø. Dernæst bevirker paa den anden Side den Omstændighed, at 
Frøhandlerne til Dannelsen af de større Frøpartier, maa slaa 
flere Smaapartier sammen, som ere avlede af forskjellige Frøavlere, 
at Udbyttet trykkes noget ned. Frøhandleren kan til Almindelig
hed ikke sikre sig Leverandører alene blandt 1ste Klasses Frøavlere; 
hvad man ogsaa ser af Udbyttet efter de indsendte Prøver, kan der 
være betydelig Forskjel, og indblandes i de større Frøpartier Frø 
fra flere 2den og maaske 3die Klasses Frøavlere, er det let at 
forstaa, at Udbyttet efter Handelsfrøet forringes. Heri ligger utvivl
somt tillige Forklaringen af, at Karakteren for typisk Form bliver 
saa lav for Handelsprøverne, som Rubr. 8 udviser. Den Egalitet i 
Stammerne, som Frøavleren kan skaffe til Veje ved altid at udsøge 
sine Frøroer af en bestemt Type, er det saa godt som umuligt for 
Frøhandleren at faa frem, naar Prøven er udtaget af et større 
Parti, som er slaaet sammen af forskjellige Frøavleres Frø. Som 
ovenfor anført var Handelsprøverne væsentlig indkjøbte hos aner- 
kjendt gode Firmaer, og man maa ikke af de ringe Karakterer 
for disse Prøvers typiske Form og det forholdsvis temmelig lave 
Udbytte, drage den Slutning, at der har været grundet Anledning 
til Klage over de indkjøbte Handelsprøver. Frøhandleren er uskyldig 
heri, det ligger i Forholdene. Derimod kan dette anføres som 
Vidnesbyrd om Forsøgsresultaterne Tilforladelighed; ved Arbejderne 
i Marken har man været uden Kundskab om, hvilke Prøver der 
vare Handelsprøver, og hvilke indsendte Prøver, det er først ved 
Sammenstillingen af de førte Optegnelser, man har kunnet observere, 
hvor godt Forsøgsresultaterne stemme med, hvad man i Følge 
Forholdenes Natur paa Forhaand maatte vente.

I Rubrik 3 skal jeg særlig henlede Opmærksomheden paa de 
mærkværdig faa Stokløbere, som den indsendte Prøve Nr. 3 og 
Handelsprøven D har givet. Denne sidste er ganske vist indkjøbt
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hos en Frøhandler, men vedkommende er tillige selv Frøavler, og 
der var ved Rekvisitionen udtrykkelig forlangt, at Frøet skulde være 
af hans egen Barresstamme og af hans bedste Frø. Det er altsaa 
ikke i samme Forstand Handelsfrø som Prøverne E, F og G, og 
naar Tallene ere satte i Klammer, er det for derved at antyde, at 
Prøven, skjønt indkjøbt, snarere skulde have sin Plads blandt Frø
avlernes Prøver end Handelsprøverne. Den gode Karakter for 
typisk Udseende og det store Udbytte, den har givet, tyder paa det 
samme. Som sagt udmærker Prøven Nr. 3 og D sig ved de faa 
Stokløbere, men utvivlsomt har det sin Grund i, at begge Prøver er 
avlet af gamle Frøavlere, der ere bekjendt for deres rationelt drevne 
Frøavl. De have tidligt haft Øjet aabent for Betydningen af at 
drive Stokløbertilbøjeligheden ud af deres Stamme, og en Sammen
ligning af disse to Prøver med de øvrige viser, at deres Bestræbelser 
er kronet med Held. Man vil tillige heraf indse, at det er rigtig, 
naar Stokløbertilbøjeligheden skal undersøges, kun at hente Resul
taterne fra Marker, hvor Roerne har været tidligt saaet eller Jorden 
meget kraftig. Var nemlig Optællingen foretaget paa en Mark, 
som kun gav faa Stokløbere i det hele taget, havde man ikke faaet 
det frem som Tabellens Tai nu viser, at de to nævnte Prøver langt 
overgaaer alle de andre Prøver i Modstandskraft over for de stok- 
løberdrivende Faktorer eller med andre Ord, man havde manglet 
en Maalestok for, hvor langt disse staa over de andre i Retning af 
ringe Stokløbertilbøjelighed. Af Prøverne 3 og D kan Frøavleren 
se, hvad der kan naas, og der ligger heri en Opfordring for ham til, 
saavel gjennem et omhyggeligt Udvalg af Moderroer som igjennem en 
rationel Kultur, at arbejde hen til en Reduktion af Stokløbertilbøje
ligheden i Stammen. Sammenligner man de indsendte Prøver med 
Handelsprøverne, ser man at de fleste lade en Del tilbage at ønske 
i Forhold til Handelsprøverne A og B.

Hvad Rubr. 4 og 5 angaar, give Tallene tilstrækkelig Oplys
ning. Jeg skal indskrænke mig til at gjøre opmærksom paa det 
store Antal Halsroer som Prøven Nr. 3 har givet til Trods for 
sine faa Stokløbere. Et Blik paa Elvetham-Tabellen vil vise, at 
ogsaa her har den Prøve givet flest Halsroer, der har færrest Stok
løbere; for Eckendorferroens Vedkommende pege Tallene i noget 
lignende Retning. Prøven Nr. 6, der har givet det laveste Procent
tal Halsroer, har temmelig mange Stokløbere, og der synes saaledes 
i det hele taget ikke at være nogen Overensstemmelse mellem 
Tallene for Stokløbning og Halsroedannelse. Ved at gaa tilbage 
til de store Stokløberforsøg, som udførtes i 1888, ser jeg, at 
de Stammer, der anvendtes til disse Forsøg, gav samme Resul
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tater.*) Jeg anfører kun dette, fordi man paa Forhaand i Alminde
lighed er tilbøjelig til at vente Samstemning mellem Stammernes 
Stokløber- og Halsroetilbøjelighed. En Forbindelse er der utvivl
somt mellem disse to Egenskaber, i det Frø avlet af stærkt udprægede 
Halsroer giver flere Stokløbere end Frø avlet af normalt udviklede 
Roer. Men de her foreliggende Kjendsgjerninger godtgjøre, at For
bindelserne ikke er af den Natur, at fordi en Stamme f. Ex. giver 
faa Stokløbere, den derfor nødvendigvis ogsaa skal give et ringe 
Antal Halsroer eller omvendt. Naar der foreligger et større Materiale 
til nærmere Belysning end de nærværende Forsøg og Stokløber- 
forsøgene, kan der maaske blive Lejlighed til at komme tilbage til 
denne Sag; i Øjeblikket maa jeg nøjes med at konstatere det 
Faktum, som Forsøgsresultaterne udviser.

Som Rubr. 6 viser, er det ikke ualmindeligt, at der baade i 
Frøavlernes Barresprøver og i Handelsprøverne findes indblandet 
enkelte Roer af en bleggul eller ofte næsten hvidlig gul Farve. 
Selvfølgelig har det sin Grund i, at Frøavleren ikke har haft sin 
Opmærksomhed henvendt paa Moderroernes Farve; der har været 
indblandet enkelte bleggule, og er en saadan Uagtsomhed begaaet, 
giver det sig strax til Kjende gjennem Dyrkningsforsøgene. Det er 
jo  imidlertid en mindre væsentlig Fejl; gjennem nogle Slægtled vil 
det være let at faa disse urigtigt farvede Exemplarers Antal 
reduceret til et Minimum, om det end sandsynligvis vil vare 
adskillige Aar, før de helt forsvinde.

Karakteren for Roernes typiske Form har jeg lejlighedsvis nylig 
omtalt, og navnlig fremhævet, at man ikke maatte tillægge den 
Omstændighed for megen Vægt, at Handelsprøverne med Undtagelse 
af Prøven D havde faaet saa ringe Karakterer.

*) For at kunne sammenstilles med Resultaterne fra de sammenlignende Dyrk
ningsforsøg, er Stokløbere beregnet efter Optegnelserne fra de tidligt saaede 
og stærk gødede Forsøgsstykker, medens Halsroetallene ere Middeltal for de 
Forsøgsstykker, der paa Grund af Dyrkningsvilkaarene saa godt som ingen 
Stokløbere har givet. I  Tabellerne erindres det, at Halsroetallene er fra 
Aaret 1889, der ikke var noget Stokløberaar.

Barres (Sjælland), som har 3,4  pCt. Stokløbere har givet 17,4 pCt. Halsroer
— (Jylland), — — 7 ,7  — — — — 17,2 — —

Elvetham (Sjælland), — — 0 ,4  — — — —  2 1 ,7  — —
— (Jylland), — — 11,8 — — — — 28,2 — —

Altsaa har den Barres, der har flest Stokløbere, givet færrest Halsroer, og 
ganske vist er det omvendte Tilfældet med Elvetham, men medens 
Stokløbertallene forholde sig omtrent som 1 til 30, har deu jyske Elvetham 
kun nogle faa Halsroer mere end den sjællandske.
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Af ingen anden Sort har der været indsendt saa mange Prøver 
som af Barres, og jeg skal derfor gribe denne Lejlighed, hvor der 
foreligger et saa rigt Materiale, til at paavise et Forhold, der, 
foruden hvad der ovenfor er anført, beviser Forsøgsresultaternes Til
forladelighed. Naar man lader Øjet glide ned over Tallene i 
Rubr. 8, lægger man Mærke til, at Karaktererne gjennemgaaende 
ere jævnt aftagende, de bedste Karakterer findes øverst, de daarligste 
nederst. Den Rækkefølge, hvori Prøverne ere anførte paa Listen, 
har jeg rettet efter Størrelsen af Udbyttet pr. Td. Land, de Prøver 
med størst Ydeevne er sat øverst, de mindst produktive nederst. 
Der paatrænger sig derfor det Spørgsmaal, hvorledes det kan gaa 
til, at de Prøver, der have den bednte typiske Form. tillige ere de 
mest produktive. Svaret ligger nær, Grunden er simpelt hen den, 
at de øverst anførte Prøver ere udtagne af Stammer, som have været 
gjort til Gjenstand for en rationelt gjennemført Frøavl. Rodens 
typiske Form og Produktionsevnen er en Hovedsag, og Frøavleren 
anvender i Reglen derfor først og fremmest sin Omhu paa at 
oparbejde disse Egenskaber i Stammen. Samklang mellem Forsøgs
resultaterne paa de to Omraader, bliver derfor et vægtigt Bevis for 
Forsøgsplanens Rigtighed eller med andre Ord, at man har spurgt 
rigtig og derfor ogsaa faaet et korrekt Svar. Det gjennem de 
sammenlignende Dyrkningsforsøg stillede Spørgsmaal, hvor de dygtigste 
og omhyggeligste Frøavlere findes, besvarer Tabellens Tai klart og 
tydeligt. *)

Det kunne have Interesse i denne Sammenhæng og til yderligere 
Belysning at parallelisere to Prøver, som f. Ex. Nr. 3 og 10, altsaa 
en af de bedste og en af de daarligste, for at paavise den 
Overensstemmelse, der er til Stede mellem den enkelte Stammes 
forskjellige Egenskaber.

Hvorfra Frøavlerne har modtaget den Stamme, der er lagt til 
Grund for Frøavlen? (Jvnf. Tab. I.)

Nr. 3. Landbohøjskolen.
Nr. 10. Havebruger H. J.

Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Barres har jeg 
ovenfor haft Lejlighed til at omtale som en gammel og ganske 
fortrinlig Stamme. Hvad Prøven Nr. 10 angaar, er det velvil- 
ligst bleven mig meddelt, at saavidt vedkommende Havebruger

*) Selvfølgelig har Prøverne været dyrket i en ganske anden Rækkefølge paa 
Marken, da man ikke paa Forhaand kunde vide noget om, hvilke Prøver 
der vare de bedste, og den Orden, hvori Prøverne ere opførte i Tabellen, 
er først bestemt efter, at Udregningen af Gjennemsnitstallene er tilende
bragt.



141

erindrede, stammede Frøet fra Skotland. Barresfrø af skotsk 
eller tysk Herkomst er som Regel temmelig ringe, og man 
vil derfor se, at de to Indsendere kar været meget ulige Vilkaar 
undergivne; den ene er begyndt med en udmærket Stamme, den 
anden med en temmelig ringe. Der maa lægges særlig Mærke hertil, 
ogsaa fordi det i væsentlig Grad tjener til Undskyldning for Ind
senderen af Prøven Nr. 10. Vedkommende kan meget godt være en 
samvittighedsfuld Frøavler til Trods for, at Kontrolforsøgene har godt
gjort hans Stammes mange Fejl; disse skyldes maaske udelukkende, at 
Stammen, han har lagt til Grund for sin Frøavl, har været meget 
ringe.

Hvormange Aar Frøavleren har haft Stammen under Kultur? 
(Jvnf. Tab. I Barres Rubr. 8).

Nr. 3 c. 9 Aar
—  10 8 —

Aarenes Antal er altsaa omtrent det samme, men medens Frø
avleren af Nr. 3 kun har behøvet at opretholde de gode Egenskaber 
i Stammen, har det for Prøven Nr. 10 været nødvendig at forbedre 
Stammen. Det at gjøre en middelmaadig Stamme god, kræver 
imidlertid ikke alene Tid, men ogsaa megen Omhu og Flid, og at 
det ikke er lykkedes Indsenderen af Nr. 6, fremgaar tydeligt nok af 
Tabellens Tai. Det kan derfor ikke ofte nok gjentages, hvor stor 
Betydning det har for Frøavleren at have Sikkerhed for den 
Stammes Godhed, som han vil bygge en begyndende Frøavl paa.

Det kvantitative Udbytte (jvnf. Tab. III Rubr. 1 og 2):
Nr. 3 er en af de allerbedste Prøver.
Nr. 10 er den ringeste af samtlige indsendte Prøver.
Tilbøjelighed til Stokløbning (jvnf. Rubr. 3):
Nr. 3 er betydelig bedre end alle andre Prøver.
Nr. 10 har givet flere Stokløbere end nogen anden af Frø

avlernes Prøver.
Tilbøjelighed til Halsroedannelse (jvnf. Rubr. 4):
Dette er den eneste Henseende, hvori de to Prøver staa lige.
Tilbøjelighed til Grenethed (jvnf. Rubr. 5):
Nr. 3 er atter her den Prøve, der har vist sig som den absolut 

bedste.
Nr. 10 er i denne Retning ikke den daarligste af de indsendte 

Prøver, men hæver sig dog ikke over det middelgode.
Rodens typiske Form (jvnf. Rubr. 8):
Nr. 3 er omtrent saa nær Idealet, som det hidtil i Praxis er 

naaet, og overtræffes ikke af nogen anden blandt Prøverne.
Nr. 10 er saa ringe og uens, at den typiske Form næppe kan 

spores i Stammen.
10
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Den Harmoni, der er mellem de nævnte Prøvers Oprindelse og 
Forsøgsresultaterne, sandsynliggjør, at de Svar, Prøverne gjennem 
Dyrkningsforsøgene har givet, er overensstemmende med Sandheden.

Naar jeg gjentagne Gange er kommen tilbage til Paavisningen 
af Forhold, der godtgjorde Forsøgsresultaternes Paalidelighed, maa 
Læserne ikke deraf drage den Slutning, at jeg personlig nærer 
nogen Tvivl i saa Henseende. Det gjælder for Forsøg i al Alminde
lighed, at overalt, hvor det, der udtales gjennem Forsøgene, kan 
paavises at referere sig til faktisk existerende Forhold, bør man ikke i 
Forsøgsberetningen undlade at gjøre opmærksom herpaa, i det man 
deri har Bevis for, at Forsøgsplanen er rigtig anlagt; konsekvente 
og præcise Svar kan Forsøgene nemlig kun give, naar Spørgs- 
maalene ere stillede klart og bestemt.

Det har i Indledningen været fremhævet forskjellige Sider af 
den Nytte, som de sammenlignende Dyrkningsforsøg er forbunden 
med for Frøavleren; der gives her Lejlighed til med et Par bestemte 
Exempler nærmere at oplyse dette. For en Frøavler, som f. Ex» 
Indsenderen af Prøven Nr. 10, er det en meget vanskelig Sag at 
faa haandgribelige Beviser for, hvor meget hans Stamme lader 
tilbage at ønske. Han kan maaske nok ved et løst Skjøn finde, at 
hans Stamme har en Mangel i en eller anden Retning, men at den 
i saa godt som alle Henseender er under det tilladelige Lavmaal af 
gode Egenskaber, som man er berettiget til at forlange af en Barres, 
kan vanskelig godtgjøres uden ved Hjælp af et saa stort Apparat, som 
det Foreningen har sat i Scene for at kunne iværksætte de sammen
lignende Dyrkningsforsøg. Man kunde maaske hertil sige: „Men hvad 
Glæde kan Frøavleren have af at erfare, at hans Stamme ikke 
duer“ . — Svaret maa blive, at det ligger fuldt saa meget i den 
Frøavlers Interesse, der arbejder med en daarlig Stamme, som den 
der arbejder med en god Stamme, at faa fuld Klarhed over 
Stammens Egenskaber. Man kan saaledes sikkert gaa ud fra, at 
Indsenderen af Prøve Nr. 10 har gjort sig Flid for at frembringe et 
godt Produkt, men naar Frugterne af hans 8 Aars Arbejde har givet 
saa tarveligt Resultat, er det muligvis udelukkende, fordi den Stamme, 
han har lagt til Grund for sin Frøavl, var saa mangelfuld, at alle 
hans Anstrængelser for at hæve den op til et blot nogenlunde 
respektabelt Standpunkt, har været forgjæves. Havde han kjendt 
sin Stamme, da han begyndte med den, som han kjender den nu, 
vilde han kunde have sagt sig selv, at en saa daarlig Stamme er 
det haabløst at arbejde videre paa. Han vilde have kasseret den, 
og havde han, ligesom Indsenderen af Nr. 3, anskaffet sig Landbohøj
skolens Barres, havde Prøve dyrkningen med hans Frø maaske givet 
et ligesaa smukt Resultat som vedkommende Prøve. Det er



143

forbunden med lige store Omkostninger at avle Frø af en 
daarlig Stamme som af en god, ja vel endogsaa ofte større, i al 
Fald mere Ulejlighed. For den begyndende Frøavler har altsaa de 
sammenlignende Dyrkningsforsøg den Fordel, at han strax paa For- 
haand kan faa authentisk Underretning om den Stammes Værd, som 
han har anskaffet, og om fornødent i Tide kan sørge for at erhverve 
sig en bedre.

Hvad der her er sagt om Begynderen, gælder fuldt saa meget 
de nydannede Frøavlerforeninger omkring i Landet. Hvorfor ind
sender ikke disse det Frø til Undersøgelse og Bedømmelse af 
Forening til Kulturplanternes Forbedring, som de vil benytte til 
Fordeling blandt deres Medlemmer. Duer det ikke, er de dog 
aabenbart bedre tjent med strax at faa det at vide. Naar gjennem- 
gaaende Begyndere og de nydannede Frøavlerforeninger hidtil har 
holdt sig tilbage, beroer det vistnok paa den bagvendte Betragtning 
af de sammenlignende Dyrkningsforsøg, at det var en Slags Examen, 
hvorved Forening til Kulturplanternes Forbedring tilsigtede at 
sætte et officielt Stempel paa den gode og den daarlige Frøavler. 
Det beroer paa en fuldstændig Misforstaaelse. Foreningens Hensigt 
med de sammenlignende Dyrkningsforsøg er den at komme i 
direkte Rapport til de enkelte Frøavlere for at yde dem Hjælp og 
Raad med Hensyn til de Stammer, de arbejde med. Hensigten er 
ikke at sætte nogen paa den sorte Tavle, og der er ingen, hverken 
Begyndere eller den mangeaarige Frøavler, der behøver at holde 
sig tilbage, naar de kunne have Udbytte af at faa deres Stammer 
bedømt ved Kontrolforsøgene.

Naar det ovenfor, ved Sammenstillingen af Nr. 3 og 10 blev 
fremhævet, at der var en slaaende Harmoni mellem de i Tab. III 
angivne Forsøgsresultater — medens Nr. 3 gjennemgaaende kun 
udviste gode Egenskaber, var det omvendte Tilfældet med Nr. 10 — 
vilde maaske en og anden Læser have tænkt, at det ganske 
vist passede paa de to Prøver, men havde man valgt f. Ex. Nr. 2 i 
Stedet for Nr. 3, vilde det ikke have stillet sig nær saa gunstig, 
f. Ex. hvad Stokløbere angaar. Jeg skal ikke benægte det berettigede i 
denne Indvending. Som Tabellen viser, hænder det ikke sjældent, at 
en ellers i det hele god Stamme kan have, om man vil „skjulte 
Fejl“ hidrørende fra en eller anden Uagtsomhed fra Frøavlerens 
Side. Jeg har i det foregaaende slaaet paa, at ikke alene Begyndere, 
men ogsaa den Frøavler, hvis Stamme i det hele taget er tilfreds
stillende, kan høste Gavn af Foreningens Kontrolforsøg, i det derved 
slige skjulte Fejl kommer for en Dag. Jeg skal nærmere belyse det 
ved et Par Exempler.

10*
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Prøven Nr. 2, der i Henseende til Udbytte og typisk Form er en 
saa fortrinlig Stamme, skæmmes som sagt ved sine mange Stokløbere 
og til Dels ogsaa ved sin Tilbøjelighed til at give temmelig mange 
grenede Roer. Det er en Fejl, som i det almindelige Omdømme 
tillægges stor Vægt, og har en Landmand saaet vedkommende 
Stamme paa sin Roemark, saa tidlig Jorden er bekvem, ser han 
først i Løbet af Sommeren Marken vansiret med en Mængde Stokløbere 
og ved Optagningen finder han ikke saa ganske faa grenede. Det 
er meget sandsynligt, at han forser sig i den Grad paa disse Mangler, 
at han ikke lægger Mærke til Stammens store Ydeevne. Naboen 
som maaske har kjøbt Roefrø af sin Kjøbmand, har paa Grund af 
sildig Udsæd meget faa Stokløbere i sin Mark, og af grenede Roer 
er der efter et Skjøn omtrent lige saa mange som paa Mandens 
egen Roemark. At Udsædstiden ikke er den samme, tænker han 
ikke paa, og lover sig selv aldrig oftere at kjøbe indenlandsk Frø. 
Han har jo  Syn for Sagn paa Naboens Roemark, at Kjøbmandens 
importerede Frø er i alt Fald lige saa godt og tilmed billigere. 
Det bliver altsaa Frøavleren, der kommer til at undgjælde, fordi 
han i sin Iver for at frembringe en produktiv og formtro Stamme 
ikke har sat tilstrækkelig Kraft ind paa at kue Tilbøjeligheden til Stok
løbere og grenede Roer. Naar Frøavleren gjennem Meddelelse om 
Resultatet af Forsøgsdyrkningen er gjort bekjendt med Fejlene, 
lader det forsømte sig forholdsvis let indhente, igjennem nogle faa 
Slægtled vil Manglerne kunne rettes, og han kan rolig optage 
Konkurrencen med Kjøbmandens importerede Frø. Det kan godt 
hænde, Føavleren ikke ved, at Stammen har disse Fejl, Stammens 
Stokløbertilbøjelighed kommer jo kun til fuld Udvikling under 
Paavirkning af de stokløberdrivende Faktorer, og han havde maaske 
aldrig lært sin Stamme at kjende fra den Side, hvis han ikke havde 
indsendt en Prøve til Foreningens Kontroldyrkning.

Saa længe Landmændene tillægge ringe Stokløbning en saa 
dominerende Plads blandt de Egenskaber, som der fordres af en 
god Runkelroestamme —  om det er med rette eller urette er det 
ikke her Stedet til at komme nærmere ind paa — er det nødvendigt, 
at der fra Frøavlernes Side lægges et energisk Arbejde ind paa at 
modarbejde Stokløberne hos Stammerne. Frøavleren maa være 
forberedt paa, at hans Frø udsaas af Forbrugeren under Forhold, 
hvor det er udsat for stokløberdrivende Faktorer. Han kan ikke 
vente Landmanden skal indse, at Skylden for de mange Stokløbere 
i al Fald for en Del er hans egen, der er kun et for Frøavleren at 
gjøre, nemlig at reducere Stammernes Tilbøjelighed til Stokløbning 
i ligesaa høj Grad som Prøverne Nr. 3 og D, da kan Landmanden
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behandle sin Roemark, som han vil, af Stokløbere viser der sig 
ingen eller kun ganske enkelte.

Naar jeg skulde anføre et andet Exempel paa den Nytte Frø
avlere, der arbejde med i det hele taget upaaklagelige Stammer, kan 
have af Kontrolforsøgene kunde Prøven Nr. 4 anføres. Hvad der 
ovenfor er sagt om Stokløberne gjælder som Rubr. 3 viser i ligesaa 
høj Grad denne Prøve. Endvidere ser man, at Frøavleren har 
opnaaet at faa Stammens Ydeevne meget respektabel, men den 
typiske Form har han ikke haft tilstrækkeligt Kjendskab til. Utvivl
somt staar det ogsaa i Forbindelse hermed, at han ikke har set sig 
ordentlig for med Hensyn til de udtagne Moderroers Farve, og 
Prøven udviser derfor en Indblanding af omtrent 9 pr. Ct. bleg
gule. Efterat han gjennem Foreningens Erklæring angaaende Resul
tatet af Prøvedyrkningen, er gjort opmærksom herpaa, tør man 
forudsætte, at han skaffer sig bedre Kundskab om, hvorledes en 
Barres-Roe skal være og søger Fejlene rettede.

Hidtil har der, paa et Par Undtagelser nær, ikke været gjort noget fra 
Frøavlernes Side for at paavirke Roernes Næringsværdi. Medens Tallene 
i Tabellens otte første Rubrikker afgive en Maalestok for Frøavlerens 
Dygtighed, eller i alt Fald er et Udtryk for hans Arbejden med 
Stammen, ere Tallene i Rubr. 9, 10 og 11 kun at opfatte som en 
Angivelse af Prøvernes faktiske, men tilfældige Næringsværdi. Det 
er Fremtiden forbeholdt, at Frøavleren tillige virker hen til en 
Forøgelse af Stammernes Næringsværdi, og det bliver altsaa først i 
senere Beretninger fra Foreningens Kontrolforsøg, at man ogsaa i 
disse Rubrikkers Tai kan finde Udslag af den enkelte Frøavlers 
Arbejde. Det er i hver Aarsberetning om Foreningens tidligere 
Forsøgsvirksomhed hævdet, at for Forbrugeren var Stammernes 
Næringsværdi vigtigere end noget andet, og det var derfor et Felt, 
som Frøavleren absolut burde kaste sig over. I Foreningens Tids
skrift Nr. 8 Side 119— 20 er den Fremgangsmaade angivet, som kan 
følges, naar man har til Hensigt at forøge Stammernes Nærings
værdi; den kræver ikke nogen særlige Apparater og et ikke for
bunden med større Ulejlighed, end at den uden stor Vanskelighed 
kan overkommes. De af det landøkonomiske Forsøgslaboratorium 
paabegyndte Fodringsforsøg vil aabne Landmændenes Øjne for 
Betydningen af Roernes Tørstofindhold, og den Frøavler, der kan 
møde med en høj Næringsværdi i sin Stamme, vil finde let Afsætning 
for sit Frø og til gode Priser.

Sammenligner man Prøven Nr. 3, der har det laveste Tørstof
indhold med den, der har det højeste, Prøven F, vil man af Tallene 
i Rubr. 11 se, at til Trods for at den første har givet 653 Centner 
pr. Td. Land og den sidste kun 476, er der ikke synderlig Forskjel
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T a b e l  IV.

Eckendorfer.

Centner
pr.

Td. Land.

Stok
løbere 
i pCt.

Hals
roer 

i pCt.

Grenede 
i pCt.

Roer af afvigende Farve.
Karakter

for
typisk
Form.

Tørstof 
i pCt.

Sukker 
i pCt.

Pund 
Tørstof 
pr. Td. 
Land.

Yægt ai 
1000 Frø- 
hoveder 
i Gram.1889 1890 1890 1889 1889 Hvide Gule Røde

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. il. 12. 13.

Indsendt Prøve Nr. 1 689 977 6.25 3.99 0.35 4.2 — 6.5 2 + 9.92 7.35 9691 17.35

— — — 2 693 809 14.5 6.33 0 .oo 15.i 17.6 - 2 8.97 6.35 7256 22.50

— — — 3 682 — 8.4 13.86 — 8.0 7.5 — — 9.85 7.35 — 14.93

_  _  _  4 624 — 2.3 9.99 0.54 4.o 2.7 — 2 ? 1 0 .u 7.61 — 27.oo

-  -  5 596 659 22.7 8,42 0.57 5.2 • 5.2 — 2 + 10.63 8.12 7005 20.70

Handeltprøve — A. 654 — — 7.90 0.37 5.o 3.6 — — — — — —

— — B. 608 — — 12.79 1.75 4.2 4.7 — — — — — —

— — C 588 — — 6.24 0.34 4.4 5.5 — — — — — —

— D. — 770 2.9 — — 4.4 1.5 — 2 ? 10.23 7.61 7877 —

— — F. — 730 6.0 — — 2.30 — 2.25 5 11.00 8.40 8030 —
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i Tørstofmængden pr. Td. Land. Ved en Beregning, som er let at 
anstille, vilde Prøven F have givet akkurat ligesaa mange Pd. Tør
stof som Nr. 3, hvis den havde givet 536 Centner pr. Td. Land i 
Steden for 476. Det er selvfølgelig kun Tørstoffet i Roerne, som 
betinger Næringsværdien, Resten er ikke andet end slet og ret Vand, 
men Vand kan Landmanden faa lettere og billigere end ved at 
kjøre det hjem fra sin Roemark. Antager vi at Prøven G havde 
givet 536 Centner pr. Td. Land, kunde den Landmand, der vilde 
foretrække Prøven Nr. 3 med sine 653 Centner pr. Td. Land, ikke 
have anden Glæde deraf end, at han maatte transportere 117 Centner 
Vand pr. Td. Land mere hjem i sin Kostald, end om han havde 
dyrket Prøven G. Havde han f. Ex. haft en Roemark paa 9 Tdr. 
Land, havde han til ingen Nytte kjørt over 1000 Centner Vand 
hjem fra Marken (altsaa omtrent c. 50 Læs), som han ligesaa godt 
kunde have postet op af Brønden hjemme i Gaarden (bortset 
fra Roernes mulige Indvirkning paa Kreaturerne i diætetisk 
Henseende). — Dette skal dog ikke være sagt til Forklejnelse 
af den ellers saa fortrinlige Prøve Nr. 3, og heller ikke for at lægge 
vedkommende Frøavler dette til Last. Hensigten er kun at vise, 
hvor meningsløst det er, naar Landmanden hidtil alene har spurgt 
om Roernes kvantitative Udbytte, hvormange Tønder de kunde give 
pr. Td. Land. Rubr. 1 og 2 kan ingen Oplysning give om det 
reelle Udbytte af Prøverne; som paavist er 536 Centner af Prøven 
F ligesaa meget værd som 653 Centner af Prøven Nr. 3, det er alene 
af Tallene i Rubr. 11 man kan bedømme Stammernes relative Værdi. 
Alle andre Foderstoffer kjøber Landmanden efter nøjagtig Analyse, 
han maa derfor nødvendigvis ind paa ogsaa at forlange af Frøavleren, 
at der fremlægges Analyse for Stammens Næringsværdi.

Jeg har gjort Elvetham og Barres til Gjenstand for en mere 
indgaaende Omtale, dels fordi disse to Sorter vel med rette maa 
betragtes som de to vigtigste Runkelroeformer, dels fordi det var 
mig magtpaaliggende med Exempler, hentede fra Tabellerne II og III, 
at anskueliggjøre Formaalet med de sammenlignende Dyrknings
forsøg, og oplyse flere enkelte Punkter vedrørende Forsøgene, som 
det var lettere at forstaa, naar der var bestemte Talstørrelser at 
henvise til. For ikke at trætte Læserne, skal jeg i det følgende 
fatte mig i Korthed.

Eckendorfer. Der findes ikke nogen Udbytteangivelse for Prø
verne 3 og 4 i 1890, fordi Frøets Spireevne i 2det Aar efter 
Høsten var saa ringe, at Vejningen maatte opgives. Af de ind
sendte Prøver maa de første siges at være fuldt saa gode, som de
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bedste Handelsprøver. Prøven Nr. 4 og 5 overgaar næppe alminde
ligt godt Handelsfrø. Prøven 2 og 5 har givet mange Stokløbere, 
ßubr. 4 og 5 giver ikke Anledning til nogen særlig Omtale. Man 
finder her som overalt ved Former, hvis nedre Halvdel er stærkt 
afrundet kun faa grenede Roer. Jo mere Sorten er tilspidset mod 
Rodenden som f. Ex. Elvetham, desto flere grenede Roer giver den. 
Grenetheden spiller derfor ved Sorter som Eckendorfer, Dobitos o. 1. 
kun saa ringe Rolle, at man i Reglen ved Bedømmelsen kan se bort 
herfra. Hvad Farven angaar, vil det erindres, at da Eckendorfer for 
ca. 8 Aar tilbage blev indført her til Landet af Markfrøkontoret, var den 
blandet af hvide, gule og røde Roer. Det maa derfor ikke forbavse, at 
vi i Rubr. 6, 7 og 8 finder forholdsvis høje Tai. Denne Farveblanding 
kræver det aabenbart forholdsvis lang Tid at faa trængt ud af 
Stammerne. Navnlig Prøven Nr. 2 indeholder mange gule og hvide. 
Indsenderen af Prøven Nr. 1 og 2 er den samme, men medens han 
har haft den første under Kultur i 6 Aar, er Prøven 2 udtaget af 
et Parti, som han har avlet af Roer fremkomne efter Frø, han har 
modtaget fra Markfrøkontoret, altsaa har han kun haft denne 
Stamme under Kultur i 1 Aar. Det er maaske ikke usandsynligt, 
at det fra Markfrøkontoret modtagne Frø har været originalt Ecken
dorfer, og det er da let forstaaeligt, hvorfor denne Stamme har 
givet saa mange Roer af afvigende Farve.

Medens man for Barres havde en saa godt akklimatiseret Stamme 
at gaa ud fra som Landbohøjskolens, har noget lignende ikke 
været Tilfældet for Eckendorfers Vedkommende, og muligvis maa 
man heri søge Forklaringen af, at der ikke findes nogen Stamme, 
der har faaet over 2 med Kryds for typisk Form. De fleste indsendte 
Prøver overgaar Handelsprøverne i Henseende til Formtroskab. 
Som det oftere har været fremhævet i Redegjørelsen for Foreningens 
Dyrkningsforsøg i de foregaaende Aar, er Eckendorfer-Roens Tørstof
indhold lavere end Elvetham og Barres Roen. At Handelsprøven F 
er naaet op til 11 pCt. Tørstof, staar sikkert i Forbindelse med, at 
den kun har haft meget lidt af Eckendorferblod i sig, hvis man tør 
bruge et saadant Udtryk; Karakteren 5 for typisk Form peger i 
samme Retning.

Jeg maa advare imod paa Basis af Tallene i Rubr. 12 at anstille 
en Sammenligning med de andre Runkelroesorter, for deraf at 
udlede, hvilken Sort, der giver de fleste Pund Tørstof pr. Td. Land. 
En nødvendig Betingelse for at en saadan Sammenligning kan 
anstilles er jo  nemlig, at Tallene i Rubr. 2 for alle Sorters Ved
kommende er Middeltal af Vejninger fra de samme Marker, men 
det er de ikke. De Læsere, der kunde have Interesse for Sorternes 
relative Næringsværdi, henvises til Redegjørelsen for Foreningens
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Forsøgsvirksomhed i 1890, hvor dette Spørgsmaal er gjort til Gjen
stand for nærmere Omtale.

Af de efterfølgende Sorter har der kun været indsendt en enkelt 
Prøve til Bedømmelse. Som Tab. V udviser har den indsendte Prøve af

Tab. V. 

Oolden Tankard.

Centner pr. 
Td. Land.
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1889 1890 1890 1889 1889 røde

i. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. li.
Indsendt Prøve Nr. 1 503 652 7.4 3.3 0.9 0 .o i ? 11.26 8.65 7341 19.52
Handelsprøve — A. 472 — 4.3 0.6 0 .o — — — —

— — B. 494 — 1 4 o 0.5 — — — — —
— -  C. — 595 3.8 — 2.13 3+ 11.52 9.19 5854 —

Golden Tanliardgivet større Udbytte end Handelsprøverne; den har flere 
Stokløbere men færre Halsroer, og den typiske Form har været saa 
god, som man kunde ønske. I Henseende til Tørstofmængde staar 
Golden Tankard lige med Barres.

Tab. VI. 

Eød Oliven.

Centner 
pr. Td. 
Land.

Stok" Halsroer løbere i • p .
pet. i p C i

Grenede Karakter 
i pCt. i for typisk

Vægt af 
1000 Frø
hoveder 
i Gram.1889 1889 I 1889 1889

i. 2. I 3. 4. 5. 6.
Indsendt Prøve Nr. 1 564 1.3 4.3 1.7 2 21.90
Handelsprøve — A. 485 0.o 4.9 1.9 — —

— — B. 521 2.14 4.9 32 — —

Rød Oliven. Af den indsendte Prøve var der ikke modtaget 
saa meget Frø, som der var forlangt, og der haves derfor kun Op
tegnelser fra 1889. Udbyttet har sammenlignet med Handels
prøverne vist sig tilfredsstillende. Tallene i de øvrige Rubrikker 
give ikke Anledning til nærmere Omtale.

Wroxton. Baade af denne Sort og af Dobitos er Handels
prøverne af skotsk Avl;  af disse to Sorter er skotsk Frø almindelig 
anerkjendt for at være noget af det bedste, der gaar i Handelen. 
Naar derfor den indsendte Prøve af Wroxton i Udbytte staar noget 
tilbage for Handelsprøven, maa den alligevel anses for at være ret 
respektabel. Prøven har endvidere givet en Del lysegule (altsaa
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Wroxton.

Centner 
pr. Td. Land

Stok
løbere 
i pCt.

Ilal8roer 
i pCt.

Grenede 
i pCt.

Roer af 
afvigende Form Karakter 

for typisk 
Form

Tørstof 
i pCt.

Sukker 
i pCt.

Pund 
Tørstof 
pr. Td. 
Land

Vægt af 
1 0 0 0  Frø
hoveder 
i Gram1889 1890 1890 1889 1889 Lysgule halvlange

i. 2. 3. i. 5. e. 7. 8. 9. 10. ii. 12.
Indsendt Prøve Nr. 1 469 385 2.59 1.23 1.23 3.ii 13.3 2 11.81 9.41 4546 15.30
Handelsprøve — A. 528 — — 0.92 0.38 1.70 5.7 — — — — —

—  — B. --- 439 1.06 --- --- 0.36 --- 1? 10.34 7.85 4627 —

Tab. Vill. 

Dobitos.

Centner 
pr. Td. Land.

Stok- Il Halsrorr 
løbere • r . 
i pCt. 1 p U '

Grenede 
i pCt.

Roer af 
afvigende Form Karakter 

for typisk 
Form

Tørstof 
i pCt.

Sukker 
i pCt.

Pund 
Tørstof 
pr. Td. 
Land

Vægt af 
1000 Frø- 
hoveder1889 1890 1890 1889 1889 Orange

gule hvide

i. 2. 3. i! 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. ii. 12.
Indsendt Prøve Nr. 1 551 892 2.83 2.41 0.8 2 .o 0 .o 2 10.77 8.12 9606 14.47
Handelsprøve — A. 486 — — 4.49 O.0 — — — — — — —

— — B. 476 — — 0.75 O.0 — — — — — — —
— — C. — 895 3.65 J — — — — 1 ? 11.36 8.93 10167 —

Tab. IX. 

Gulkødet Mammuth.

Centner 
pr. Td. Land.

Stok
løbere 
i pCt.

Halsroer 
i pCt.

Grenede 
i pCt.

Roer af 
afvigende Form Karakter Tørstof 

fortypisk . ct 
F orm

Sukker 
i pCt.

Pund 
Tørstof 
pr. Td. 
Land

Vægt af 
1000 Frø
hoveder1889 1890 1890 1889 1889 Lysegule Røde

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . 9. 19. li. 12.
Indsendt Prøve Nr. 1 371 468 2.6 6.3 0.4 0.4 2.9 2 13.29 10.87 6219 15.82
Handelsprøve — A. 339 — — — — — — —  — — — —

— — B. 1  — 445 4.2 8.6 0.9 2.4 1.9 2? 12.67 10.28 5638 —

(
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nærmest Dobitos) ligesom ogsaa adskillige af halvlang Form, i
Steden for at Wroxton efter den gængse Opfattelse skal være
omtrent kugleformet. Dette influerer ganske naturlig paa Egaliteten 
og den rene typiske Form, og Karakteren er derfor bleven lidt lavere 
end Handelsprøven.

Dobitos. I Henseende til Udbyttet er den indsendte Prøve fuldt 
ud saa god som Udlandets bedste Stammer, det samme gjælder 
Tilbøjelighed til Stokløbning. Hvad typisk Form angaar, var Prøven 
tilfredsstillende, men Handelsprøven var noget bedre.

Gulkødet Mammuth. Sorten er temmelig ny, fremkommen ved 
Krydsning af Long Yellow og Elvetham. Af Rubr. 6 og 7 vil det 
ses, at den endnu er tilbøjelig til at slaa tilbage i Stamformerne, 
dog er dette mindre Tilfældet hos den indsendte Prøve end Handels
prøven. Ogsaa i Henseende til Udbytte, Stokløbning, Halsroe-
dannelse og Grenethed overgaar den indsendte Prøve Handels
prøven.

Tab. X. 
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1889 1889 1889 1889

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.
Indsendt- Prøve Nr. 1 429 0.6 7.9 4.7 11.43 8.93 4903 14.20
Handelsprøven — A. 493 1.2 8.7 2.8 — — — —

Sluttelig skal Hvid Kæmpe omtales. Af denne var den ind
sendte Prøve saa lille, at der ikke var tilstrækkelig Frø til Udsæden 
i 1890. Udbyttet har vist sig noget ringere end Handelsprøven, og 
ligeledes har den givet noget flere grenede Roer, derimod var Stok
løbernes Antal mindre.

Handelsprøven var fra Frøhandlerfirmaet Vilmorin i Paris, og 
som bekjendt er Frø af fransk Avl altid tilbøjelig til at give mange 
Stokløbere. At vi finder meget lavere Tai for Stokløbere end i 
Elvetham og Barres Tabellerne, har sin Grund i at Stokløbertallene 
i Tab. X er fra Optegnelserne 1889, og som ovenfor omtalt var 
Aaret 1889 ikke noget Stokløberaar, følgelig bliver Procenttallene 
meget lavere.
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For Gulerødderne har der ikke været foretaget Optegnelser 
over Halsroer, men ellers gjenflndes de samme Rubrikker som ved 
Runkelroerne.

Som ovenfor omtalt er der her ved Karaktergivningen foruden til 
Formen, tillige taget Hensyn til Indblanding af fremmede Sorter. 
De anførte Tai for Tørstofindholdet er ikke fremkommen ved nogen 
direkte Tørstofanalyse, men er beregnet af Saftens Vægtfylde efter 
samme Methode, som Sukkerfabrikkerne benytte ved Bestemmelse 
af Tørstoffet i Sukkerroerne. Om denne Methode lader sig anvende 
overfor Gulerødder, er tvivlsomt. Tallene for Gulerøddernes Tørstof 
kan derfor ikke betragtes som paalidelige, de ere vistnok for lave, men 
relativt taget er der Sandsynlighed for, at de i Hovedsagen vil give 
nogenlunde paalidelig Vejledning. Disse Tørstofbestemmelser ere 
velvilligt udførte af Lærer O. Kristensen ved Tune Landboskole. 
Naar der senere for Foreningen vil blive Lejlighed til at faa 
udført en større Række Analyser af Gulerødder, vil det formentlig 
kunne oplyses, hvilke mulige Mangler den anvendte Methode for 
Bestemmelsen af Tørstoffet har.

Champion, Stensballe og White Belgian ere de Gulerodssorter, 
der har fundet størst Udbredelse til Markbrug her hjemme, og jeg 
skal derfor omtale disse først.

Champion. Udbyttet har for flere af de indsendte Prøver været 
særdeles godt, og de fleste kunne i fuldt Maal stilles ved Siden af

Gulerødder.

Tab. VI.
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i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. s.
Indsendt Prøve Nr. 1 639 570 0.83 3.35 2 9.22 5255 1.02

— — — 2 584 524 0.87 2.86 2 9.32 4883 1.04
— — — 3 587 516 1.81 3.34 2 9.34 4819 1.38
—  _  _  4 571 480 0.74 3.12 2 9.39 4507 0.92
— — — 5 524 480 0.64 4.12 2 + 8.88 4262 1.02
— — — 6 521 467 2.32 4.86 2 ? 9.27 4329 1.00

Handelsprøve — A. 598 — — 2.24 — — — —
— — B. 585 — — 2.50 — — — —
-  — C. 531 — — 3.39 — — — —
—  — D. — 50-! 1.71 — 2 9.29 4682 —
— — F. — 465 0  66 — 2 ? 9 36 4352 —
— -  G. — 468 1 82 --- 2 9.60 4492 ---
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de bedste Handelsprøver. Det samme gjælder ogsaa i Henseende til 
Stokdannelse og Grenethed. Naar man lægger Mærke til Prøven 6, 
har man atter her et Exempel paa, hvor klart og bestemt For
eningen gjennem de sammenlignende Dyrkningsforsøg kan faa 
Prøverne til uden Skaansel at afsløre den Mangel paa Omhu, som 
Frøavleren gjør sig skyldig i. Prøven har givet det laveste Udbytte, 
har flest Stokløbere og grenede Roer, og Formen er mangelfuld; en 
smukkere Overensstemmelse mellem de forskjellige til Prøven stillede 
Spørgsmaal kan man ikke forlange. Stor Forskjel mellem Prøvernes 
Tørstofindhold synes der ikke at være. Naar man ser paa Barres 
Tab. II var der omtrent 2 pCt. Forskjel mellem Prøven med højest 
og lavest Tørstofindhold, her er næppe 1/2 pCt. Den Erfaring vil 
man rimeligvis i det hele taget komme til at gjøre, naar der fore
ligger tilstrækkelig mange Analyser af Gulerødder, at den —  om 
man vil — Mobilitet, der er i Næringsværdien hos Runkelroer, 
finder man ikke hos Gulerødder. Den store Forskjel i Tørstof
indhold hos de enkelte Individer af samme Sort, hos smaa og store 
Exemplarer, hos de forskjellige Stammer o. s. v. er en Ejendomme
lighed, der udmærker Runkelroerne, men som Gulerødderne ikke 
har noget tilsvarende til. Der er derfor — i Modsætning til 
Runkelroerne — ikke stor Sandsynlighed for, at man gjennem 
Kulturen kan forøge Gulerøddernes Næringsværdi væsentlig.

Stensballe er som bekjendt en specifik dansk Sort, og da der 
kun kunde skaffes Frø af indenlandske Stammer — i Udlandet

Tab. XII. 

Stensballe.
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i. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8.
Indsendt Prøve Nr. 1 410 380 0.90 0.66 2+ 8.91 3385 1,32

— — — 2 403 402 1.40 5.31 3+ 9.75 3919 1.08
— — — 3 400 363 1.00 1.03 2+ 9.59 3481 0.86
—  —  _  4 396 366 2.25 1.20 2? 9.27 3392 0.80
— — — 5 378 326 0,20 3.85 — 8.47 2761 1.02
— — — 6 364 366 0.8 1.27 2+ 9.12 3337 1.52

dyrkes Sorten ikke — er der ikke indkjøbt Handelsprøver til 
Sammenligning. I Prøven Nr. 2 har man en af disse ret mærkelige 
Blandinger; Rodens typiske Form er meget ringe, Tilbøjelighed til 
Grenethed større end hos nogen af de andre Prøver. Stokløbernes
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Antal stort, men Udbyttet pr. Td. Land, er derimod relativt taget 
ret tilfredsstillende. Sandsynligvis er det rent tilfældigt, at 
Stammens Ydeevne er forholdsvis god, og ikke en Følge af Omhu 
fra Frøavlerens Side. Forøvrigt er Forskjellen mellem de ind
sendte Prøvers Ydeevne i det hele taget kun temmelig ringe, hos 
Champion gav den bedste Prøve omtrent 100 Centner mere 
pr. Td. Land end den ringeste, hos Stensballe er Forskjellen kun 
halv saa stor. Prøven Nr. 1, der har faaet en god Karakter for 
typisk Form viser, at Frøavleren ogsaa, hvad Udbytte, Stokløbning 
og Grenethed angaar, har naaet et smukt Resultat.

Hvid grønliovedet Kæmpe eller forbedret White Belgian.
Den indsendte Prøve har i enhver Henseende vist sig fuld saa 

god som Handelsprøverne.

Tab. XIII.

Hvid grønhoved Kæmpe.
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Indsendt Prøve Nr. 1 442 448 10.9 2.75 2 9.75 4368 J 1 3 4
Handelsprøve — A. 377 — — 3.08 — — — —

—  — B. 332 — — 7.40 — — — —
— — C. — 422 1.69 — 2 ? 9.53 4021 —

Orangegul Kæmpe Gulerod. For denne Sorts Vedkommende er 
der ved et Uheld ikke blevet foretaget Optegnelser over Stokløbere. 
I Henseende til Udbytte er den indsendte Prøve lige saa god som 
Handelsprøven, derimod staar den noget tilbage i Retning af typisk 
Form og Tilbøjelighed til at give grenede Rødder.

Tab. XIV. 

Orangegul Kæmpe.

Centner 
pr. Td. Ld.

St
ok

lø
be

re
 

i 
pC

t.

Ka
ra

kt
er

 
fo

r 
St

am
m

en
s 

R
en


he

d 
og 

ty
pi

sk
e 

Fo
rm

Tø
rs

to
f 

i 
pC

t.

Pu
nd

 
Tø

rs
to

f 
pr

. 
Td

. 
La

nd

Væ
gt

 
af 

10
00

 
K

or
n

1889 1890 1889

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indsendt Prøve Nr. 1 . . . 302 318 7.90 2 10.94 3478 1.08

Handelsprøve — A . . . . 275 305 7.13 2 + — — —
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James. Ejendommeligt for denne og efterfølgende Sort er, at 
de saa godt som aldrig give Stokløbere, hvad der forøvrigt er flere 
andre røde Sorter, der heller ikke gjør. I det væsentlige er den 
indsendte Prøve ligesaa god som Handelsprøverne.

Tab. XV. 

James.
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Indsendt Prøve Nr. 1 . . . 391 374 3.41 2 10.99 4107 0.94

Handelsprøve — A. . . . 421 376 3.23 2+ 11.01 4139 —

Da Randers Karotte ligesom Stensballe ikke har vundet Ud
bredelse udenfor Danmark, er der ikke indkjøbt Handelsfrø til 
Sammenligning, men de i Tabellen anførte Prøver ere begge ind
sendte fra Frøavlere. Tallene i og for sig give tilstrækkelig Oplys
ning, og der er ikke nogen Anledning til at knytte yderligere 
Bemærkninger dertil.

Tab. XVI. 

Banders Karotte.
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Indsendt Prøve Nr. 1 . . . 417 484 5.18 2 9.22 4462 0.92

— — — 2  . . . 383 480 1,60 2 + 9.36 4492 1.04

Rutabaga.

Tab. XVII.

Centner 
pr. Td. Ld

Grenede 
Rødder 
i p C t .

Karakter for 
Stammens 
Renhed og

Vægt 
af 1 0 0 0  
Korn

1889 1890 1889 typiske F orm

Bangholm. i . 2. 3 . 4 . 5 .

Indsendt Prøve Nr. 1 527 630 1 . 0 9 2 3 . 1 8

Handelsprøve — ' A. 454 597 0 . 9 9 2 —
-  —  B . — 603 1.01 2 —

Broncetop. 
Indsendt Prøve Nr. 1 525 583 O.0 2 3 . 8 3

Handelsprøve — A. 519 565 O.0 2 —
—  B . — 565 0 .o 2 —
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Udenfor Reglen var der, som ovenfor omtalt, medtaget en Prøve 
af Bangholm og Broncetop. Af Tabellen vil det ses, at disse to 
Prøver har vist sig i enhver Henseende ligesaa gode som Handels
prøverne.

Før jeg slutter denne Redegjørelse for den første Række 
sammenlignende Dyrkningsforsøg, kunde der være Anledning til lidt 
nærmere at omtale den Form, man har givet de Erklæringer, som
er tilstillet Indsenderne af Rodfrugtprøver, og navnlig give en
Motivering, for at man har valgt den Affattelsesmaade, som de
i Tidsskriftet Nr. 9, S. 81 aftrykte Erklæringer udvise. Der er
maaske en og anden blandt Indsenderne, der havde gjort sig ganske 
andre Tanker om Foreningens Kontrolforsøg, og som havde ventet, 
at Foreningen i Landbrugspressen og andensteds med Navns 
Nævnelse havde offentliggjort, hvor mange Centner, hver Indsenders 
Prøve havde givet pr. Td. Land, ligesom ogsaa Tallene for de 
andre Karaktermærker, saaledes, at det kunde blive en Reklame 
for de Frøavlere, der havde gode Stammer, medens samtidig de 
andre Frøavlere offentlig kunde stemples som Folk, hos hvem 
Landmændene ikke kunde være tjent med at kjøbe deres Frø.

Hvad for det første Reklamen angaar, indser man let, at det 
vilde være uberettiget, om Foreningen benyttede de af Staten ydede 
Midler til gjøre Reklame for denne eller hin Frøavler, ligesom det 
paa den anden Side vilde være ligesaa uforsvarligt, om Foreningen 
offentlig gav en Frøavler det Skudsmaal, at han var utilforladelig. 
Alt, hvad der vedrører Afsætningsforholdene, maa den enkelte Frø
avler eller Frøavlerforening selv ordne, det kan Forening til 
Kulturplanternes Forbedring ikke have med at gjøre. Blandt Frø
avlerne kan der maaske være en enkelt, der hertil vil indvende: 
men hvad Nytte skal saa de sammenlignende Dyrkningsforsøg gjøre. 
Foruden som Svar herpaa at henvise til, hvad jeg ovenfor har 
fremsat, skal jeg i denne Sammenhæng endnu kun tilføje, at 
Kontrolforsøgene kan betragtes som en egen Form for Udstillinger, 
og ligesom de, der have faaet Præmier paa en Udstilling, kan 
benytte disse som Anbefaling for de Varer, de udbyde til Salg, 
saaledes kan fornuftigvis ingen formene Frøavleren i at benytte 
Foreningens Erklæring som Anbefaling for hans Stamme. Tillige 
maa det ikke overses, at der kan tillægges Foreningens Erklæring 
meget større Vægt end en Præmie ved en Rodfrugtudstilling, fordi 
Foreningen kan bygge sin Bedømmelse paa et langt mere alsidigt



157

og indgaaende Kjendskab til Stammen, end det er Dommere ved en 
Rodfrugtudstilling mulig.

Der kunde angaaende Udstillingspræmier siges, at de har den 
Fordel kort og godt at betegne det Udstillede som et første, anden 
eller tredie Klasses Produkt. Man har taget under Overvejelse ved 
Affattelsen af Erklæringen, hvorvidt det kunde lade sig gjøre at 
klassificere de ved Kontroldyrkningen undersøgte Prøver. Dette har 
imidlertid for det første den praktiske Vanskelighed, at Stammernes 
Egenskaber, Udbyttet pr. Td. Land, Stokløbere, typisk Form o. s. v. 
ere Faktorer uden indbyrdes Forbindelse, en vil anse Udbyttet 
for det vigtigste, en anden den typiske Form o. s. v., og man vil 
aldrig kunne fastslaa bestemte, almengyldige Principper, der kunde 
lægges til Grund for en saadan Klassificering. Alene af den Grund 
er det uheldigt at klassificere Prøverne, men hertil kommer, naar 
man alene underrettede Frøavleren om, at hans Stamme var sat i 
denne eller hin Klasse, vilde man være afskaaren fra at give Frø
avleren et Indblik i hans Stammes gode Egenskaber og de Fejl, 
der klæber ved den. De sammenlignende Dyrkningsforsøg vilde 
derved have forfejlet deres væsentligste Formaal at yde Frøavleren 
Vejledning for derigjennem at virke for den indenlandske Frøavls 
Fremme.

Hvad endelig de Grunde angaa, hvorfor man har givet Udfaldet 
af de sammenlignende Dyrkningsforsøg Udtryk i Ord, og ikke 
meddelt Frøavleren Resultaterne med bestemte Talangivelser, da 
skal jeg for det første minde om, at de i Tabellerne anførte Tai 
ere Forholdstal, og den Betydning, der kan tillægges det enkelte 
Tai, kan kun anskueliggjøres ved at sammenholde det med de 
Resultater, som Forsøgene har givet for Handelsprøverne og 
de andre indsendte Prøver. Havde man f. Ex. meddelt Ind
senderen af Barresprøven Nr. 2 (jævnf. Tab. III), at hans Stamme i
1890 havde givet 678 Centner pr. Td. Land, vilde en saadan Op
lysning være betydningsløs for ham, med mindre han tillige fik 
Underretning om, hvor stort Udbytte Handelsprøverne og de andre 
Frøavleres Prøver havde givet i 1890. En Roeafgrødes Størrelse er 
jo  betinget dels af den indre Faktor, Stammens Ydeevne i og for 
sig, dels af forskjellige ydre Faktorer, som Vejrliget, Markens Gød
ningskraft, Jordboniteten o. s. v. Ved Kontrolforsøgene er det alene 
Spørgsmaalet, hvorledes forholder det sig med den enkelte Stammes 
Ydeevne, der søges Svar paa, man har derfor ved Forsøgsplanen 
sikret sig, at den Indvirkning som de ydre Faktorer o: Voxe- 
vilkaarene kan have paa Udbyttet, er ens for alle Prøverne. Heraf 
følger, at den Forskjel, der viser sig imellem Udbyttet efter de 
forskjellige Prøver alene er et Udtryk for vedkommende Stammes

11
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Ydeevne. Man kan altsaa ikke tillægge Tabellernes Tai absolut, 
men kun relativ Gyldighed. Forsøgsresultaterne vise, at dyrkes 
f. Ex. Barresprøven 2 under samme Voxevilkaar som Barresprøven F, 
giver den c. 200 Centner større Udbytte pr. Td. Land, derimod ikke 
at Prøven 2 al t id  giver 678 Centner pr. Td. Land, Prøven F 476, 
i det de nævnte ydre Faktorer vil have en overvejende Indflydelse 
paa Udbyttets absolute Størrelse. Tabellens Udbyttetal maa opfattes 
som et Produkt af de forskjellige ydre Faktorer paa den ene Side 
og den ene indre Faktor, Stammens Ydeevne, paa den anden Side; 
førstnævnte er en konstant Størrelse — ens for alle Prøver hørende 
til samme Sort — men ubekjendt, man kan derfor kun gjøre sig en 
Forestilling om den anden Faktors relative Størrelse ved at sammen
ligne samtlige Tai, der er Udtryk for Produktet af de to nævnte 
Faktorer. Et Udbyttetal, løsreven af sin Sammenhæng, kan ikke 
give Frøavleren Oplysning om hans Stammes Ydeevne. Foreningen 
har derfor i den afgivne Erklæring været henvist til at meddele 
Frøavleren Resultatet i Ord og ikke i Tai.

Dernæst vilde en Angivelse af Udbyttetallene let medføre Mis
brug. Man kan ikke forudsætte at det vil trænge ind i den alminde
lige Bevidsthed, at Tallene ere Forholdstal, og Foreningen vilde 
utvivlsomt i mangfoldige Tilfælde gjøre den Erfaring, at en Jord
bruger, der havde kjøbt Frø f. Ex. af Barresstammen Nr. 2 vilde gaa 
ud fra, at han —  bortset fra de Voxevilkaar han byder Roerne — 
skulde høste c. 678 Centner pr. Td. Land, og fik han et mindre 
Udbytte, vilde han maaske deraf tage Anledning til at anse For
eningens Erklæring for uvederhæftig.

Noget lignende, som her er anført angaaende Udbyttetallene, 
gjælder ogsaa Tabellernes øvrige Tai, i alt Fald de Rubrikker, der 
findes til venstre for Rubrikken, hvor Karakteren for typisk Form 
er anført.

Som det vil ses, har der været vægtige Grunde, hvorfor Affattelsen 
af Erklæringen om Prøvedyrkningens Resultater er givet den Form, 
man har valgt. Forhaabentlig vil det ogsaa erkjendes af det over
vejende Flertal af de Frøavlere, der i 1889 havde indsendt Prøver, 
at der i den afgivne Erklæring er sagt, hvad der var nødvendigt at 
sige for at retlede Frøavlerne med Hensyn til deres Stammes relative 
Værd, og at det er lykkedes Foreningens Bestyrelse at træffe det 
rette, naar den med Frøavlernes Tarv for Øje, uden Omsvøb har 
sagt dem Sandheden saa vel med Hensyn til Stammernes gode som 
daarlige Egenskaber.
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Redegjørelse for de af Forening til Kulturplanternes For
bedring i 1890 anstillede Dyrkningsforsøg med Rodfrugter.

Af L Helweg.

I n d h o l d :  Det landøkonomiske Forsøgslaboratoriums Fodringsforsøg med 
Runkelroer S. 160. — Sammenstilling af Vægtfyldebestemmelser af Runkelroers 
Saft- og  Sukkeranalyse S. 160. — Kurverne, der angive Forholdet mellem Saftens 
Vægtfylde og dens Sukker- samt Tørstofindhold hos Runkelroer S. 161. — Under
søgelser over forskjellige Runkelroe-Varieteters relative Værdi for Landbruget 
S. 165. — Hvilken Varietet, der vælges er af underordnet Betydning, sammen
lignet med Vigtigheden af at sikre sig en god Stamme S. 171. — Exempel paa, 
hvad der kan opnaaes naar Frøavleren benytter de tørstofrigeste Roer til Frøavl 
S. 172. — Er større eller mindre Næringsindhold en konstant Ejendommelighed 
hos Runkelroestammerne, der giver sig CJdslag, selv naar Roerne dyrkes paa en 
for Tørstofopsamling ugunstig Jord S. 173. — Sammenstilling af Tørstof
bestemmelser foretagne med Runkelroesorter dyrkede paa forskjellige Marker 
S. 176. — Antydning af at i jo  højere Grad Sorter eller Stammer ere i Besiddelse 
af tørstofsamlende Evne, desto mere lade de sig paavirke, naar de dyrkes paa 
Jord, der er ugunstig for Tørstofopsamling S. 178. — Den Fare, der kan ligge i, 
at Frøavleren forbedrer sin Stamme med Hensyn til det kvantitative Udbytte, 
uaar han ikke samtidig har Opmærksomheden henvendt paa det kvalitative Ud
bytte S. 180. — Jo mindre Sukker en Sort indeholder, desto mere af R ør
sukkeret vil under Overvintringen omdannes til Invertsukker S. 181. — Stok
løbere synes at indeholde mere Invertsukker end normale Roer S. 182. — Sildig 
Optagning af Runkelroer forøger Udbyttet baade i kvalitativ og kvantitativ Hen
seende S. 183. — Forringes en Runkelroeafgrøde væsentlig, selv om der er 
mange Stokløbere S. 185? — Forandring af Roernes Tørstofindhold i Løbet af 
Vinteren S. 186. — Analyser af Gulerødder dyrkede paa forskjellig Jordbuud 
S. 187. — Stamfrøavlen af Runkelroer og Gulerødder samt Forædlingsforsøg 
med Rug og Havre S. 188. — Nogle Forsøg anstillede af en Landmand: a) Ud
byttet efter lille Voxeplads S. 190; b) Smaa Roer have større Tørstofindhold end 
store S. 191; e) Forøgelse af Udbyttet efter Roer fremkomne af Frø høstet paa 
Moderroer, der vare udsøgte ved Hjælp af Saltopløsning S. 193.

Vejrliget i 1890 maa gjennemgaaende siges at have været heldig 
for Rodfrugtforsøgene. Med Undtagelse af nogle enkelte Stationer, 
hvor andre tilstødende Uheld var Skyld i Roernes mindre gode Ud
vikling, har det Forsøgsmateriale, der i Efteraaret kunde lægges til 
Grund for Optegnelserne, været fuldt tilfredsstillende. Hvad der har 
været fremhævet i tidligere Beretninger, at Forsøgsresultater, der 
kun ere byggede paa et enkelt Aars Erfaring, maa tages med For
behold, og at man ikke kan tillægge disse fuld Gyldighed, før Resul

11*
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taterne ere bekræftede gjennem flere Aars Forsøg, gjælder selv
følgelig ogsaa de Forsøgsresultater, som anføres i nærværende 
Aarsberetning.

Ligesom i foregaaende Aar, bar Foreningen væsentligst sat de 
til dens Raadigbed stillede Midler ind paa Gjennemførelsen af de 
sammenlignende Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfrø. 
Beretningen om den første Række af disse Forsøg er meddelt 
Side 121 o. fl., jeg skal derfor indskrænke mig til at henvise dertil 
og kun i nærværende Redegjørelse fremdrage forskjellige Iagttagelser, 
som disse Forsøg have givet Lejlighed til.

I Begyndelsen af sidste Aarsberetning (Nr. 9, S. 3) blev omtalt, 
at det landøkonomiske Forsøgslaboratorium havde optaget Spørgs- 
maalet om Runkelroesorternes forskjellige Næringsværdi til Under
søgelse gjennem Fodringsforsøg. De Forventninger, Foreningen 
knytter til Resultaterne af disse Forsøg, vil utvivlsomt ikke blive 
skuffede. Forsøgene ere og vil forhaabentlig ogsaa i Fremtiden 
blive fortsatte, men paa Grund af Docent Fjords Død, er der ikke 
blevet offentliggjort nogen Beretning om disse Forsøg ud over, hvad 
der forelaa, da jeg skrev Aarsberetningen for 1889; der er derfor 
intet for mig at tilføje denne Gang angaaende disse Forsøg.

Forinden jeg gaar over til at omtale de Resultater, der kan 
udledes af de Roeanalyser, som Foreningen har ladet anstille i Aar, 
skal jeg gjøre opmærksom paa et Forhold, der ganske vist er uden 
direkte Betydning for det praktiske Landbrug, men som for For
eningens fremtidige Forsøg til Undersøgelse af Roernes Næringsværdi 
er af ikke ringe Interesse. Fra Sukkerroeindustrien har det længe 
været bekjendt, at der herskede et bestemt Forhold mellem Roe
saftens Vægtfylde og dens Tørstofindhold. At det samme gjælder 
Foderroer, kan næppe være Tvivl underkastet, og de i tidligere 
Aarsberetninger anførte Tørstoftal ere derfor i Reglen fremkomne 
ved en Beregning, hvor Saftens Vægtfylde er lagt til Grund. Be
stemmelsen af Roesaftens Sukkerindhold er derimod ved Foreningens 
hidtidige Analyser foretaget ved Polarisation. Dette er et temmelig 
omstændeligt Arbejde, og hvis der var et nogenlunde konstant For
hold mellem Roesaftens Vægtfylde og dens Sukkerindhold, vilde man 
muligvis kunne spare Polarisationen, eller i alt Fald indskrænke 
dette Arbejde betydeligt. Jeg har derfor sammenstillet alle de 
Sukkerbestemmelser og Vægtfyldebestemmelser, som Foreningen i de 
forløbne Aar har ladet udføre i Saften af Runkelroer. Tillige har 
Inspektør Glahn ved Assens Sukkerfabrik velvilligst meddelt mig 
nogle Analyser af Saftens Sukkerindhold og Bestemmelser af dens - 
Vægtfylde i Sukkerroer. Det er jo  nemlig kun ganske undtagelses
vis, at man finder saa højt Sukkerindhold hos Foderroer som hos



Denne Tavle bedes benyttet i Stedet for Tavlen paa Side 161, 
hvor Tallene i Margenen mangle.
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Sukkerroer; for den Del af Kurvens Vedkommende, der svarer til 
Vægtfylden 1,063— 1,073, har jeg derfor maattet tage min Tilflugt til 
Sukkerroer. Middeltallene ere udregnede og den punkterede Kurve A 
i nedenstaaende Figur angiver Resultatet. De vandrette Linier

i! iil:iiliil: :ss::s ; s k s
m h n h m h m h h
IHIIN1I1UIIII»■■■«■■■■■■■■■g

angive en Forskjel i Roesaftens procentiske Indhold af 0.2 og de 
lodrette en Forskjel 1.001 i Roesaftens Vægtfylde. De smaa Tai, 
som findes anbragt ved Siden af Kurven, vise, hvormange Sukker
bestemmelser der er lagt til Grund for Beregningen af vedkommende
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Middeltal. Naar man erindrer, at en Bestemmelse af en Roesafts 
Sukkerindhold ved Hjælp af Polarisation vanskelig bliver fuldstændig 
nøjagtig, kan man ikke tillægge de smaa Bugter Kurven slaar nogen 
Betydning. Naar Kurven A f. Ex. ved Vægtfylden 1,062 og 1,066 
viser nogen Uregelmæssighed, vil man af de vedføjede Tai se, at der 
kun har været henholdsvis 1 eller 2 Sukkeranalyser at lægge til 
Grund for Beregningen; overalt hvor der har været flere Analyser 
til Udregningen af Middeltallene følger Kurven A tilnærmelsesvis 
Kurven B. Al t saa  kan Kurven B a n t a g e s  med t i l nær me l s es 
vis  N ø j a g t i g h e d  at ang i v e  den S u k k e r m æ n g d e  i Vægt  
pCt. ,  der  svar er  t i l  enhv er  f u n d e n  V æg t f y l d e .

I Tab.  I ere de forskjellige Sukker- og Vægtfyldebestemmelser 
sammenstillede; de anførte Middeltal ere benyttede til Indlægning 
af Kurven A. Naar der ved Analysen er fundet andre Sukkerarter 
end Rørsukker i Roerne, er dette ved Beregning omsat til Rør
sukker, og de i Tabellen opførte Tai angive altsaa den samlede 
Sukkermængde, som Analyserne have givet. Vilde man spørge, indenfor 
hvilke Grænser de Fejl ligge, der kan begaas ved at benytte 
Kurven B, kan dette bedst oplyses ved et Par Exempler. Finder 
man, at en Roesaft har en Vægtfylde af 1.039, viser Kurven B at 
at Sukkerindholdet skal være 7.io. I Tabellens Rubrik 1.039 ses, at 
det laveste Sukkerindhold, som er funden ved Analysen, er 6.21, 
det højeste 7.85, altsaa Fejlen beløber sig i dette Tilfælde til lidt 
over 3/4 pCt., men de øvrige Analysetal i Rubr. 1.039 komme Kurvens 
Tai betydeligt nærmere. Det samme viser sig f. Ex. ved Rubr. 1.046. 
Sukkermængden skal i Henhold til Kurven være 8.94. Rubrikkens 
højeste Tai er 9.36 det laveste 8.50. —  Ved Forsøg, hvor det er 
tilstrækkeligt med tilnærmelsesvis Nøjagtighed at bestemme Roernes 
Sukkerindhold, kan Kurven give tilstrækkelig paalidelig Oplysning. 
For Praxis overhovedet vil Methoden derfor være brugbar, til en 
mere indgaaende Undersøgelse er den derimod uanvendelig.

Den tredie Kurve, Figuren S. 161, viser Forholdet mellem Roe
saftens Tørstof i Vægtprocent og dens Vægtfylde; som man vil se, 
er denne Kurve og Kurven B paa det nærmeste parallele, hvilket 
med andre Ord vil sige, at Forholdet mellem Roesaftens Tørstof og 
Sukker er konstant, jo  mere T ø r s t o f ,  der  f i ndes  i Sa f t e n ,  
d e s t o  mere  Su k k e r  i n d e h o l de r  d e n  ogsaa .  Man skulde 
have ventet, at disse to Kurver havde været fuldstændig parallele, og 
naar de ere ganske lidt sammenløbende opadtil, ligger det maaske
i, at den Methode, man anvender for af Vægtfylden at beregne Tør
stoffet, ikke er aldeles nøjagtig, eller muligvis er det en Unøjagtig
hed ved Sukkerkurven, men i hvert Fald er Afvigelsen saa ringe, at 
det for Praxis er uden Betydning.
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Med Hensyn til Tallene i Tab. 1 maa jeg endnu tilføje et Par 
Oplysninger. Sukkerbestemmelsen er foretaget paa Roer, der har 
været dyrkede paa 9 forskjellige Gaarde og paa meget forskellig
artet Jord, baade moseagtig, sandmuldet, lermuldet o. s. v. Analy
serne ere udførte baade paa lagrede og nylig optagne Roer, paa 
store og smaa Roer, paa c. 15 Sorter og derimellem ogsaa, som 
ovenfor omtalt, Sukkerroer; de ere udførte i Aarene 1888, 89 og 
90; alle disse Forhold, som ellers kunne have mere eller mindre 
Indflydelse paa Runkelroernes Næringsværdi, synes altsaa ikke at 
paavirke Forholdet mellem Roesaftens Tørstof og Sukkermængde.

Alligevel er der en Hage ved Methoden; der var nemlig fire 
Forsøgsstationer, hvorfra Tallene ikke vilde passe, og ikke saaledes, 
at det var en enkelt Analyse fra disse Stationer, der gav afvigende 
Resultater, men det var dem alle. I Roesaftens Tørstof fandtes 
helt igjennem mindre Sukker end normalt. De fire Stationer vare: 
Sjørring Sø med udpræget Dyndjord, Kruusesminde, en Mose, der 
nylig var taget under Kultur, Landbohøjskolens Forsøgsmark og 
Handelsgartner D. T. Poulsens Have ved Frederiksberg; de to sidste 
Steder kan Jorden næppe betegnes som normal Markjord. Det vil 
altsaa fremgaa heraf, at Kurven ikke kan bruges, hvor Jordbunds
forholdene ere abnorme. Skjønt man hidtil ikke har bemærket, at 
almindelig god Agerjord har givet mindre Sukkerindhold i Roernes 
Tørstof end normalt, vil det dog være det sikreste, naar man af Saftens 
Vægtfylde vil bestemme Roens Sukkerindhold, at udføre f. Ex. tre 
Sukkeranalyser af Sorter med højt og lavt Tørstofindhold; vise disse, 
at Forholdet mellem Tørstof og Sukker er normalt, kan man med 
tilnærmelsesvis Sikkerhed gaa ud fra, at det samme er Tilfældet 
for de andre Roers Vedkommende, der dyrkes paa samme Mark.

Det har gjentagne Gange i foregaaende Aarsberetninger været 
fremhævet, at det vilde være af Betydning for Landbruget at anstille 
Undersøgelser angaaende de forskjellige R u n k e l r o e s o r t e r s  Y d e 
evne saavel  i k v a n t i t a t i v  som k va l i t a t i v  H e n s e e n d e ,  i det 
selvfølgelig den Sort maatte være den fordelagtigste, der gav det 
største Antal Pund Tørstof eller Sukker pr. Td. Ld. Hvor misvisende 
Resultater man kommer til, naar man kun ser paa, hvor mange 
Tønder Roer, man høster pr. Td. Ld., har ved forskjellige Lejlig
heder været tydeligt paavist; her skal kun henvises til, hvad der er 
sagt derom i nærværende Hæfte S. 145. Naar der skal anstilles en 
Sammenligning mellem Foderværdien af de forskjellige Runkelroe- 
sorter, frembyder der sig for det første den Vanskelighed, at der 
kan være en betydelig Forskjel mellem de enkelte Stammer af 
samme Sort, saavel med Hensyn til Tørstofindhold som Ydeevne i 
Centner pr. Td. Ld. Endvidere er det nødvendigt for at faa nogen
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lunde paalidelige Tai for det Antal Centner pr. Td. Ld. en Stamme 
kan give, at samme Prøve er udsaaet paa flere Marker, for at de 
ved Vejningerne paa de forskjellige Marker fremkomne Tai kan 
lægges til Grund for Beregningen af Middeltallene.

Naar jeg nedenfor skal søge at give en Besvarelse af dette for 
Landbruget saa vigtige Spørgsmaal, skal jeg endnu forudskikke den 
Bemærkning, at jeg ikke anser Svaret for udtømmende, men at man 
maa haabe, det kan blive yderligere suppleret og fuldstændiggjort 
gjennem fremtidige Forsøg. Det i de følgende Tabeller fremlagte 
Forsøgsmateriale er hentet fra Foreningens sammenlignende Dyrknings
forsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfrø. Det Frø, der har været 
benyttet til Udsæden er følgelig for største Delen avlet her i Landet, 
og da Formaalet var at belyse Runkelroesorternes relative Værd, 
ere saadanne Stammer ikke medtagne, der ved Bedømmelsen af den 
typiske Form ere karakteriserede som mindre gode, hvad Sorts- 
kjendetegnene angaar. Udbytteangivelsen er for samtlige Sorter 
taget fra de samme Forsøgsmarker, i 1889 Be nz ons da l  ved Taa
strup, Es k i l d s t r u p  ved Ringsted og L y n g b y g a a r d  ved Aarhus; 
i 1890 L a d e l u n d g a a r d  i Jylland, R o s e n f e l d  ved Vordingborg og 
V i l h e l m s b o r g  ved Aarhus.

I Rubrik 1 findes Middeltallene for Udbyttet i Centner pr. Td. 
Ld. angivet. Tørstofbestemmelser har Foreningen ikke evnet at lade 
udføre fra mere end en Forsøgsmark, men da Spørgsmaalet kun er 
om Sorternes relative Værd, tør dette anses for at give et til
nærmelsesvis rigtigt Resultat. I Tab.  II  findes angivet Resultatet 
af Forsøgsoptegnelserne for de enkelte Stammer; i Tab.  I I I  er 
sammenstillet Middeltallene for samtlige Stammer i 1889 og 1890. 
Tab. III er altsaa den, hvor man bedst vil faa Overblik over de 
prøvede Runkelroesorters relative Værd. Af Rubrik 2 og 3 bekræftes 
den Erfaring, jeg ofte har haft Lejlighed til at fremdrage, nemlig 
at Eckendorfer har lavest Næringsindhold og Elvetham størst, og 
som man vil se, er der omtrent 3 pCt. Forskjel i Tørstofindhold 
mellem disse. I Rubr. 3, som angiver, hvor mange Pund Tørstof, 
de forskjellige Sorter give pr. Td. Ld., har man en Oversigt over 
de forskjellige Sorters Brugsværdi. Selvfølgelig er Tallenes Paa- 
lidelighed afhængig af det Antal Prøver, der har kunnet lægges til 
Grund for Beregningen af disse Middeltal, og derfor maa man tage 
Tallene for Sorter som Rød Oliven, som Gulkjødet Mammuth o. 1. 
med større Forbehold end Angivelserne for de tre Hovedsorter: 
Elvetham, Barres og Eckendorfer. Hvad disse sidste angaar, ser 
man, at Elvetham atter her viser sig at være den bedste og Ecken
dorfer den ringeste, men man maa undres over, at Eckendorfer 
Roen til Trods for sit lave Tørstofindhold ikke staar mere tilbage
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Tab. II.

Sorternes Navn

Udbyttet i 
Centner pr. 
Td. Ld Mid
deltal for 3 

Gaarde

Tørstof i 
pCt af Roen

Tørstof pr. 
T d .L d .iP d .

i. 2. I 3.
603 12.21 7363

2 ......................................... 560 12.08 6765
3 ........................................ 565 12.58 7108
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 11.70 6880

496 12.40 6150
6 ......................................... 582 12.04 7007
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 11.73 6545
8 ........................................ 559 12.63 7060
9 ......................................... 474 12.20 5783

1 0 ......................................... 483 12.14 5863
1 1 ........................................ 484 12.22 5914
1 2 ........................................ 610 11.73 7155
13......................................... 466 12.71 5923
14......................................... 456 11.90 5426
1 5 ......................................... 452 12 56 5677
16 ........................................ 483 12.74 6153

Barres 1889 1 ......................................... 6 8 8 10.74 7389
2 ......................................... 658 1C. 58 6962
3 ..................... ................... 679 10.91 7408
4 ......................................... 691 10.09 6972
5 .................................. 586 10.46 6129
6 ......................................... 59 r 10.47 6250
7 ........................................ 553 10.77 5956
8 ......................................... 692 10 39 7190
9 ......................................... 679 11.22 7618

1 0 . ..................................... 685 10.91 7473
582 10.86 6320

1 2 ......................................... 530 10.80 5724
1 3 ......................................... 595 11.12 6616
1 4 . ..................................... 520 10.65 5538
1 5 ......................................... 629 1 0  20 6416
16 ......................................... 597 10.11 6035
17 ......................................... 585 10.67 6442
18 ......................................... 565 10.58 5980
19 ......................................... 581 11.39 6617
2 0 ......................................... 658 10 9 5 7205
2 1 ......................................... 599 10.47 6271
2 2 ........................................ 559 10.89 5808
2 3 ........................................ 596 10.88 6484
2 4 ........................................ 522 9.66 5042
2 5 ......................................... 507 10.26 5202
2 6 ......................................... 524 11.65 5905
2 7 ......................................... 497 ' 10.52 5228
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Tab. II.

Sorternes Navn

Barres

Eckendorfer

Eckendorfer

Rød Oliven 

Rød Oliven

Wroxton
Wroxton

Dobitos 

Dobitos

Golden Tankard 

Golden Tankard

Gulkjødet Mammuth 

Gulkjødet Mammuth

Hvid Kæmpe 

Hvid Kæmpe

1890 28. 
29.

1889

1890

1 .
2 .
3.
4.
5.

6 .
7.
8 . 
9.

10.

1889
1890

1889

1890

1889

1890

1889

1890

1889

1890

2 .
3.
4.

2 .
3.
4.
5.

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .

1889 1.

1890 2. 
3.

Udbyttet i 
Centner pr.

1 Td. Ld. Mid
deltal for 3 

Gaarde.

i.

567
563

596 
689 
624 
693 
646

514
703
597 
684 
601

564

481 
498 
500
489

448
514
566
482

475
423

519
514
549
568

506
472

497
439
455

357

385
400

432

500
564

Tørstof i 
pCt. af Roen

2-
1 0 . 8 1

1 1 . 1 6

10.ii
9.49 
9.57
8.49 
9.23

10.24
9.49 
8.65
9.49 
9.80

10.32

1 0 .8 4
1 1 . 5 1

10.72

1 1 .3 7

1 1 .4 5
10.22
1 1 . 1 9

1 0 .4 4

1 0 .6 3
1 0 .3 9
1 0 .5 5

10.30
9.77

1 0 .7 3

1 0 .9 3  
11.12

1 0 . 9 4  

1 1 . 1 8  

11.15

1 2 .7 7

12.72
1 2 .2 4

1 0 .9 5

1 1 .0 4
1 0 .7 7

Tørstof pr. 
Td .L d  iP d .

3.
6129
6283

6025
6589
5972
5883
5962

5263
6671
5164
6491
5890

5820

5214
5732
5360

5560

5130
5253
6333
5032

5049
4395

5475
5294
5364
6095

5530
5249
5437
4908
5073

4559
4897
4896

4730

5520
6073
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Tab. HI.

Sorternes Navn

Udbyttet i 
Centner pr. 
Td. Ld. Mid

deltal for 
6  Gaarde i 
Aarene 1889 

og 90

Tørstof i I 
pCt. af Roen

Tørstof 
pr. Td. Ld.

i. 2 . 3 .
B26 1 2 .2 2 6428
595 1 0 . 6 7 6349
034 9 .4 5 5991

Kød Oliven..................................................... 515 1 0 . 8 4 5583
500 1 0 . 9 3 5465
502 1 0 . 4 0 5221
474 1 1 . 0 7 5247
380 1 2 . 5 7 4777
499 1 0 . 9 2 5449

for Barres og Elvetham end Tallene vise. Af Ruhr. 2 ser man 
imidlertid at den giver forholdsvis mange Centner Roer pr. Td. Ld., 
hvilket selvfølgelig bøder paa Sortens lave Tørstofindhold. Man lægger 
Mærke til at Former med smaa Roer: Dobitos og Wroxton*) have 
vist sig ikke saa lidt ringere i Henseende til Tørstofudbyttet pr. Td. 
Ld. end de større Former som Elvetham, Barres og Eckendorfer. 
Man maa dog ikke deraf for hastig slutte, at disse større Former 
under alle Forhold ere de fordelagtigste. Sagen er nemlig den, at 
Afstanden mellem Rækkerne har været 24 Tm. og mellem Planterne 
i Rækken 12 Tm. — af Hensyn til det Hovedformaal, som For
eningen tilsigter med de sammenlignende Dyrkningsforsøg, er denne 
Afstand den mest formaalstjenlige — men et saa stort Voxerum kan 
de smaa Sorter sandsynligvis ikke udnytte i samme Grad som de 
større Former, og Forholdet bliver derfor ikke lige, naar man paa 
Grundlag af Materialet fra Kontrolforsøgene vil anstille en Sammen
ligning mellem smaa og store Sorter. Tabellen viser derfor kun, 
a t naar  der g ives  2 4 X  12 T ommer s  V o x e r um,  er E l ve t ham,  
B a r r e s  og E c k e n d o r f e r  de f o r d e l a g t i g s t e ,  men derimod sige 
Tallene ikke noget om, hvorledes Forholdet vilde stille sig, naar 
man gik ned til 18 Tommer mellem Rækkerne og 8— 10 Tommer 
mellem Planterne i Rækken; der maa andre Forsøg til, hvis dette 
skal oplyses.

*) Der har ganske vist til Udregningen af Middeltallene for disse to Sorter 
kun været faa Prøver, men de have alle været gode Stammer, og man kan 
derfor ikke antage, at det vilde have stillet sig gunstigere, hvis der havde 
været flere Forsøgsprøver.
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Hidtil har en Afstand af 24 "  mellem Rækkerne og 12" mellem 
Planterne været den almindligst anvendte her hjemme, og man ser 
altsaa, at Landmanden har truffet det rette, naar de tre nævnte 
Sorter Elvetham, Barres og Eckendorfer er blevet det danske Land
brugs Hovedsorter af Runkelroer. Jeg skal nedenfor komme tilbage 
til Afstandsspørgsmaalet; den mindre Afstand er utvivlsomt fordel
agtigere, men om de tre Sorter, naar denne bliver almindelig, kan 
konkurrere med de smaarodede Sorter, er det Fremtiden forbeholdt 
at afgjøre.

Gulkjødet Mammuth og Lang hvid Kæmpe, som begge i Roens 
Form ligne Elvetham, ere utvivlsomt Sorter, der ikke egne sig for 
danske Forhold. Ganske vist har det kun været nogle faa Prøver, 
der har været Gjenstand for Dyrkningsforsøgene, men Leverandørerne 
af Frøet ere en Borgen for, at de Stammer, der har været dyrkede, 
ere noget af det bedste, der gaar i Handelen af disse Sorter. Naar 
derfor alligevel Resultatet har været saa tarveligt, maa det sand
synligvis tilskrives, at Sorten ikke kan opnaa tilstrækkelig Udvikling 
her til Lands.

Det har vistnok beredt adskillige Læsere en Skuffelse at se den 
ringe Forskjel, der er mellem Elvetham, Barres og Eckendorfers 
Brugsværdi, nemlig kun nogle faa Hundrede Pd. Tørstof pr. Td. Ld. 
Ogsaa jeg havde antaget, at Sortsejendommeligheden vilde have 
givet sig stærkere Udslag, men naar man erindrer, at Runkelroe- 
varieteterne ere et Kunstprodukt, er det maaske ikke saa ufor
klarligt endda. Det eneste Forhold, der synes at have Indvirkning 
paa Tørstofmængden, er, at jo større Masseudvikling Sorten har, 
desto mindre Tørstofindhold faar den. Eckendorfer er den Sort, 
der giver den største Masse, den skulde derfor ogsaa have det 
ringeste Tørstofindhold. Var der noget i selve Sortstypen, der 
kunde betinge enten en meget stor Masseudvikling eller en høj 
Grad af tørstofsamlende Evne, vilde en saadan Sort kunne ventes 
væsentligt at overgaa de andre i Henseende til Tørstofudbyttet 
pr. Td. Ld., men da en saadan ikke findes, bliver det alene Regelen:
— stor Masse, lille Stofindhold —  der sætter sit Stempel paa Sorterne, 
og Forskjellen bliver derfor ubetydelig i Tørstofudbyttet pr. Td. Ld. 
Man kunde hertil indvende, at hvis denne Hypothese var rigtig, 
skulde man vente, at de smaa Sorter maatte have et særlig højt 
Tørstofindhold; men Tabellens Tai vise at dette ikke er Tilfældet. 
Efter mit Skjøn forekommer det mig netop, at dette snarere maa siges 
at tjene til Støtte for Hypothesen, i det vi nemlig i Sorter som Dobitos 
og Wroxton i deres kugleagtige Form har en Sortstype for os, der 
i og for sig betinger en kun ringe Masseudvikling. At dette virkelig 
er en Ejendommelighed ved Sortstypen, der har en kjendelig Ind-
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flydelse, har vi det bedste Bevis for i den Omstændighed, at man, 
naar der skal anstilles en Sammenligning med de store Sorter, maa 
forsøge at hemme disses Masseudvikling ved at give dem lille 
Afstand, for at se, om da de Former, som have smaa Roer, kunne 
staa Maal med de store. —  Fordi man imidlertid blandt de hidttl 
prøvede Runkelroeformer ikke har nogen Sortstype, der betinger 
særlig store Fordele, er dermed ikke sagt, at en saadan ikke kan 
blive tiltrukken. Ligesom Elvetham, Barres og Eckendorfer har en 
Sortstype, der betinger et større Centnerudbytte end Wroxton og 
Dobitos, saaledes kunne man tænke sig en Sortstype, som paa den 
ene Side bevirkede et stort Tørstofindhold og paa den anden 
Side en rimelig Masseudvikling, saaledes at Tørstofudbyttet pr. 
Td. Ld. derved kunde blive kjendelig større end efter de hidtil
kjendte Varieteter. Maaske man i Fodersukkerroerne, der i de
sidste Aar begynder at finde en Del Udbredelse, har en saadan 
Sortstype; der har imidlertid ikke været Lejlighed til paa For
eningens Forsøgsmarker at anstille tilstrækkelig omfattende Forsøg, 
saa at der kan haves nogen begrundet Mening angaaende denne Sort.

Om den opstillede Hypothese er rigtig kan jo  imidlertid dispu
teres, men det Faktum som fremgaar af Tabellernes Tai, at der 
kun er nogle faa Hundrede Punds Forskjel i Udbyttet pr. Td. Ld., 
enten man dyrker den ene eller den anden af de nævnte tre Sorter, 
kan ikke drages i Tvivl. Ser man derimod ikke paa Sorterne, men
paa de til hver enkelt Sort hørende Stammer (jvfr. Tab. II), vil
man lægge Mærke til, at her kan Forskjellen regnes med Tusinder 
af Pd.

Elvetham Nr. 12 1890 har givet 7155 Pd. Tørstof pr. Td. Ld.
_  _  14 —  — — 5426 — — —  — —

Barres —  20 — — — 7205 — —  — — —
—  —  24 — —  —  5042 — — — — —

Eckendorfer — 7 — — — 6671 — — — — —
— —  8 — — — 5164 — — — —  —

Mellem den bedste og ringeste Prøve af Barres, er der en Forskjel 
af 2163 Pd. pr. Td. Ld. 1 Pd. Tørstof i Roerne kan sandsynligvis 
ansættes til en Foderværdi af 5 Øre pr. Pd., den bedste Stamme af 
Barres har altsaa, sammenlignet med den ringeste, givet c. 108 Kr. 
Merindtægt pr. Td. Ld., den bedste Elvetham c. 86 Kr. og den 
bedste Eckendorfer c. 60 Kr. Man indser heraf, at medens der 
ganske vist kan være Anledning for Landmanden til at tage under 
Overvejelse, hvilken Runkelroesort, der er bedst egnet for de lokale 
Forhold hans Gaard frembyder, ere alle hans Overvejelser ganske 
omsonst, naar han derefter paa Lykke og Fromme gaar til at kjøbe
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sit Frø uden at forlange Oplysning om den Stammes Egenskaber, 
hvorefter Frøet er avlet. H o v e d s a g e n  b l i v e r ,  at Stammen er 
god ,  og  f ø r s t  i anden  R æk k e  k o m m e r  Sp ø r g s ma a l e t  om,  
hvad S o r t  man skal  vælge.  Kan en Frøavler byde Sikkerhed 
for sin Stammes Brugsværdi, kan Landmanden i Regelen staa sig 
ved at kjøbe hans Frø, selv om han har bestemt sig til f. Ex. at ville 
dyrke Elvetham eller Barres, og det kun er Eckendorfer, Frøavleren 
har til Salg.

Naar man ser paa Tallene i Tab. II, Rubr. 1, lægger man 
Mærke til, at der af Barres er en Stamme Nr. 24, der kun har 
9.66, medens Prøven Nr. 26 har givet 11.65, altsaa er den sidstes 
Tørstofindhold 2 pCt højere; begge Prøver har givet c. 520 Centner 
pr. Td. Ld., og Forskjellen i Kraftfoder er over 1000 Pd. pr. Td. Ld., 
eller omsat i Penge c. 50 Kr. Det er særlig Frøavlerens Opmærk
somhed jeg vil henlede herpaa, i det den Omstændighed, at der kan 
være saa stor Forskjel mellem Stammernes Tørstofindhold indbyrdes, 
er et Vidnesbyrd om, hvad der kan udrettes, naar man gjennem 
Frøavlen arbejder hen til en Forøgelse af Tørstofindholdet. Som 
ovenfor berørt, er Runkelroevarieteterne et Kunstprodukt, og netop 
derfor blive de i høj Grad modtagelige for Paavirkning fra Frø
avlerens Side. Vil han udvikle Stammens tørstofsamlende Evne, er 
Runkelroen villig til at bøje sig efter hans Ønsker. I nærværende 
Tidsskrift Nr. 7, S. 20 findes Analyser af 36 enkelte Roer af Barres, 
hvor den bedste havde 12.75 pCt. Tørstof, den daarligste 9.18 pCt. 
Avler man gjennem en Aarrække alene Frø af Individer, hvis 
Tørstofindhold er 12.75 pCt., vilde vedkommende Barresstamme 
utvivlsomt i Løbet af nogle Generationer kunne opnaa et gjennem
snitlig Tørstofindhold af 12.75. Man vilde altsaa paa den Maade have 
tiltrukken en Barresstamme med ligesaa meget Tørstof som Elvetham 
(jvfr. Tab. III), og naar Frøavleren samtidig sikrer sig imod, at det 
kvantitative Udbytte bliver mindre, vil selvfølgelig vedkommende 
Barresstammes Brugsværdi meget forøges.

Der blev i sidste Aarsberetning omtalt, at man havde gjort den 
Iagttagelse ved nogle Roer, der havde været dyrkede paa Gjeddes
dal ved Taastrup og Rosenfeld ved Vordingborg, men efter Frø af 
samme Stamme, at Sukkerindholdet omtrent kun var halvt saa stort 
paa sidstnævnte Forsøgsmark. Kunde Jordbunden forringe Nærings
værdien til det halve, skulde man jo  synes, at man var prisgivet 
Tilfældigheder, hvad Tørstofindholdet angik, det var i saa Fald en 
betydningsløs Opgave, Foreningen havde stillet Frøavlerne, naar 
den raadede til, at de gjennem deres Frøavl skulde forøge Stammernes 
Næringsindhold, og for Landmandens Vedkommende vilde det under 
den Forudsætning være ligegyldigt, om det Frø, han anskaffede,
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hørte til en Stamme med en højere eller lavere Brugsværdi. Hvis 
det virkelig forholdt sig saaledes, vilde der derved været rokket ved 
en af Grundpillerne for Foreningens Forsøgsvirksomhed vedkommende 
Roer, da den netop fra første Færd særligt har stilet mod det Maal, 
at aabne Landmændenes og Frøavlernes Øjne for den Betydning, 
der maatte tillægges Runkelroernes Næringsværdi. Det var derfor 
naturligt, at man i det forløbne Aar navnlig har bestræbt sig for 
at skaffe Materiale til Veje, der kunde kaste Lys over denne mærk
værdige Iagttagelse. Der var da særlig to Ting, som man maatte 
søge besvaret gjennem Forsøgene. For det første om den Stamme, 
söm paa en Forsøgsmark havde vist sig at give størst Tørstof
indhold, ogsaa kunne bevare sin Overlegenhed, naar den blev dyrket 
paa en Jord, som gav Anledning til stor Opsamling af Vand og 
ringe Tørstofindhold. Hvis Forsøgene gav et bekræftende Svar 
herpaa, vare de af Foreningen hævdede Principper fremdeles 
uantastelige; thi den Stamme, i hvilken man gjennem Frøavlen 
havde oparbejdet Evnen til at samle meget Tørstof, vilde i saa 
Fald ogsaa da være fordelagtigst for Landmanden, naar Jorden i 
hans Roemark var ugunstig. Det var altsaa Hovedsagen at faa 
dette Spørgsmaal besvaret saa fyldigt, som Forholdene tillode; men 
tillige kunde det selvfølgeligt være af Interesse at skaffe oplyst, om 
det var almindeligt at finde saadanne Jordboniteter, som gav et 
forholdsvis lavt Tørstofindhold.

Til Besvarelse af det første Spørgsmaal blev benyttet c. 60 Runkel- 
roeprøver (hørende til 10 Sorter), som vare udsaaede paa Tune 
Landboskole vedTaastrup. Tilfældigvis havde jeg faaet Formodning 
om, at den ejendommelige Dyndjord, som findes paa Rosvang i den 
udtørrede Sjørring Sø, rimeligvis vilde give Roerne et lavt Tørstof
indhold; de samme Prøver bleve derfor udsaaet dér. I de 60 Prøver 
fra Tune blev Tørstoffet bestemt, og i den Prøve, der havde givet 
det laveste og den der havde givet det højeste Tørstofindhold 
indenfor hver Sort, blev tillige Sukkermængden bestemt ved Analyse. 
Paa Rosvang blev de samme Prøver udtagne, som vare analyserede 
paa Tune og Sukker- samt Tørstofindholdet bestemt. Man har 
altsaa for hver Sort én Stamme med højt og én med lavt Tørstof
indhold. Af Sorterne Golden Tankard, Gulkjødet Mammuth, Obern
dorfer og Hvid Kæmpe, havde man kun én Stamme. I Tab.  IV ere 
Analyseresultaterne sammenstillede, og som man vil se, har overalt 
den  St amme,  de r  paa Tune  har g i v e t  s t ø r s t  T ø r s t o f 
i n d h o l d ,  ogsaa paa  R o s v a n g  givet  mest  Tørsto f .  Saavel 
Tørstof som Sukker har overalt været betydeligt lavere paa Rosvang) 
altsaa har min Formodning været rigtig, at denne Gaard var godt 
egnet til at give Svar paa det Spørgsmaal, som gjennem denne

12
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Tab. IV. Saftens

Sortens Navn
Tørstof 

i Vægt pCt.
Rørsukker 

i Vægt pCt.

Tune Sjørring Tune Sjørring

Elvetham
i .

13.30
s.

10.58
3.

10.93
4.

7.75
Elvetham 12,oo 9.08 9.78 6.18
Foder-Sukkerroe 1 . 13.41 11.04 11.14 7.81
Foder-Sukkerroe 2 . 12.65 10.85 10.56 7.71
Rød Oliven 12.03 9.04 9.46 5.70
Rød Oliven 10.87 8.93 — —
Dobitos 1 . 11.16 9.09 8.81 5.67
Dobitos 9.89 7.96 7.29 4.58
Wroxton 11.54 8.68 9.21 5.30
Wroxton 10.25 7.99 7.72 4.60
Barres 12.84 9.37 10.42 6.33
Barres 2 . 9.69 7.99 6.88 5.16
Eckendorfer 11.22 8.53 8.70 5.28
Eckendorfer 2 . 8.93 6.70 6.57 3.91
Golden Tankard 11.39 8.53 8.44 5.36
Mammuth 1 12.92 8.85 10.44 5.39
Oberndorfer 1 . 10.83 8.28 — —

Middeltal . . . 11.47 8.91 9.09 5.78

Forsøgsrække var stillet Roerne. Ved Sammenligning af Rubr. 2 
og 3 ser man, at Tallene gjennemgaaende ere tilnærmelsesvis lige 
høje, altsaa Tørstofmængden er i den Grad reduceret paa Rosvang, 
at der ikke findes mere Tørstof i Roerne paa denne Gaard, end der 
findes Sukker i Roerne fra Tune. Hertil kommer, at Tørstoffet 
oven i Kjøbet er mindre værd paa, Rosvang, hvilket vil fremgaa ved 
en Sammenligning af Middeltallene. Af Æggehvidestoffer synes der i 
Henhold til Analysen at være omtrent lige meget paa de to Gaarde, og 
som sædvanlig var der kun c. en halv pr. Cent; Sukkeret er altsaa det 
Stof, Tørstoffet væsentlig skylder sin Næringsværdi, men medens 
der i Roerne paa Rosvang findes 3.18 pCt. andre Stoffer (Tørstof 
8.91 -s- Sukker 5.78 giver til Rest 3.is), hvis Beskaffenhed og 
Næringsværdi er temmelig tvivlsom, findes der af andre Stoffer kun 
2.38 pCt. i Roerne fra Tune. Rosvang-Roerne har altsaa ikke alene 
givet mindre Tørstof, men tilmed er det Tørstof, der findes, 
væsentlig fattigere paa Sukker end Tørstoffet i Roerne fra Tune.

Det blev ovenfor omtalt ved Sammenstillingen af Vægtfylde- 
bestemmelser af Roesaften og dens Sukkerindhold, at Analyse
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resultaterne fra Sjørring Sø ikke kunde bruges, i det Tallene for 
Sukkerindholdet bleve for lave. Naar man her af Middeltallene 
ser, at den Andel Sukkeret udgjør af Tørstoffet er betydelig mindre
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end normalt, har man heri Løsningen paa Gaaden. Der er jo 
nemlig et konstant Forhold mellem Saftens Vægtfylde og dens 
Tørstof. Naar nu det Forhold forrykkes, hvori Sukkeret normalt 
er til Stede i Tørstoffet, forrykkes derved følgelig ogsaa Sukkerets

12*
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Forhold til Saftens Vægtfylde, og det bliver derved let forklarligt, at 
Sukkerbestemmelserne fra Roerne dyrkede i Sjørring Sø, ikke kunde 
benyttes til Beregning af Tallene, der skulde bruges til Sukkerkurven.

For at anskueliggjøre Resultaterne af disse Forsøg, som altsaa 
gik ud paa at undersøge, om høj Næringsværdi er en konstant 
Ejendommelighed hos Stammerne, har jeg udarbejdet hosstaaende 
g r a f i s k e  F r e m s t i l l i n g  af Roernes Tørstofindhold paa de to 
Gaarde. De vandrette Linier betegne en Forskjel af 0.2 Vægtprocent 
Tørstof, den nederste Kurve angiver Tørstof bestemmelserne af Roer 
dyrkede paa Rosvang, den øverste af Roer dyrkede paa Tune.

Som man vil se, ere de to Kurver tilnærmelsesvis parallele, 
altsaa den Stamme, der paa Tune har indeholdt mest Tørstof, er 
ogsaa paa Rosvang rigest paa Tørstof. Naar der enkelte Steder 
viser sig nogle mindre Uregelmæssigheder som f. Ex.. ved Foder- 
Sukkerroer Nr. 2 og Rød Oliven Nr. 1, hidrører dette sandsynligvis 
fra Vanskeligheden ved at udtage en Prøve af Roerne saaledes, at 
den bliver et nøjagtigt Udtryk for Stammen. Hver Prøve har ind
befattet 20 Roer, og jeg har udtaget Roerne med al Omhu for at 
faa saa ens store og normale Exemplarer som muligt, men paa 
Grund af den Forskjel, der er i Tørstofmængden hos de enkelte 
Individer, er det uundgaaeligt, at der stundom kan indsnige sig 
en Del Individer med et abnormt højt eller lavt Tørstofindhold, 
hvad der forrykker Analysetallene noget. Foder-Sukkerroen Nr. 2 
er rimeligvis bleven lidt for høj paa Rosvang og lidt for lav paa 
Tune, og det omvendte er Tilfældet med Rød Oliven Nr. 1. Barres 
synes ikke at følge ganske samme Regel som de andre Sorter, i det 
der er over 3 pCt. Forskjel i Tørstofindhold for den ene Stammes 
Vedkommende, medens der hos den anden er knap 2 pCt. Forskjel; 
jeg skal nedenfor komme tilbage hertil. Som Resultat af de fore
liggende Undersøgelser tør man formentlig udlede, at man som 
Regel kan gaa ud fra, at den St a mme ,  d e r  paa normal  Jor d  
har  g ivet  s t ø r s t  N æ r i n g s i n d h o l d ,  vi l  ogsaa være  den 
f o r d e l a g t i g s t e ,  selv om J o r d b u n d e n  me d f ø r e r  en b e t y d e l i g  
R e d u k t i o n  af  T ø r s t o f i n d h o l d e t .

Den anden Side af Spørgsmaalet, om man kan vente hyppigt 
at finde Jordbundsforhold, der i saa væsentlig Grad forringe Roernes 
Næringsværdi som Rosvang og den Mark paa Rosenfeld, hvor Roerne 
blev dyrket i 1889, er det vanskeligt at faa nogen begrundet Mening 
om, da det fordrer Analyser fra mange forskjellige Steder. For
eningen har ladet foretage Analyser af Roer fra c. 20 Marker, og 
kun paa de to nævnte Gaarde har man haft Lejlighed til at gjøre 
Erfaring om en saadan stærk tørstofreducerende Egenskab. Paa 
Rosenfeld var Jorden af moseagtig Beskaffenhed, paa Rosvang som
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sagt udpræget Dyndjord, 
men paa almindelig Ager
jord har vi ingensinde iagt
taget en saadan Indvirkning 
paa Næringsværdien, og det 
er overhovedet vist sjældent, 
at den vil findes paa normal 
Agerjord. I hosstaaende 
g r a f i s k e  F r e m s t i l l i n g ,  
hvor ligesom i foregaaende 
de vandrette Linier angive 
en Forskjel af 0,2 pCt. Tør
stofindhold, findes angivet 
Resultaterne af Forsøg an
stillede med forskjellige 
Sorter i afvigte Sommer. 
Det er samme Frøprøve 
der har været udsaaet paa 
de Marker, der skulde 
sammenlignes, altsaa kan 
den Forskjel, der giver sig 
til Kjende, kun hidrøre fra 
Jordbundens Indvirkning 
Kurverne I  angive Tørstof
indholdet af 3 Sorter dyrkede 
paa Tune Landboskole ved 
Taastrup (Kurven mærket T)  
og Ladelundgaards Landbo
skole i Jylland (Kurven 
mærket L). Kurverne II 
referere sig til Analyser af 
Roer fra Gjeddesdal ved 
Taastrup (Kurven mærket G) 
Nislevgaard ved Bogense 
(Kurven mærket N )  og 
Flenstofte ved Assens (Kur
ven mærket F).  Kurvernes 
Regelmæssighed er et Vid
nesbyrd om Analyseresulta
ternes Paalidelighed. Sidste 
Aar blev det giennem Forsøg 
anstillede paa Rødevejr-
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møllegaard ved Glostrup og Christiansholm ved Klampenborg vist, 
at den Sort, der paa den ene Gaard havde givet størst Tørstof
indhold, ogsaa var den bedste paa den anden Gaard (jvnfr. Nr. 9, 
S. 8); dette bekræftes gjennem disse Forsøg. Tillige ser man, at 
vel har Jordbunden nogen Indflydelse paa Tørstofindholdet, men noget 
tilsvarende til den Reduktion af Tørstoffet, som Dyndjorden paa 
Rosvang har foranlediget, gjenfinder vi ikke her.

Der er en anden Oplysning af Interesse, som disse Forsøg synes 
at give en Antydning af. Man vil lægge Mærke til, at begge 
Kurverne ere sammenløbende nedadtil; paa Kurven I  ses saaledes, 
at der har været størst Forskjel i Tørstofindhold for Elvetham Roens 
Vedkommende, mindre for Barres og mindst for Eckendorfers Ved
kommende.

1 viser en Forskjel i Tørstofindhold for Elvetham a f .1.51 pCt.
- — - —  - — — Eckendorfer af . . . 0.47 —

11 — - — - — — Foder-Sukkerroe af 2.92 —
—  - — - — — Eckendorfer af . . . l .99 —

Roerne synes altsaa at antyde gjennem disse Analyser, at i j o 
h ø j e r e  Grad  Sor t e r ne  ere i B e s i d d e l s e  af  t ø r s t o f s a m l e n d e  
Evne,  des to  mere lade  de s ig  paavi rke ,  naar  de dyrkes  
paa Jor d ,  der  er mi nd r e  h e l d i g  f o r  Ops aml i ng  af  T ø r s t o f  
og omvendt .  Der foreligger desuden en Række Tørstof bestemmelser 
af Runkelroesorter, dyrkede saavel paa Ladelundgaard Landboskole 
i Jylland som paa den Classenske Landboskole Næsgaard paa 
Falster, og disse Analyseresultater pege i samme Retning. Analyserne 
ere imidlertid ikke foretaget til en og samme Tid, men i Løbet af 
Vinteren; der er derved indblandet en fremmed Faktor — nemlig 
Tørstofmængdens Forandring under Overvintringen — og denne 
griber saa forstyrrende ind, at Tallene ganske vist kunne give 
Antydninger, men ikke noget exakt Svar paa Spørgsmaalet om Jord
bundens Indvirkning paa Tørstofmængden.

Kurverne angaa kun Sorter, men hvad der i denne Henseende 
antydes med Hensyn til Sorterne, gjælder sandsynligvis ogsaa 
Stammer hørende til en og samme Sort saaledes, at altsaa den 
Stamme, der har højt Tørstofindhold i Regelen vil lide noget mere 
ved at komme paa en ugunstig Jord end den, der har et mindre 
Tørstofindhold. Den grafiske Fremstilling S. 175, hvor Analyse
resultaterne af Roer dyrkede paa Tune og paa Rosvang findes, vil 
bekræfte dette. I Tab.  V findes samlet til venstre de Stammer, 
der paa Tune have givet 12 eller over 12 pCt. Tørstof, til højre de, 
der have givet 11 pCt. Tørstof eller derunder, og Tallene angive, 
hvormange pCt.s Formindskelse i Stammernes Tørstofindhold Jorden
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Tab. V.

Sorter med Tørstofind
hold 12 pCt. og derover

Forskjel 
i Tørstof
indhold

Sorter med Tørstofind- J |  
hold 11 pCt. og derunder

Forskjel 
i Tørstof
indhold

Elvetham Nr. 1 . 2.72 Rød Oliven Nr. 2 . . . 1.94
— — 2  . 2.92 Dobitos —  2 . . . 1.93

Foder-Sukkerroe —  1 . 2.37 Eckendorfer — 2 . . . 2.23
— — 2  . 1.80 Barres —  2 . . . I 1.70

Rød Oliven —  1 • 2.99 Wroxton — 2 . . . 2.26

Barres — 1 • 3 .« 1

Middeltal . . . 2.71 Middeltal • ■ • | 2.oi

paa Rosvang har givet Anledning til. Af Middeltallene vil man se, 
at medens de tørstofrige Stammer har mistet 2.71 pCt., har de 
tørstoffattige kun tabt 2.oi pCt., altsaa synes det at gjælde lige saa 
fuldt Stammerne som Sorterne, at Roer med en stor tørstof
samlende Evne viser mere Modtagelighed overfor Paavirkning af 
Jordbundsforholdene.

Hvad Roerne oplyse gjennem disse Analyseresultater kuldkaster 
paa ingen Maade den Slutning, der blev udledet af Forsøgene paa 
Rosvang og Tune. At den Jordbruger, der f. Ex. har en lignende 
Jord som paa Rosvang, faar større Tørstofudbytte af sin Roemark, 
naar han f. Ex. dyrker Eckendorfer Nr. 1, end naar han dyrker 
samme Sort Nr. 2 (forudsat at Udbyttet i Centner pr. Td. Ld. er 
det samme) staar fremdeles urokket, men det nye, der kommer til, 
og som kan udledes af disse sidste Undersøgelser, er, at den Land
mand, der har en for Tørstofopsamling lige saa gunstig Jord som 
Tune, vil have endnu større Fordel af, om Valget falder paa 
Stammen Nr. 1 i Steden for Nr. 2. Differensen i Tørstofindholdet 
af Roer fra Tune og Rosvang er nemlig som Tab. IV viser for 
Eckendorfer Nr. 1 2.69 og for Nr. 2 derimod kun 2.23.

Som endeligt Resultat af disse Undersøgelser kan det altsaa 
anses som foreløbig paavist, at Stammens e l l er  S o r t e n s  s t ør re  
e l l e r  mi ndr e  t ø r s t o f s a m l e n d e  Evne er af  B e t y d n i n g  f or  
A f g r ødens  Nær i ng s v ær d i ,  hvad enten J o r d e n  s t i l l e r  
sig mere e l l e r  mi ndre  guns t i g  f or  Ro e r n e s  T ø r s t o f 
mængde.  Men naar Roerne gjennem Kurverne S. 177 tillige lader 
sig forstaa med, at i jo højere Grad de har den tørstofsamlende 
Egenskab nedlagt i sig, desto bedre vil de være i Stand til at 
udnytte gunstige Jordbundsforhold, ligger der heri en Opfordring
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for den La n d ma n d ,  der  kan by de  R o e r n e  en Jord ,  s o m kan 
give r ig T ø r s t o f a f g r ø d e ,  t i l ,  s ær l i g  at  have O p m æ r k s o m 
heden h e n v e n d t  paa at s ikre  sig en t ø r s t o f r i g  S t a mm e ,  
f o r d i  denne b e d r e  end en t ø r s t o f f a t t i g  Stamme  kan 
dr ag e  F o r d e l  af  de g u n s t i g e  J o r d b u n d s f o r h o l d ,  han 
har t i l  s in Ra a d i g h e d .

Dette var de Erfaringer af Interesse for det praktiske Land
brug, der kan udledes af disse Forsøg, men ogsaa for Frøavleren 
er der noget at lære heraf. Jeg har ovenfor berørt den mærkelige 
Uregelmæssighed, der gav sig saa tydelig til Kjende i Kurverne 
S. 175, for de to Barresstammers Vedkommende, dyrkede paa Ros
vang og Tune. Hvad der har givet Anledning til denne Uregel
mæssighed oplyser Roerne os om i Kurverne S. 177. Barres Nr. 1 
er en Stamme, som har en for en Barres ganske ualmindelig stor 
tørstofsamlende Evne; vi ser derfor, at den paa Tune kun er knapt 
V2 pCt. ringere end de bedste af Elvethamstammerne, medens det 
af Middeltallene for Barres og Elvethams Tørstofindhold vil erindres, 
at der gjennemgaaende er l lj2 pCt. Forskjel mellem disse to Sorters 
Tørstofindhold. I Modsætning til Barres Nr. 1 er Nr. 2 i Henseende 
til Tørstofindhold ualmindelig ringe af en Barres at være; den er 
paa Tune ringere end Middeltallet for Eckendorfer 9.45 (jvnfr. Tab. II), 
altsaa har vi i denne Stamme en Barres med meget ringe tørstof
samlende Evne. Naar Kurverne S. 177 vise, at Elvetham paavirkes 
stærkt af ugunstig Jord, Eckendorfer betydelig mindre, er det i god 
Overensstemmelse hermed, at der bliver stor Forskjel i Tørstof
indhold hos Barres Nr. 1 paa Rosvang og paa Tune, men derimod 
kun lille Forskjel for Barres Nr. 2’s Vedkommende. Undersøger 
man nu nærmere de to Stammers Herkomst, er Barres Nr. 2 avlet 
af en dansk Frøavler, der øjensynlig har gjort sig Flid med sin 
Stamme. Den viste sig ret tilfredsstillende i Henseende til 
typisk Form, og Roernes Gjennemsnitsvægt har været 2.12 Pd. 
Middeltallet for Gjennemsnitsvægt pr. Roe fra samme Forsøgs
marker er for Barres Nr. 1 derimod kun 1.54 Pd., Stammen 
er meget daarlig, rimeligvis af tysk Herkomst og avlet af en 
Frøavler, der har ladet „fem være lige“ . Ved Bedømmelsen af 
Roens typiske Udseende har den faaet Karakteren „Lader meget 
tilbage at ønske i denne Henseende.“ Som bekjendt har smaa Roer 
højere Tørstofindhold end store, og det er sjældent, at man mellem 
de Roer, der opnaa betydelig Størrelse, finder Individer med høj 
tørstofsamlende Evne. Frøavleren, som har tiltrukken Nr. 2, har 
utvivlsomt, for at forøge Stammens Ydeevne i kvantitativ Henseende, 
benyttet store Roer til sin Frøavl, men ikke taget Hensyn til deres 
Næringsindhold, derfor har største Parten af Moderroerne været
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Individer med forholdsvis ringe tørstofsamlende Evne, hvoraf Følgen 
hiiver, at Stammens Tørstofindhold forringes. Det omvendte er 
Tilfældet med den Frøavler, der har tiltrukken Prøven Nr. 1; han 
har sikkert brugt smaa Roer til sin Frøavl, som det er Skik overalt 
i Tyskland. Stammens Ydeevne forringes, men dens Tørstofindhold 
forøges, i det saa godt som alle Individer med høj tørstofsamlende 
Evne paa denne Maade medtages blandt Moderroerne. Naar jeg 
har grebet denne Lejlighed til at fremføre ovenstaaende angaaende 
Frøavlen, hvilket ganske vist i flere Retninger trænger til nærmere 
at bekræftes gjennem Forsøg, er det fordi der efter min Overbevis
ning er Fare for, at Stammernes Næringsværdi forringes, naar man 
for at forøge Ydeevnen avler Frø af store Roer, uden at der ved 
Udvalget tillige tages Hensyn til Moderroernes Tørstofindhold. De 
omtalte to Barresstammer giver Antydning i denne Retning, og det 
er tydeligt vist gjennem Forsøg med Sukkerroer, at man i sin Iver 
for at skaffe højt Sukkerindhold i Stammerne i Aarenes Løb har 
forringet disses Ydeevne i Centner pr. Td. Ld. Blandt smaa 
Individer findes flest med højt Sukkerindhold, og den overvejende 
Mængde af de til Sukkerroefrøavlen udtagne Roer har derfor været 
smaa, hvoraf følger, at Stammernes Ydeevne i kvantitativ Henseende 
forringes. Sukkerfabrikkerne har ingen Interesse af, at Landmanden 
avler mange Centner Roer pr. Td. Ld., men kun at det er Roer 
med højt Sukkerindhold. Sukkerroefrøavlerne kan derfor se bort 
fra Stammernes Egenskaber med Hensyn til det kvantitative Udbytte, 
men Avleren af Foderroefrø maa sørge for, at Ydeevnen forøges 
baade i kvantitativ og kvalitativ Henseende.

I Sammenhæng med den Oplysning, Roerne har givet gjennem 
den sidst omtalte Forsøgsrække, nemlig at de Sorter, som have 
lavt Tørstof- og dermed følgende Sukkerindhold, i langt ringere Grad 
end tørstof- og sukkerrige Sorter ere i Stand til at tage Tørstof til 
sig, naar de komme paa en Jord, der afgiver gunstige Betingelser 
for Tørstof-Opsamling, kunde der være Anledning til at anføre nogle 
Forsøg, gjennem hvilke Roerne oplyse, at jo  mi ndr e  Sukker  de 
i n d e h o l d e ,  de s t o  mi ndr e  Evne have de t i l  at h o l d e  paa det 
i F o r m  af  R ø r s u k k e r ;  jo mindre sukkerrige Roerne ere destomere 
af Rørsukkeret vil under Overvintringen i Kulerne omdannes til Invert- 
sokker*). Før Oktober er der ved de hidtil anstillede Analyser saa godt

*) Det skal — fra et chemisk Standpunkt betragtet — kunne være Tvivl under
kastet, om det er korrekt at benævne Rørsukkerets Omdannelsesprodukter 
Invertsukker. Da imidlertid Betegnelsen Invertsukker har været benyttet i 
tidligere Forsøgsberetninger bibeholdes denne for Nemheds Skyld her fore
løbig, indtil det gjennem videnskabelige Undersøgelser bliver fastslaaet, 
hvad disse Omdannelsesprodukter skal benævnes.
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Tab. Y I.

Sortens Navn

5. Novem ber 1890 14. Februar 1891

J Rørsukker 
Vægt 
pCt.

Invert
sukker V æ gt 

pCt.

Rørsukker
Vægt
pCt.

Invert-
sukkerVægt

pCt.

F od er-S u k k erroe ................. 11.98 0.20 11.07 0.38
9.70 0.54 8.36 0.82

E c k e n d o r fe r .......................... 6.31 O.90 5.58 2.08

14. Novem ber 1889 10. Marts 1890

F od er-S u k k erroe ................. 12.06*) 0.o 12.42 0 38
E lv e t h a m ............................... 10.15 0.o 8.89 1.85
E c k e n d o r fe r .......................... 4.85 1.19 2 83 3.05

som aldrig fundet Invertsukker i Roerne; fra først af ere de sukker- 
rige og sukkerfattige Sorter altsaa lige stillede i denne Henseende. 
Tallene i Tab.  VI  vise for begge Aar tydeligt, at Invertsukker- 
mængden tiltager med Forringelsen i Sorternes Sukkerindhold; 
Foder-Sukkerroen, som indeholder mest Sukker, har ved Foraars- 
analysen mindst Invertsukker og omvendt for Eckendorfer.

Endnu skal kun tilføjes, at det synes, som om S t o k l ø b e r e  
ere mer e  t i l b ø j e l i g e  t i l  D a n n e l s e  af  I nv e r t s u k k e r  end 
no r mal e  Roer .  I hosstaaende Tab.  VII**) ser man, at Tallene i 
Rubr. 4 overalt er væsentlig højere end i Rubr. 3. Ligeledes

Tab. V II. Rørsukker Væ gt pCt. Invertsukker i V æ gt pCt.

Sortens Navn Norm ale
R oer

Stokløbere
Normale

R oer
Stokløbere

i. 2. 3. 4.
Elvetham.................................. 9.50 9.02 0.14 0.34
B a rres ....................................... 7.28 7.oo 0.25 0.33

6.61 5.24 0.27 0.65
R ød O liven.............................. 8 82 7.82 0.19 0.31

bekræfte Tallene i Rubr. 3, hvad ogsaa fremgaar af Tab. VI, at 
Eckendorfer som er mindst sukkerrig, har mest Invertsukker og 
Elvetham, som er den sukkerrigeste af de her anførte Sorter, har

*) Denne Analyse er fra Roer, optagne 30. August, da der ikke havdes nogen 
Analyse for 14. Novbr., paa hvilken Dag Sukkerindholdet rim eligvis vilde 
have været en Del højere.

**) Analyserne ere udførte i Oktbr., saavel norm ale Roer som Stokløbere ere 
dyrkede paa samme Mark og  udtagne af R oer avlede efter samme Frøprøver*
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mindst Invertsukker. Jeg anfører kun dette for en Fuldstændigheds 
Skyld, da det synes mig, at der er en vis Harmoni mellem, hvad Roerne 
give Underretning om gjennem disse Forsøg og Resultaterne i Tab. VI. 
Jeg har, ved Affattelsen af Forsøgsberetningerne, hidtil fulgt det 
Princip at jeg har anført alt, hvad jeg har faaet Øje paa, at 
Roerne fortalte gjennem Forsøgsresultaterne. Selvfølgelig medfører 
det, at Tallene stundom kan være læst forkert, men det forekommer 
mig, at Sagen alligevel er bedre tjent med, at alt medtages, selv 
om det, som i dette Tilfælde, kun kan betegnes som Antydninger, 
der trænger til at bekræftes gjennem senere Forsøg.

I de foregaaende Aar har der været anstillet Forsøg for at 
undersøge, hvilken Optagningstid, der var den fordelagtigste for 
Runkelroer. Som det vil erindres, godtgjorde de tidligere Forsøg, 
at j o  senere  R o e r n e  b l ev  taget  op,  des to  s t ø r r e  v i l d e  
U d b y t t e t  være b a a d e  i k va l i t a t i v  og k v a n t i t a t i v  Hen
seende.  Et lille Forsøg, som Proprietær Damsbo var saa god at 
lade anstille sidste Aar paa Flenstofte ved Assens, bekræfter de 
tidligere Aars Erfaring. Den første Optagning fandt Sted i de 
sidste Dage af September, den sildige i Begyndelsen af November. 
Der er som sædvanlig vejet Roer fra en Række paa 140 Alens 
Længde. Forsøget var anstillet midt i Gaardens Roemark, hvor 
Roeoptagningen udførtes i Løbet af Oktober Maaned; men for at den 
Række Roer, der skulde vejes i November, ikke skulde faa abnormt 
gunstige Væxtbetingelser ved Bortfjærnelsen af Naborækkerne, fik
3 Rækker af 140 Alens Længde Lov til at blive staaende til 
November, og den midterste Række blev da benyttet til Vejningen. 
Sukkerbestemmelserne ere velvilligst udførte af Inspektør K. Glahn 
ved Assens Sukkerfabrik. Ved Sammenligning af Tallene i Tab.  V i l l ,

Tab. V ill 

Sortens Navn

Centner 
pr. Td. Land Sukker i pCt.

Sukker i Pd. 
pr. Td. Land

29de
Sptbr.

6 te
Nvbr.

29de
Sptbr.

6 te
Nvbr.

29de
Sptbr.

6 te
Nvbr.

i. 2. 3. i. 6. 6.
Foder-Sukkerroe . . 396 446 9.73 10.17 3853 4536
Elvetham Agerjord 587 660 8.16 8.37 4790 5524

— Mosejord 624 6 8 8 6.81 7.29 4249 5016

Rubr. 1 og 2 ser man, at Udbyttet i Centner pr. Td. Ld. er kjende
ligt forøget i Løbet af Oktober Maaned, og at det samme har været 
Tilfældet med Sukkerindholdet fremgaar af Rubr. 3 og 4. Endelig 
vise Tallene i Rubr. 5 og 6, at det er en ret anselig Mængde



T a b e l  IX.

Sortens Navn

Tørstof 
i Vægt pCt. Sukker i 

Vægt pCt. 
hos Stok

løbere

Middel
udbytte i 

Centner pr. 
Td. Ld. af 
tre Marker

Vægt pr. Td Ld.i Centner, 
naar Sorterne havde givet 

1 0  pCt Stokløbere

Pund 
Tørstof pr. Td. Ld. Mindre Ud

bytte i pCt. 
foranlediget 
af 10 pCt. 
StokløbereStokløbere

Normale
Roer

Normale
Roer Stokløbere

A f et stok- 
løberfrit Roe

stykke

Af et Roe
stykke med 

10 pCt, 
Stokløbere

i. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9.

Elvetham................ 11.43 11.79 9.35 450 414 23 5305 5144 So

B a rres .................... 9.72 11 26 7.32 658 592 33 7409 6981 5.8

Eckendorfer . . . 8  10 9.72 5.86 703 633 35 6833 6435 5.8

Rød Oliven . . . . 10 38 11.48 8.12 525 473 26 6027 5700 54

Middeltal . . 9.91 1 1 .0« 5.o
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Sukker at Roerne er i Stand til at opsamle i Løbet af Oktober 
Maaned, hvoraf altsaa følger, at jo  s i l d i ge r e  F o r h o l d e n e  t i l 
l ade  at t age  R o e r n e  op,  d e s t o  v æ r d i f u l d e r e  vil Roe-  
a f g r ø d e n  være.

I det almindelige Omdømme tillægges i Regelen Ro er ne s  
S t o k l ø b n i ng  en meget fremskudt Plads, men det er efter mit 
Skjøn at overvurdere Stokløbernes Betydning. Tilbøjelighed til 
Stokløbning er en Fejl, som er meget iøjnefaldende, det ser stygt ud 
at have en Mark med mange Stokløbere, men det maa ikke glemmes, 
at det syner mere, end det i Virkeligheden er. En Mark, hvor f. Ex. 
hver 10de Roe er en Stokløber, vil se ud som en hel Skov af Stok
løbere, men vil man undersøge, hvor meget Mindreudbytte dette 
omtrentlig kan foranledige, bliver det ikke synderligt. —  For at 
undersøge Forholdet mellem Næringsværdien af Stokløbere og normale 
Roer, blev der af fire Sorter udtaget Stokløbere og normale Roer 
hørende til samme Stamme og dyrkede paa samme Mark.. I hosstaaende 
Tab.  IX,  Rubr. 1— 2 gives Resultatet af Tørstofbestemmelsen og af 
Middeltallet fremgaar, at Stokløberne kun har lidt over 1 pCt. mindre 
Tørstof. Det kunde ligge nær at formode, at Tørstoffet i Stokløberne 
indeholdt mindre Sukker, jeg har derfor i Rubr. 3 anført Sukker
bestemmelserne, som ved Sammenligning med Tørstof- og Sukker
kurven vil vise, at Tørstoffets Næringsværdi i Stokløberne er 
normal. I Rubr. 4 er angivet Middeltallet i Centnerudbytte af de 
4 Stammer dyrkede paa de samme 3 Marker som Prøverne i Tab. III. 
Naar man nu vil undersøge, hvormeget 10 pCt. Stokløbere for
mindsker Udbyttet pr, Td. Ld., kunde man gaa ud fra, at Gjennem- 
snitsvægten for Stokløbere kan ansættes til det halve af normale Roer. 
I Rubr. 5 anføres Centnerudbyttet pr. Td. Ld. af de normale Roer 
med Fradrag af 10 pCt. i det Centnerudbytte, der er anført i 
Rubr. 4, og i Rubr. 6, hvad 10 pCt. Stokløbere vilde have vejet pr. 
Td. Ld. I Rubr. 7 angives, hvormange Pd. Tørstof pr. Td. Ld. de
4 Stammer vilde have givet, naar de havde været fri for Stokløbere, 
og i Rubr. 8 det Antal Pd. Tørstof, de vilde have givet, naar man 
gik ud fra, at de havde haft 10 pCt. Stokløbere. Endelig angives i 
Rubr. 9 det Mindreudbytte i pCt, som 10 pCt. Stokløbere have 
foranlediget. Middeltallet for Forringelsen bliver kun 5 pCt. 
Maaske en Landmand vilde indvende hertil, at det kan være meget 
godt med denne Beregning, der kun viser 5 pCt. mindre Udbytte 
for 10 pCt. Stokløbere, men i Praxis er Forringelsen ikke saa lidt 
større, fordi Kreaturerne ikke vil æde Stokløberne. Jeg vil hertil 
svare, at naar Kreaturerne vrager Stokløberne, er det vistnok alene, 
fordi de ere haardere og derfor vanskeligere at tygge. Søger man 
Stokløberne fra, og naar der begyndes at fodre med Roer, giver
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Kreaturerne først alene Stokløberne, æder de dem med Begjærlighed; 
det er kun, naar de blandes mellem andre Roer, at Kreaturerne vrager 
dem. Med denne Redegjørelse er det ikke min Mening, at Frø
avlerne skulle slaa sig til Ro med Hensyn til at formindske Stok
løbertilbøjeligheden i deres Stammer, det er og bliver en vanprydende 
Fejl, naar en Stamme giver mange Stokløbere. Men det, jeg særlig 
vilde have frem gjennem denne Redegjørelse, er, at L a n d m a n d e n  
ikke,  f o r d i  t i d l i g  Udsæd af  R o e r n e  giver  f o r h o l d s v i s  
mange  S t o k l ø b e r e ,  maa k o mme  i nd  p aa  at saa sent ,  det  
Tab ,  der  kan l i d e s  ved at have mange  S t o k l ø b e r e ,  er f o r 
sv i ndende  i Mo ds æt n i ng  t i l  den R i s i ko ,  der l ø b e s  ved 
s i l d i g  Udsæd.  Roemarken bør tilsaas, saa snart Jorden er 
bekvem, og ikke, som det nu hyppigst er Tilfældet, først naar al 
anden Sæd er i Jorden.

I sidste Aarsberetning blev omtalt en Forsøgsrække, der syntes at 
tyde paa en Forøgelse af Roernes Næringsværdi i Løbet af Vinteren. 
De Forsøg, der have været anstillede afvigte Vinter med dette 
Spørgsmaal for Øje, have ikke givet samme Resultat. Som det vil 
erindres, tog jeg strax ved Omtalen af sidste Aars Forsøg forskjellige 
Forbehold og fremhævede navnlig, at der selvfølgelig ikke kunde 
være Tale om en direkte Forøgelse af Tørstoffet i Roerne under 
Opbevaringen, men naar Tallene viste en Tiltagen af det procentiske 
Indhold af Tørstof i Saften, maatte det tilskrives en stærk For- 
dampning af Vand i Løbet af Vinteren. Heraf følger, at Opbevaringen 
formodentlig maa have væsentlig Indflydelse paa Roernes procentiske 
Indhold af Tørstof. I Vinteren 1889— 90 bleve Roerne de sidste Gange, 
der indsendtes Prøver til Analyse, udtagne af en Beholdning, der 
var overvintret i en Lade. Naar Roerne overvintres paa denne 
Maade, vil der sandsynligvis finde større Vandtab Sted, end naar 
Roerne overvintres i Kuler paa sædvanlig Vis. Muligvis hidrører 
det herfra, naar sidste Aars Analyser synes at tyde paa en liden For
øgelse af Roernes procentiske Tørstofindhold under Opbevaringen, eller 
maaske der ogsaa har været andre medvirkende Aarsager. At der 
maa finde et direkte Stoftab Sted under Overvintringen, maa anses 
for givet, da Roen som et levende Væsen maa forbruge Stof til 
Opretholdelsen af Livsfunktionerne i Løbet af Vinteren, og da den 
er afskaaren fra at tage ny Næring til sig, er den henvist til 
udelukkende at tage det hertil fornødne Materiale fra Reserve
næringsstoffet, der er opsamlet i Roen; der maa altsaa, alle andre 
Forhold lige, foregaa en Forringelse af Tørstofmængden under 
Overvintringen.

Til sidste Vinters Undersøgelse har Etatsraad Valentiner paa 
Gjeddesdal været saa god at stille det fornødne Materiale til For-
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Tab. X. Saftens Tørstof i pCt.

Dato for Analyseringen
Foder-

Sukkerroe
Elvetham Eckendorfer

5te November................................................. 14.90 13,27 10.34
23de Decem ber............................................. 14.29 12.40 9 94
19de Februar................................................. 13.37 11.62 9.85

eningens Raadighed. I Tab.  X er anført Resultatet af Analyser 
udført Efteraar, Vinter og Foraar. Roerne liave som sagt været 
overvintrede i Kuler, og alle tre Sorter vise en kjendelig Tilbagegang 
i Tørstofindhold. Jeg skal gjøre opmærksom paa, at Eckendorfer 
har vist mindst Tørstoftab; der er andre Undersøgelser, der pege i 
samme Retning, og det vilde ikke være uden Interesse, hvis det ved 
senere Forsøg skulde bekræfte sig. Spørgsmaalet skal blive taget 
op til fornyet Undersøgelse i den kommende Vinter.

Til Slutning skal endnu omtales nogle G u l e r o d s a n a l y s e r ,  
som paa det kongelige danske Landhusholdningsselskabs Bekostning 
er udførte paa Foranledning af Konsulent Bøggild. Formaalet med 
disse Undersøgelser var Sammenligning mellem Gulerødder og 
Pastinak som Kulturplante for Landmanden, og i Følge Anmodning 
fra Konsulent Bøggild blev en fra ham modtagen Prøve af Pasti
nakker udsaaet paa samme Forsøgsmarker, som det til Kontrol
forsøgene indsendte Frø. Jeg skal ikke komme nærmere ind paa 
den Side af Forsøgene, som vedrørte Pastinak; Læsere, som kunde 
have Interesse herfor henvises til Ugeskrift for Landmænd Nr. 8, 
1891. Der kunde derimod være Anledning til at fremdrage Gule- 
rodsanalyserne i Tilslutning til de Undersøgelser af Næringsværdien 
hos Gulerødder dyrkede paa forskjeiligartet Jordbund, hvorom der 
blev givet en Meddelelse i sidste Aarsberetning. Analyserne ere 
udførte ved Professor Steins chemiske Laboratorium. De til Analyser 
indsendte Gulerødder, have altid været udtagne af de samme Frø
avleres Prøver, altsaa have Stammerne været de samme, og den 
Forskjel, der viser sig, maa i Hovedsagen tilskrives Jordbundens 
Indflydelse. Gulerødderne have været dyrkede paa følgende Forsøgs
stationer :

Ladelundgaard med sortmuldet Jord i temmelig svag Gødningskraft. 
Sanderumgaard med sandmuldet Agerjord.
Christiansholm med Tørvejord i stærk Gødningskraft.
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Tab. XI. Sukker i pCt

Sortens Navn
Ladelund- Sanderum- Christians

gaard gaard holm

5.72 7.oo 6.60
6.91 6.78 6.60

C h a m p ion ..................................................... 5.67 6.17 5.85
5.90 5,85 6.38

6.05 6.55 6.36

Af Middeltallene i Tab.  XI  fremgaar, at ligesom forrige Aar har 
den sandmuldede Agerjord paa Sanderumgaard givet det største 
Sukkerindhold, og derefter Tørvejorden. Hvad derimod Forskjellen 
med Hensyn til Sorternes Sukkerindhold angaar, er der ikke saa 
god Overensstemmelse paa de forskjellige Marker i Aar som Til
fældet var i Fjor. Beregnes Middeltallet for Sorterne har:

White Belgian . . . 6.76 pCt. Sukker
Orangegul Kæmpe . 6.44 — —
V o g e se r .............. 6.04 —  —
Champion . . . . . .  5.90 — —

Som det vil erindres, viste Orangegul Kæmpe sig sidste Aar 
væsentligt bedre end White Belgian, hvad Grunden kan være til, at 
det omvendte er Tilfældet i Aar, maa foreløbig staa hen ubesvaret.

S t a m f r ø a v l e n  af  R o d f r u g t e r  og Bestræbelserne for at til
trække forædlede Stammer af Rug og Havre, ere fortsatte efter de 
samme Principper som i de foregaaende Aar. Følgende Landmænd 
have vist Foreningen den Velvillie paa deres Marker at anvise 
Plads til Foreningens Forædlingsforsøg: Etatsraad Valentiner, Gjeddes
dal, Godsejer Bech, Kruusesminde og Kæmner Fløytrup i Nyborg.

En Landmand, der særlig interesserer sig for Rodfrugtdyrkning, 
har velvilligt tilsendt Foreningen en Del Analyser over Rodfrugter, 
som han dels har ladet udføre ved Professor Steins chemiske Labora
torium, dels ved en Kemiker, der er ansat ved de danske Sukker
fabrikker. Tillige har der været foretaget Vejning af Afgrøderne, 
hvorfor man er i Stand til af det foreliggende Materiale at beregne 
Tørstofmængden pr. Td. Ld. Skjønt det som Forsøgsmateriale fra



T ab. A.

Sortens Navn Centner 
pr. Td. Ld.

Tørstof 
i pCt.

Tørstof pr. 
Td. Ld.

Roernes 
Gjennem- 
snitsvægt 

i Pd.

Anmærkning

Sukkerroe. Dippes forbedrede 
klein Wanzlebener . . . .

i.

377

2.

19.57

3.

7378

4.

1.08 1889. Stærk Lerjord.
do. 602 15.68 9439 1.62 1889. Dyb meget fed Muldjord.

Elvetham. Egen A vl................ 676 13.69 9254 1.28 1888.
930 12.62 11737 1.79 1889.

Elvetham. Egen Avl................ 978 12.13 11763 1.88 1889. Fed Muld.
do. de........................ 818 14.61 11950 1.74 1890.

Ørslev Elvetham ........................ 887 14.02 12436 1.64 1890.
Ørslev Flaskeroe........................ 985 12.94 12746 1.79 1890.
Elvetham. Egen Avl................ 745 13.96 10400 1.75 1890. Der var kun brugt 7 å 8  Pd Frø pr Td.

Ørslev gul Eckendorfer. . . . 876 11.26 9864 1.64 1889.

L d .; derved fremkom Spring i Rækkerne, 
hvilket har foranlediget det noget mindre 
Udbytte. Til det øvrige er brugt 16 
— 18 Pd. Frø pr. Td. Ld., ligesom dette 
ogsaa fik 100 Pd. Chilisalpeter pr. Td. Ld.

do. do. . . . . 1140 11.07 12620 2.47 1890.
do. rød Eckendorfer. . . . 1027 10.54 10824 2.03 1890.
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en enkelt Mark maa tages med Forbehold, frembyder det adskillige 
interessante Fingerpeg, hvorfor det formodentlig vil være af ikke ringe 
almindelig Interesse. Til Trods for at Foreningen ikke har haft med 
Udførelsen af disse Forsøg at gjøre, har man ikke taget i Betænk
ning at give en Meddelelse om disse Forsøg, og da det har været 
overdraget mig at bearbejde de tilsendte Manuskripter, skal jeg i 
det følgende fremdrage, hvad der efter mit Skjøn kan have særlig 
Interesse.

Jorden var temmelig dyb Muld, næsten overalt med leret 
Underlag. Jorden blev undergrundspløjet og gødet med omtrent 
24 Læs Gødning pr. Td. Ld. Roerne ere dyrkede paa flad Jord 
med 16 å 17" Afstand mellem Rækkerne, 8— 10" mellem Planterne. 
Som man vil se, er det en ualmindelig lille Afstand; vedkommende 
Landmand, som jeg i det følgende vil kalde Hr. N. 3ST., da han ikke 
ønskede sit Navn offentliggjort, skriver herom: „Jeg vil helst have 
mine Roer paa 1 å l 3/é Pd., da jeg tror at have bemærket, at de 
blive løse i Kjødet, naar de blive væsentlig over 2 Pd., ja endog 
ofte hule ved omtrent 3 Pd. Jeg mener desuden fra sidste Vinter 
at have bemærket, at smaa Roer holde sig bedst i Kulen. Jeg har 
derfor fraveget den gamle Regel at have 24" imellem Rækkerne for 
at tvinge mine Roer til kun at blive omtrent 1x/2 Pd.“

Af hosstaaende Tab. A., hvor der er sammenstillet forskjellige 
Sorter, vil man se, at som sædvanlig har, næstefter Sukkerroer, Elvetham 
givet det højeste Tørstofindhold, medens Eckendorfer har givet det 
laveste. Sammenligner man Tallene i Tab, A, Rubr. 3 med Tab. III 
Rubr. 1 ses, at Tørstofindholdet gjennemgaaende er højere her, hvilket 
sikkert staar i Forbindelse med, at Roernes Gjennemsnitsvægt, paa 
Grund af den lille Afstand er mindre. Af samme Aarsag er Udbyttet i 
Centner pr. Td. Ld. væsentlig højere. Naturligvis maa Følgen heraf 
blive, at Tørstofmængden i Pd. pr. Td. Ld. bliver meget højere end 
Tab. II udviser. Det er ganske vist kun et enkeltstaaende Forsøg 
og uden Parallelforsøg fra andre Marker, hvorfor det ikke maa 
tillægges for stor absolut Gyldighed. Men paa den anden Side maa 
man erindre, at for det første er det baade gjennem Foreningens 
tidligere Forsøg og gjennem Forsøg anstillede af Markfrøkontoret 
godtgjort, at det kvantitative Udbytte forøges væsentlig, naar Af
standen er lille, og endvidere at det allerede for flere Aar tilbage 
er paavist af Foreningen, at de smaa Roer har større Nærings
indhold end de store. Der foreligger altsaa tidligere Forsøg, der 
give de her foreliggende Forsøgsresultater Medhold, og man er 
berettiget til at vente, at de Antydninger, som disse Forsøg give, 
vil blive bekræftet gjennem senere Forsøg. Regner man 1 Pd. Tør
stof til en Foderværdi af 5 Øre, ser man, at en 5—600 Kroner
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Bruttoindtægt pr. Td. Ld. ingenlunde er noget ualmindeligt, og at 
de Fordele, som den lille Afstand frembyder, er omtrent en halv 
Gang større Udbytte i Tørstof af, hvad stor Afstand kan yde. I 
sidste Aarsberetning har jeg gjort det Spørgsmaal til Gjenstand for 
Omtale, om det kunde betale sig for Landmanden at dyrke Sukker
roer i Steden for Runkelroer til Kreaturfoder, og naar jeg den 
Gang skrev, at der var Runkelroesorter, som paa Grund af deres 
større kvantitative Udbytte kunde give flere Pd. Tørstof pr. Td. Ld. 
end Sukkerroer, bekræftes det gjennem de her foreliggende Forsøg. 
Selv dyrket paa meget fed Muldjord, har Sukkerroerne ikke kunnet 
give mere end noget over 9000 Pd. Tørstof pr. Td. Ld., medens 
der er ;fiere Runkelroer, som har givet over 12000 Pd.

Da Hr. N. N. som ovenfor anført særlig stillede sig til Opgave 
at faa Roer af Middelstørrelse, har han ladet udføre en Del Analyser 
af Roer i forskjellig Størrelse for at undersøge, om hans For
modning var rigtig, at de smaa Exemplarer havde størst Nærings
værdi. I Tab.  B. ere disse Analyseresultater sammenstillede. I

Tab. B. Smaa M iddelstore Store

Sortens Navn
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i. 2. 3. 4. 5. 6.

Elvetham Nr. 1 .................. 16.88 1.29 15.88 3.03 11.12 5.86
Nr. 2 .................. 14.82 1.05 — — 12.46 4.16

Ørslev Elvetham . . . . 14.57 1.00 13.47 2.08 11.83 3.2
Ørslev Flaskeroe . . . . 16.oo 1.12 11.96 2.io 11.06 3.91
Ørslev gul Eckendorfer . 12 92 1.37 — — 9.22 3 64
Ørslev rød Eckendorfer . 12.o 1.46 — — 1O.0 3.55
E lvetham ............................... 12.92 1.29 11.31 2.72 11.59 4.81
Flaskeroer .......................... — — 11.02 2.05 10.55 4.77
Elvetham . . . . . . . 14.06 1.00 12.35 2.io — —

Middeltal . . . 14.27 1.20 1 12.58 2.35 10.98 4.24

Rubr. 2, 4 og 6 er anført de analyserede Roers Gjennemsnitsvægt, 
og som man vil se er R o e r n e s  T ø r s t o f i n d h o l d  a f tagende  
e f t e r haanden  som R o e r n e  t i l t a g e  i S t ø r r e l s e ,  hvilket ogsaa 
tydeligt fremgaar af Middeltallene.

Det kunde i denne Forbindelse have Interesse efter Roernes 
Størrelse at sammenstille de af Docent Gottlieb foretagne Analyser 
af enkelte Roer af Barres og Eckendorfer. Analyseresultaterne findes

13«



192

T ab. C.

Sortens N avn

Smaa M idd elstore S tore
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i. 2. 3. 4. 5. 6.
Barres 12.70 1.66 12.78 3.65 11.62 4.54

12.29 2.25 12.87 3.25 11.72 3.78

12.26 1.69 11.99 3.33 11.26 3.82
12.64 1 81 12.38 3.27 10.10 5.45

12.33 2.13 12.26 2.97 11.40 3.97
11.74 2.29 11.92 3.22 10.45 6.66
11.07 1.74 11.69 2.51 10.40 3.83

J 11.74 3,08 10.70 4.04
10.88 3.33 10.32 4.03
11.20 2.99 10.15 7.66
10.71 3.43 10.oo 6.69
10.88 3.33 9.25 6.98

10.34 2.99

10.48 2.83

10.70 3.72
10.05 3.51

10.22 2.83

M iddelta l . . . 12.13 1.72 11 36 3.19 10.61 5.12

Tab.  D.
E ck en d orfer 11.93 1.91 11.20 2.18 9.95 3.64

11.48 1.59 10.74 2.62 10.10 3.58

10.50 1.88 10.74 2.41 9.60 3.87

9.70 1.93 9 13 2.62 9.85 4.62

9.63 2.06 7.58 3.84

9.08 2.68

10.57 2.25

8.33 2.08

11.55 3.47

10.80 3.28

9.78 3.21

10.30 3.24

M iddelta l . . . 10.90 1.83 10.15 2.67 9.42 3.91
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offentliggjorte i nærværende Tidsskrift Nr. 7, Side 20. Jeg har ind
delt dem paa følgende Maade:

Docent Gottlieb gjorde allerede i den Afhandling, der ledsagede 
de her citerede Analyser opmærksom paa, at Roernes Næringsværdi 
aftager med Størrelsen, og af Middeltallene vil man finde dette 
bekræftet. Naar der i Tab. B. er større Forskjel mellem de tre 
Gruppers Tørstofmængde end i Tab.  C. og D., har dette simpelt 
hen sin Grund i, at i første Tilfælde er der udsøgt nogle smaa, 
nogle middelstore og nogle store Exemplarer, og disse ere analyserede 
hver for sig. Docent Gottlieb har derimod taget Roebeholdningen 
som den forelaa, store og smaa blandede mellem hinanden, og mange 
Exemplarer, der staa paa Overgangen mellem de tre Kategorier, 
paavirke Middeltallene saa meget, at der ikke bliver en saa stor 
Forskjel mellem store, middelstore og smaa Roers Tørstofmængde. 
Men bortset herfra, bekræfter Docent Gottliebs Analyser altsaa 
Hr. N. N.’s Formodning, at de smaa Roer ere de værdifuldeste.

Sluttelig skal jeg endnu omtale et lille Forsøg som Hr. N. N. 
har ladet udføre for at undersøge Indvirkningen paa Afkommets 
Næringsværdi, naar de mest vægtfyldige Moderroer blev udtaget ved 
Hjælp af Saltopløsning. Blandt 200 Roer af Avlen 1888, blev der 
ved Hjælp af Saltopløsning udtaget 6 Roer, som vejede 2— 2*/2 Pd. 
pr. Stk.; af disse blev der avlet Frø i 1889, og i Efteraaret 1890 
blev de efter dette Frø høstede Roer analyserede tilligemed Roer, 
som var avlet efter Frø, der var taget af Moderroer af samme 
Stamme, men uden at have været prøvede i Saltopløsning. Som 
Tab.  E. udviser, er Stammen ved denne Methode forøget med 
ca. l x/2 pCt. Tørstof, og medens der efter dette Frø blev avlet 
ca. 17,000 Pd. Tørstof pr. Td. Ld., gav den oprindelige Stamme 
ca. 12,000 Pd. Det er et smukt Exempel paa, hvad der kan opnaas 
ved at tage Hensyn til Moderroernes Tørstofindhold ved Udvalget. 
Man maa haabe, at dette Fingerpeg maa opmuntre Frøavlerne til 
at slaa ind paa samme Methode, og at det tillige vil bidrage til at 
aabne den roedyrkende Landmands Øjne for, at det kan betale sig 
at kjøbe Frø, avlet af Roer med høj Næringsværdi.

Smaa Roer Barres
Eckendorfer 

Middelstore Roer Barres !
Eckendorfer 

Store Roer Barres
Eckendorfer

indtil 2.50 Pands Størrelse
—  2.00 —

fra 2.50 til 3.75 —
' „ 2.00 „ 3.50 —

over 3.75 —
• — 3.50 —
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Elvetham efter de mest vægtfyldige Moderroer 
Samme Stamme men ud. Udvalg ved Vægtfylde

469
469

1050
818

2.23

1.74

16 13 

14.61
16936
11950

Jeg skal slutte med at udtale en Tak til Hr. N. N. for det 
interessante Materiale, han har stillet til Foreningens Raadighed, og 
dertil knytte Ønsket om. at den Interesse han har lagt for Dagen i 
Retning af en rationel og indbringende Roekultur, maatte afgive et 
Exempel, som fandt mange Efterfølgere blandt Landmændene.
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B,epræsentantmøde den 27. Oktober 1891.

Mødet, som afholdtes i Industriforeningens Foredragssal, var 
indvarslet samtidig med Omdeling af Stemmesedler og Dagsordenen. 
Til Stede vare alle 9 Bestyrelsesmedlemmer, Repræsentant Proprietær 
Dorph-Petersen, 4 andre Medlemmer samt nogle Referenter.

1. Fo r ma n d e n ,  Kammerherre Barner ,  aabnede Mødet med 
en Tak til Regjeringen og de Institutioner og Mænd, som støttede 
Foreningen paa forskjellig Vis, saaledes Forsøgsværterne for de sammen
lignende Dyrkningsforsøg med Rodfrugter, nemlig: Forstander Svend
sen, Tune Landboskole, Forpagter Jensen, Eskildstrup, Hofjægermester 
Oxholm, Rosenfeld, Forstander A. la Cour, Næsgaard, Kæmner Fløy- 
trup, Nyborg, og for Forsøgene med Forædling af Rug og Havre: 
Etatsraad Valentiner, Gjeddesdal, og Godejer Bech, Krusesminde. 
Endelig bragtes Pressen en Tak for deres Velvillie mod Foreningen.

2. Se k r e t ær e n  gav en Oversigt over F o r e n i n g e n s  V i r k 
s o mh e d  siden forrige Repræsentantmøde for et Aar siden (28. Okt. 
1890). Virksomheden havde ganske fortrinsvis været rettet paa 
D y r k n i n g s f o r s ø g ,  hvortil der i 1890 havde været anvendt 
c. 5400 Kr. Disse Forsøg have grupperet sig dels om R o d f r u g t e r ,  
med Redaktør H e l w e g  som Leder, dels om S æ d a r t e r  og B æ l g 
f r u g t e r  med Landbrugskand. K. Hansen  som Leder. — De af 
Hr. Helweg ledede Forsøg have atter været af to Slags, dels sammen
lignende Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfrø, som har 
været udført paa 6 Steder (4 Sjælland, 1 Falster, 1 Fyn), dels 
Forsøg med at tilvejebringe bedre Stammer af Runkelroer og Gule
rødder. En Beretning om den første Række sammenlignende Dyrk
ningsforsøg foreligger nu trykt (se ovenfor S. 121— 158); Særtryk 
omdeltes til de Tilstedeværende. I Februar 1891 udsendtes B e 
dø mme l s e r n e  af det til Kontrolforsøgene indsendte Rodfrugtfrø, 
efter at have været dyrket i to Aar; der modtoges adskillige Svar
skrivelser, der alle udtrykte Tilfredshed med de givne Oplysninger, 
saavel vedkommende Mangler som Fortrin ved Roerne. — De af 
Hr. K. Hansen ledede Forsøg ere udførte paa Foreningens Forsøgs
mark ved Lyngby Landboskole (Brede Ladegaard), hvor ogsaa saa 
mange af Rodfrugtforsøgene som gjørligt ere anbragte. En Med
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delelse om Anvendelsen af denne Forsøgsmark, ledsaget af et Kort 
over samme, findes trykt i nærværende Beretning (se ovenfor S. 109 
— 18). — De ved forrige Repræsentantmøde omtalte Henvendelser 
til Indenrigsministeriet og Landhusholdningsselskabet angaaende en 
fælles Ledelse af de forskjellige Forsøgsvirksomheder, som ere i 
Gang paa Plantekulturens Omraade, samt Andragendet om større 
Statsbidrag for at iværkaætte de nærmere motiverede og formentlig 
højst fornødne Planer til udvidede Sædforsøg, have endnu ikke ført 
til noget Resultat, skjønt de formentlig maatte være af allerstørste 
Betydning for et Land som Danmark, hvis Velstand kan siges at 
bunde i Planteproduktionen, særlig i selve Landbrugets Plante- 
frembringelser. At Foreningen ikke kan opnaa større Statstilskud 
er iøvrigt let forstaaelig paa Grund af dens vedvarende ringe 
Medlemstal. Dette er for Øjeblikket (ved Repræsentantmødets Af
holdelse): 196 personlige Medlemmer, 17 Landboforeninger, 7 Sogne
foreninger, i alt 220, af hvilke 12 give højere Bidrag end det ordinære, 
nemlig fra 5 til 20 Kr. Medlemsantallet er saaledes næsten ufor
andret det samme som i flere Aar, hvilket udviser en vis Trofasthed 
mod Foreningen; men meget beklageligt er det, at der ingen større 
Tilgang er, ikke saa meget paa Grund af den ringe Forøgelse af 
3 Kr. for hvert Medlem, som Tilgangen vilde bevirke, som fordi en 
Forening, der ikke har større Medlemsantal, har meget besværligere 
ved at faa de Midler bragte til Veje, som ere nødvendige for den 
Forsøgsvirksomhed, for den Forbedring af Kulturplanterne, som er 
Foreningens Hovedformaal.

3. K a s s e r er e n  fremlagde Regnskabet for 1890 og gav en 
Oversigt over samme. Der gaves Decharge for Regnskabet, som var 
befundet rigtigt af Revisorerne. Et Sammendrag af Regnskabet, 
ordnet efter de forskellige Poster, findes nedenfor.

4. V i r k s o m h e d s p l a n e n  for det kommende Aar meddeltes 
af For manden .  Den vil væsentlig blive en Fortsættelse af inde
værende Aars, med Forsøgsvirksomhed som Hovedsag.

5. F o r m a n d e n  meddelte Resultatet af Optællingen af de ind
løbne 51 Stemmesedler. Alle de fratrædende Bestyrelsesmedlemmer 
bleve gjenvalgte med 50 eller 51 Stemmer. De valgte vare saaledes: 
Kammerherre Barner  som Formand, Forpagter Chr. Sonne og 
Lektor W e s t e r ma n n  som Bestyrelsesmedlemmer, Godsejer Bech ,  
Proprietær GI ud, Stamhusbesidder H o f m a n - B a n  g, Lærer F. Smith,  
Propr. D o r p h - P e t e r s e n ,  Forstander A. la  Cour og Forstander
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Tuxen som Repræsentanter. Som Revisorer gjenvalgtes ved selve 
Repræsentantmødet Godsejer E. Hol m og Lektor Maar.

6. Forsøgsleder K. Hansen holdt derefter Foredrag om Prin
cipperne for Dyrkningsforsøg. Hertil knyttedes Bemærkninger af 
Lektor Westermann og Grosserer Chr. P. Jacodsen.

Foreningens Regnskab
for Aaret 1890.

Indtægt.
Aarsbidrag fra M edlemmerne....................  ................................................. 689,00
Tilskud fra Statskassen........................................................................................  5000,00

Do. fra det Classenske Fideikommis........................................................  1000,00
Refunderet P orto -U d læ g ....................................................................................  24,51
Indvundne R e n te r .................................................................................................  7,77
Godtgjørelse fra Markfrøkontoret for retournerede S æ k k e ....................  62,65
K assekredit.............................................................................................................  1824,65

8608,58

U d gift.
Sekretær- og Redaktionsforretninger............................................................. 1000,00
Udgifter vedkommende „Om Landbrugets Kulturplanter“ og 

andre Tryksager;
Bogtrykkerregning (J. Jørgensen & C o . ) ......................... 570,30

Do. (T r ie r )........................................................  40,00
Papirregning............................................................................. 172,67
Bogbinderarbejde..................................................................... 38,40

 — ------------ 821,37
Udgifter vedkommende Foreningens Samling:

Husleje.........................................................................................  200,00
Renholdelse .............................................................................. 20,00
Brandassuranee.........................................................................  4,00
Reparation.................................................................................  4,35

 — -----------  228,35

at overføre 2049,72
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Overført 2049,72
Udgifter vedkommende Foreningens Foraøg:

Landbrug8kand. K. Hansens Honorar ( 3/ 4 Aar) . . . .  750,00
Do. do. R e j s e r ...................................  160,25

De af Gross. Chr. P. Jacobsen, senere af K. Hansen
overtagne Sæ dekornsforsøg .....................................  2220,79

-------------------  5404,23
Gratis Uddeling af F r ø .........................................................................................  50,20
H. Knudsen i Landsgrav for at yde Vejledning til Frøavlere................  2 1 2 ,0 0
Chr R. Møller i Voldstrup ligesaa..................................................................... 50,00
Vioeinspektør Ottesen, som Hjælp til R o e fo rsø g ............................ ...  50,00
Rejsegodtgjørelser for Hr. Wendt, væsentlig i Anledning af de sammen

lignende Dyrkningsforsøg med R o d fr u g te r ................................ 57,60
Udgifter i Anledning af Udstillingen ved Malling H øjsk ole .................... 32,80
Leje af Lokale til Repræsentantmøde.........................................: . . . . 15,00
Udgifter i Anledning af Kassekrediten............................................................. 43,53
P o r t o .........................................................................................................................  50,96
Nytaarsducør til Pengepostbud.................... .................................................... 2,00
En Postkvitteringsbog......................................................................................... 0,50
Uerholdelig Kontingentrestance........................................................................  3,00
Dækning af forrige Regnskabsaars K a ssek red it........................................  587,04

8608,58

Medlemsfortegnelse
i December 1891.

Aaberg, Folkethingsmand. Møborg, Lemvig. 
Ahlefeldt-Laurvigen-Bille, J., Greve. Egeskov, Kværndrup. 
Allerup, Joh. C. G., Cand. pharm. Odense, Vestre Stationsvej 6. 
Ammentorp, Rentier. GI. Kongevej 98. V.
Andersen, J. B. H., Kammerraad. GI. Kongevej 115. V.
Barner, Proprietær. Mørdrupgaard, Slangerup.
Barner, H. S. V., Kammerherre. Vestervoldgade 3. K.
Bech, Godsejer. Krusesminde, Korsør.
Bergstedt, N. H., Lærer. Bodilsker, Nexø.
Bille, C. St. Andersen, Kammerherre, Amtmand. Holbæk.
Borch, J., Gartner. Odder.
Brockenhuus-Schack, Greve, Kammerherre, Amtmand. Svendborg.



Breum, Johs., Vindblæs Skole, Havndal.
Bruun, A., Assistent. Landbohøjskolen. V.
Bruun, F., Slotsgartner. Bernstorf, Gjentofte.
Brønnum, Forpagter. Gudumlund, Aalborg.
Bøgh, G. J., Gartner. Horsens.
Bøgvad, Skovrider. Nørager, Ruds Vedby.
Christensen, C., Lærer. Tune Landboskole. Taastrup.
Christiansen, Chr. Fredtofte, Hørsholm.
Clausen, H., Proprietær. Klingstrup, Svendborg.
Clausen, Otto, Havebrugskand. Nykjøbing p. S. 
la Cour, A., Forstander. Næsgaard, Stubbekjøbing. 
la Cour, H. C., Proprietær. Trinderup, Hobro, 
la Cour, J. C., Kaptajn. Lyngby.
Dall, M., Forretningsfører. Steen Blichersvej. F. 
Danneskjold-Samsøe, Lehnsgreve. Gisselfeld, Haslev. 
Dorph-Petersen, Proprietær. Barfredshøj, Taastrup.
Dreyer, J. P., Frøhandler. Kolding.
Dæhnfeldt, L., Handelsgartner. Odense.
Eckardt, C., Etatsraad, Godsejer. Ørumgaard, Daugaard.
Fløytrup, E., Kæmner. Nyborg. [5 Kr.]
Fonnesbech-WulfF, Cand. polit. Vesterbygaard, Svebølle [5 Kr.] 
Frederiksen, Erh., Redaktør. Nakskov.
Frich, S. Aaby, Aarhus.
Friis, Joh., Hofjægermester. Lyngbygaard, Brabrand.
Frisenette, L. G., Gartner. Østerbro 92. 0.
Gad, Carl, Overlæge. Viborg.
Giessing, H., Grosserer (0 . Møller-Holst & Co.’s Efterfølger) 

Møntergade 21. K.
Glud, J., Proprietær. Baggesvogn, Sindal.
Gottlieb, E., Docent. Bülowsvej 38. V.
Gram, Hans, Handelsgartner. Kollemosegaard, Sorø.
Grut-Hansen, Student. Fredericiagade 21. K.
Güldencrone, C., Lehnsbaron. Vilhelmsborg, Maarslet.
Hage, G., polyt. Kand., Grosserer. Store Kongensgade 40. K. 
Hansen, And. Jørg., Landbrugskand. Grøndal, Askov, Vejen St. 
Hansen, Carl, Docent. Svanholmsvej 6 B. V.
Hansen, H. J., Proprietær. Marsvinslund, Kjellerup.
Hansen, H. P., Dyrlæge. Aalborg.
Hansen, Henrik, Gaardbestyrer. V. Nebel, Guldager.
Hansen, J., Kirkeby, Landbrugselev. Lyngby.
Hansen, K., Landbrugskand., Forsøgsleder. Lyngby Landboskole. 
Hansen, Rasmus, Gaardmand. Rosilde, Nyborg.
Hanssen, Kr., Gaardejer. Stavnsbjærg-IIejls, Kolding.
Heide, H., Proprietær. Horsens.
Helweg, L., Redaktør, Forsøgsleder. Akaciavej 8. V.
Hertel, H., Redaktør, cand. polit. Margrethevej 1. V.
Hertz, Jørg., Grosserer. Holbergsgade 18. K.
Heymann, N., Proprietær. Ragnesminde, Glostrup.
Hofman-Bang, N. E., Stamhusbesidder. Hofmansgave, Otterup. 
Holck, Chr., Lehnsbaron. Holckenhavn, Nyborg.
Holm, Søren, Landbrugskand., Lærer. Ladelundgaard pr. Brørup.
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Holm, Aage, Landbrugskand. Meilgaard, Grenaa.
Holm, E., Godsejer. Nørre Farimagsgade 11. K. 
Holstein-Holsteinborg, C. C., Greve. Holsteinborg, Skjelskør. [10 Kr] 
Holt, P., Proprietær. Sandal, Fredericia.
Hvidberg, Jens, Gartner. Gjeddahl, Vinderup.
Høffding, O., Forpagter. Strandgaard, Faxe.
Ingerslev, H. P., Godsejer, Indenrigsminister. Bredgade 77.
Iversen, H., Redaktør. Ole Suhrsgade 18, 3. K.
Iversen. Thøger, Landvæsenselev. Vejrup, Gjørding.
Jacobsen, Chr. P., Grosserer. Ny Toldbodgade 7. K.
Jacobsen, Rasmus, Husmand. Karleby, Nykjøbing p. F.
Jensen, C. C., Gartner. Lundbæk, Gramrode.
Jensen, Chr. F., Forpagter. Rodstenseje, Odder.
Jensen, J. L., Direktør. Uranievej 6. V.
Jensen, Fritz, Frøhandler. Frederiksberggade 25. K.
Jensen. Forpagter. Harrestedgaard, Fuglebjærg.
Jespersen, L., Propr. GI. Mølle, Grenaa.
Johannsen, W., Assistent. Amicivej 1. V.
Johnsen, G., Proprietær. St. Kanikegaard, Nexø.
Jørgensen, Anders, Forstander. Høng Højskole, Slagelse.
Jørgensen, Axel, Propr. Cathrinedal, Svinninge.
Jørgensen, H. Jægermester. Tiselholt, Svendborg.
Jørgensen, Henrik, Proprietær. Lille Søholt, Maribo.
Kastrup, A. W., Grosserer. Nytorv 5. K.
Kongstrup, N. K. A., Proprietær. Laurberggaard, Laurberg.
Koch, A., Gaardejer. Nørmark, Lemvig.
Koch, F. J., Gartner. Vesterbrogade 260. V.
Kofod, Plantør. Graneli, Nexø.
Koldby, Sukkermester. Stege Sukkerfabrik.
Kristensen, K. N., Landbrugskand. Stenum Højskole, Vraa. 
Kristensen, Jens Kr., Gartner. Dons, Kolding.
Krohn, C. J. M., Præst. V. Ulslev, Nysted.
Lange, Joh. Professor. Thorvaldsensvej 5. V.
Langkilde, F., Forpagter. Kjørup, Odense.
Larsen, Bastian, Bestyrer af Frøkontrol. Christiania.
Larsen, J. J., Grosserer. Faaborg.
Larsen, Jørg., Entreprenør. Nørrebrogade 43. N.
Leegaard, Joh., Inspektør. Rosvang, Sjørring.
Lewerk-huusen, Forpagter. Kragelund, Arden.
Lollesgaard, P., Proprietær. Hannesborg, Ullerslev St. [10 Kr.] 
Lolk, R., Gaardfæster. Bækkehave, Svendborg.
Lund, C. F., Proprietær. Aldersro, Værsløv.
Lund, H. P., Proprietær. Bernstorf Hovmarksgaard, Charlottenlund. 
Lunn, Sigismund, Godsejer. Knabstrup, Regstrup.
Lyman, F., Skovrider. Glorup, Nyborg.
Lüttichau, Kammerherre. Thiele, S. Onsild.
Maag, Carl, Grosserer. Markfrøkontoret. K.
Maar, V., Lektor. Frederiksberg Allé 13 A. V.
Mariboe, Carl, Havebrugskandidat. Fredericia.
Michelet, A. Christiania, Norge.
Moltke, E., Greve, Kammerherre. Nørager, Ruds Vedby.
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Moltke, F. G., Lehnsgreve. Bregentved, Haslev.
Mosbæk, L. K. M., Havedyrker. Støvring.
Mourier, Stiftsgartner. Vallø.
Møller, Proprietær. Enggaarden, Brønderslev.
Møller, F., Landbrugskand. Horsens.
Neergaard, Chr., Godsejer. Aakjær pr. Ørting.
Neergaard, P. de, Godsejer. Førslev, Fuglebjærg.
Neergaard, Th. v., Culturingenieur. Kiel.
Neergaard, V., Godsejer. Fuglsang, Nykjøbing p. F.
Nielsen, P., Konsulent. Tystofte, Skjelskør.
Nielsen, Rasmus, Redaktør. Vamdrup.
Nielsen, J. H., Gartner. Anesminde, Jelling.
Nielsen, Chr., Gaardbestyrer. Sværdborg, Lundby.
Nielsen, Chr., Gaardejer. Lykkegaard, Helsinge.
Nielsen. Hans, Gaardejer. Langkjærgaard, Holte.
Nielsen, Svend, Gaardejer. Farum, Birkerød.
Nissen, Wilh., Grosserer. Tordenskjoldsgade 28. K.
Nygaard, Godsejer. Sæbygaard, Ruds Vedby.
Oehlerich, Fr., Redaktør. Nærum, Holte.
Olsen, K. T., Grosserer. Halmtorvet 45. K.
Olsen, V. P., Mølleforpagter. Usserød, Hørsholm.
Ottesen, L. O. C., Viceinspektør. Jagtvej 81. L.
Paludan, Slotsgartner. Rosenborg. K.
Pedersen, Povl, Gaardejer. Svensbjærggaard, Svinninge.
Pedersen, R., Professor. Bot. Have. K.
Pedersen, N., Forstander. Ladelundgaard, Brørup.
Pedersen, N., Forpagter. Næsgaard, Grenaa.
Petersen, J., Forpagter. Maribo Ladegaard.
Petersen, N. C., Handelsgartner. Næstved.
Petersen, Godsforvalter. Valdemarsslot, Svendborg.
Petersen, Proprietær. Ødemark. Slagelse.
Petersen, Jørgen, Forstander. Dalum Landbrugsskole, Odense. 
Petersen, Chr., Nyborg Cikorietørreri. [5 Kr.]
Petersen, R. S., Forvalter. Eriksborg, Randers.
Petersen-Borup, R. Landbrugskand. Lærer, Lyngby Landboskole. 
Poulsen, D. T., Handelsgartner. Roskildevej 70. F.
Rafn, Joh., Skovfrøkontoret, Hellerup.
Rantzau, C. F., Greve, Kammerherre. Frederikslund, Aarup. 
Rasmussen, Sophus, Grosserer. Odense.
Rasmussen R., Landbrugskand. Højrupgaard pr. Ejstrup St.
Rosen, Kammerjunker, Forpagter. Christianssæde, Ryde.
Rosenørn-Lehn, O. D., Lehnsbaron, Udenrigsminister. Vingaards- 

stræde 1.
Rostrup, E., Docent. Forhaabningsholms Allé 7. V.
Rostrup, O., Cand. mag. Thorvaldsensvej 17. V.
Scheel, Greve, Kammerherre. Rygaard, Roskilde.
Schiøtz, Th., Brygger. Odense.
Schmeltz, Gartner, Støvring Planteskole.
Schmidt, H.. Landbrugskand., Hillerødsholm, Hillerød.
Schmidt, Vilh., Grosserer. Markfrøkontoret. K.
Schmidt, Proprietær. Eskemosegaard, Birkerød.
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Schribeaux, E., Directeur de la stat. d’essai de semences å 1’ inst, 
agron. Paris.

Schroll, H., Kaptajn, Proprietær. Lykkenssæde, Korinth.
Schrøder, Skovrider. Frederiksdal, Beder.
Schütte, Th., Godsejer. Eskjær, Skive.
Sehested, E., Jægermester. Broholm, Nyborg.
Sehested, Hannibal, Hofjægermester. Tangegaard, Nyborg 
Simonsen, O., Handelsgartner. Hobro.
Skeel, Kammerherre, Stamhusbesidder. Birkelse, Aabybro.
Skytte, N. O., Gaardejer. Ulslev, Nykjøbing p. F.
Smidt, Henry, Proprietær. Nybøllegaard, Ringe.
Sonne, Chr., Forpagter. Knuthenborg, Maribo.
Stamer, J., Forpagter. Fusingø, Randers.
Strøyberg, J. J., Apotheker. Aalborg.
Svendsen, A., Forstander. Tune Landboskole, Taastrup.
Sørensen, J. M., Landmand. 0. Brønderslev Møllegd., Brønderslev. 
Thalbitzer, Forpagter. Thurebyholm, Thureby.
Thygesen, Forpagter. Lykkesgaard, Kolding.
Torup, D., Lærer. Bovense, Ullerslev.
Treschow, Kammerherre. Brahesborg, Assens.
Treschow, Hofjægermester. Frydendal, Mørkov.
Trier, Ernst, Cand. theol., Forstander. Vallekilde, Svinninge. 
Troensegaard, P. F. Riishøjgaard pr. Birkerød.
Tuxen, S. C. A., Forstander. Malling, Aarhus.
Tvermoes, Grosserer. Frederiksborggade 1. K.
Valentiner, H., Etatsraad, Godsejer. Gjeddesdal, Taastrup.
Vest, J. L., Forstander for Voldby Højskole ved Grenaa.
Videbæk, J., Vejopsynsmand. Molgjær, Horsens.
Warming, E., Dr. phil., Professor. Bot. Have. K. 
Wedell-Wedellsborg, Baron. Overdrevsgaard, Borup.
Welinder, Birger, Godsejer. Svaløf, Teckomatorp, Sverige.
Wendt, Frantz, Gartner. Roskilde.
Westermann, A. M. T., Lektor. Værnedamsvej 1. V.
Zyick, N., Fabrikant. Godthaab, Svendstrup St.
Østergaard, Frøavler. Stensballe, Horsens.
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L a n d b o f o r e n i n g e r  m. m.

Aalborg Amts Landboforening. [20 Kr.].
Bornholms Amts landøkonomiske Forening.
Dansk Gartnerforening.
Den fynske Forening for hjemmeavlet Have- og Rodfrugtfrø. 
Hadsten og Omegns Landboforening. [5 Kr.].
Hobro og Omegns Landboforening. [6 Kr.].
Holbæk Amts økonomiske Selskab.
Horsens nye Landbrugsselskab. [10 Kr.].



Randers Amtshusholdningsselskab.
Ribe Amts nordre Landboforening. [5 Kr.].
Ringsted Egnens Landboforening.
Skanderborg Landboforening.
Skodborg-Vandfuld Herreders og Lemvig Landboforening. 
Sorø Amts landøkonomiske Selskab. [5 Kr.]
Stevns Herred og Omegns Landboforening. (5 Kr.]. 
Svendborg Amts landøkon. Selskab.
Thureby-Kjøge og Omegns Landboforening.
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S o g n e f o r en i n g e r .

Grevinge S. (Nikolai Madsen, Grevinge, Holbæk).
Himmelev S. (Lærer F. Smith, Himmelev, Roskilde).
Landsgrav S. (Lærer Hans Knudsen, Landsgrav, Slagelse). 
Refsnæs S. (Propr. Lawaetz, Refsnæsgaard, Kalundborg). 
Skuldelev S. (Møller Niels Hansen, Skuldelev, Skibby).
Tjæreby S. (Lærer N. Jensen, Vedskølle, Skjelskør). 
Sogneforeningernes Frøhandel i Holbæk (A. H. E. Olsen, Udby).

Foreningens Bestyrelse
bestaar for Tiden af følgende Medlemmer.

Kammerherre S. Barner, Formand.. . . (Afgaar 1894.) 
Professor Joh. Lange, Næstformand. . . ( —  1892.)
Rentier Ammentorp................................... ( —  1892.)
Redaktør Erh. Frederiksen...................( — 1893.)
Grosserer Chr. P. Jacobsen, Kasserer. . ( — 1893.)
Docent E. Rostrup, Sekretær..................( — 1893.)
Forpagter Chr. Sonne............................... ( —  1894.)
Gartner Fr. W endt.. . . , .......................( —  1892.)
Docent Westermann...................................( —  1894.)
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Repræsentanter
(ordnede efter Lodtrækning).

I s t e  Gr u p p e  (fratræder 1892).
Hofjægermester H. Sehested. 
Professor E. Warming.
Etatsraad Eckardt.
Gaardejer En. Rasmussen. 
Hofjægermester Joh. Friis. 
Havebruger L. Mosbek. 
Proprietær H. Smidt.

2den  Gr uppe  (fratræder 1893).
Lærer Bergstedt.
Proprietær Lawaetz.
Chr. R. Møller.
Jægermester H. Jørgensen. 
Redaktør Oehlerich.
Gartner G. J. Bøgh.
Gartner H. Gram.

3di e  Gr uppe  (fratræder 1894).
Godsejer Bech.
Proprietær Glud. 
Stamhusbesidder Hofman-Bang. 
Lærer F. Smith.
Proprietær Dorph-Petersen. 
Forstander A. la Cour. 
Forstander Tuxen.

Med vedføjede latinske Benævnelser for alle de i Beretningen anvendte

Navneliste
danske Plantenavne.

Agerhejre se Hejre.
Agrostis se Hvene.
Aira  se Bunke.
Alopecurus se Rævehale. 
Alsikekløver se Kløver. 
Anthoxanthum se Gulax. 
Anthyllis se Rundbælg. 
Arrhenatherum se Draphavre.

Astragalus 42, 46. 
Avena se Havre.

Bede, Beta vulgaris rapifera.
Foderbede eller Runkelroe, 1 —IB, 16 

— 19, 55, 59, 62, 91—93, 94, 97—99, 
100, 105, 119, 122—24, 127—151, 
159—194.
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Sukkerbede eller Sukkerroe, 59—63, 
65, 6 6 , 122, 160, 181, 189.

Boghvede, Fagopyrum, 55, 112.
Brassica se Knudekaal, Raps, Rutabaga, 

Turnips.
Bromus se Hejre.
Brunei, Brunella vulg., 31.
Bunke, Aira.

Bølgestænglet B., A. flexuosa, 104. 
Byg, Hordeum, 39—41, 43, 45, 51, 52, 

55, 60—63, 65, 6 8 , 118.
H. erectum, 42.
H. zeocriton, 42.
H . hexastichon, 42.

Carum se Kommen.
Cerastium se Hønsetarm.
Cheiranthus se Gyldenlak.
Chenopodium se Gaasefod.
Cineraria 65.
Cuscuta se Silke.
Cynosurus se Kamgræs.

Dactylis se Hundegræs.
Daucus se Gulerod.
Digraphis se Rørgræs.
Dolichos se Soja.
Draphavre, Arrhenatherum elatius, 25, 

28, 31, 32, 103, 118, 119.

Elymus se Marehalm.
Engsvingel se Svingel.
Esparsette, Onobrychis sativa, 54,60,102.

Fagopyrum, se Boghvede.
Festuca  se Svingel.
Fioringræs se Hvene.
Fløjelsgræs, Holcus lanatus, 104, 119.

Gaasefod, Chenopodium, 31.
Galega, 46, 56.
Glyceria, se Sødgræs.
Gulax, Anthoxanthum odoratum, 104, 119. 
Gulerod, Daucus Carota, 1, 2 , 13—19, 

25, 55, 92, 95, 100, 105, 119, 122, 
— 125, 13 0 -1 31 , 1 5 2 -1 5 5 , 159, 187. 

Gyldenlak, Cheiranthus Cheiri. 65.
Gyvel, Sarothamnus scoparius, 113.

Havre, Avena sativa, 19, 39, 41, 42, 44, 
48—51, 55, 60—63, 65, 6 8 , 111—113, 
188.
A. orientalis var. turgida 44.

Havebønne se Bønne.
Hejre, Bromus.

Ager-H., B. arvensis, 25, 28, 30—32, 
100, 104, 118, 119.

Blød H., B. mollis, 28, 30, 33, 104, 119. 
Stakløs H., B. inermis, 47.

Helianthus se Jordskok.
Hestebønne se Vikke.
Hirse, Panicum, 55, 113.
Hjælme, Psamma, 119.
Holcus se Fløjelsgræs.
Hordeum se Byg.
Hundegræs, Dactylis glomerata, 25, 28, 

31, 32, 103, 118, 119.
Hvede, Triticum, 41, 43, 44, 55, 60—63, 

65, 6 8 , 69.
T. turgidum var. jodura, 45.

Hvene, Agrostis.
Fioringræs, A. alba, 28, 31, 33, 119. 

Hønsetarm. Cerastium, 31.
Hør, Linum, 55, 102, 119*

Jordskok, Helianthus tuberosus, 113.

Kaalrabi se Rutabaga.
Kamgræ8, Cynosurus cristatus, 104, 119. 
Kartoffel, Solanum tuberosum,, 45, 46, 

55, 60—63, 69, 73—89, 113.
Kløver, Trifolium, 56, 63, 99. 

Alsikekløver, T. hybridum, 25, 28, 29,
31, 32, 54, 101. 118, 119.

Blodkløver, T. incarnatum, 46, 102. 
Hvidkløver, T. repens, 25, 28, 29, 31,

32, 54, 101, 118, 119.
Rødkløver, T. pratense, 25, 26, 28, 29,

31, 32, 46, 49, 54, 101, 118, 119. 
Kløversilke se Silke.
Knudekaal, Brassica oleracea Coulorapa, 

97. 105.
Kommen, Carum Carvi, 102, 119. 
Kulsukker, Symphytum asperrimum, 47, 

48, 49, 113.
Kællingetand, Lotus, 102.

Lathyrus, 42, 46.
L. Cicera. 46.
L. heterophyllus, 47.
L. sativus, 46.
L. silvestris, 46, 113.

Levkøj, Matthiola, 65.
Linse, Ervum lens, 55.
Linum se Hør.
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Lolium, se Rajgræs.
Lotus se Kællingetand.
Lucerne se Sneglebælg.
Lupin, Lupinus.

Blaa L., L. angustifolius, 54.
Gul L., L. liiteus, 81.

Majs, Zea M ays, 46, 55, 60, 113. 
Marehalm, JElymus, 119.
Matthiola se Levkøj.
Medicago se Sneglebælg.
Melica nutans, 47.
Melilotus albus, 49.
Onobrychis se Esparsette.
Ornithopus se Serradel.
Panicum se Hirse.
Phaseolus se Bønne.
Phleum se Timothé.
Pisum se Ært.
Plantago se Vejbred.
Poa se Rapgræs.
Primula chinensis, 65.
Psamma se Hjælme.
Rajgræs, Lolium, 99.

Alm. R., L. perenne, 25, 28, 30—32, 
103, 118, 119.

Ital. R., L. italicum, 25, 28, 30, 33,
103, 118.

Rapgræs, Poa.
Alm. R., P. trivialis, 28, 31, 33, 100,

104, 119.
Eng-R., P. pratensis, 28, 31, 100, 104. 

119.
Lund-R., P. nemoralis, 104.

Raps, Brassica Napus, 55, 119.
Rüg, Secale cereale, 19, 41, 45, 55, 57, 

58, 60—63, 65, 6 8 , 110, 188.
Bumex se Skræppe.
Rundbælg, Anthyllis vulneraria, 25, 28, 

30—32, 55, 102, 119.
Runkelroe se Bede.
Rutabaga, Brassica Napus rapifera, 55, 

96, 100, 105, 119, 126, 155.
Rævehale, Alopecurus.

Eng-R., A. pratensis, 25, 28, 30, 33, 
100, 104, 118, 119.

Knæbøjet R., A. geniculatus, 104. 
Rørgræs, Digraphis arundinacea, 47, 104.

Sarothamnus se Gyvel.
Secale se Rug.
Sennep, Sinapis alba, 100, 1 0 2 , 119. 
Serradel, Ornithopus sativus, 54, 102, 119. 
Silke, Cuscuta, 118.

Kløversilke, C. Trifolii, 31.
Sinapis se Sennep.
Skræppe, Bumex.

Rødknæ, B . Acetoselia, 31. 
Sneglebælg, Medicago.

Humle-S., M . lupulina, 25, 28, 29 31,
32, 54, 101, 118, 119. 

Foder-Lucerne, M. sativa, 54, 60, 102. 
119.

Soja hispida, 47.
Solannm se Kartoffel.
Spergel, Spergula, 102.
Sukkerroe se Bede.
Svingel, Festuca.

Eng-S., F . pratensis, 25, 28, 30, 33, 
100, 103, 118.

Forskjelligbladet S., F. heterophylla, 
103.

Rød S., F. rubra, 103.
Stivbladet S., F . duriuscula, 25, 28, 30,

32, 103, 118.
Strand-S., F . littorea, 103.

Symphytum se Kulsukker.
Sødgræs, Glyceria.

Udspærret S., G. distans, 119.

Timothe, Phleum pratense, 25, 28, 30, 
31, 32, 102, 118.

Tornblad, TJlex europaeus, 42, 113. 
Trifolium se Kløver.
Triticum se Hvede.
Turnips, Brassica campestrisrapifera, 55, 

96, 100, 105, 119.

TJlex se Tornblad.

Vejbred, Plantago.
Lancetbladet V., P. lanceolata, 31. 

Vikke, Vicia, 42, 56, 112.
Foder-V., F. sativa, 55, 112.
Bønne-V. (Hestebønne), V. Faba, 55.

Ært, Pisum , 26, 45, 55, 61—63, 65, 69, 
112.

Zea se Majs.

Se endvidere Plantelister S. 21—25, 106— 107 og 115— 118.


