
Spireevnen hos det i 1907 avlede 
Runkelroefrø. 

Af L. Helweg. 

Den kolde og vaade Sommer 1907 har haft til Følge, at 
Runkelroefrøets Spireevne gennemsnitlig er betydelig under 
Normalen, og i mange Partier er Spiringsprocenten saa lav, 
at Frøet er ubrugeligt til Udsæd. Ogsaa i Foraaret 1889 og 
1903 var det galt fat med Spireevnen. I Tidsskriftet »Om 
Landbrugets Kulturplanter«, Nr. 8, Side 81, findes optaget en 
Artikel om Runkelroefrøets Spireevne i 1888, samt i Tidsskrift 
for Landbrugets Planteavl, 10. Bind, Side 152, en Artikel om 
Spireevnen i 1902. Under Henvisning hertil kan der være Grund 
til at give en kort Redegørelse for, hvorledes Spireevnen i Run
kelroefrø stiller· sig i indeværende Foraar. 

Jo flere Spiringsbestemmelser man har at lægge til Grund 
for Beregningerne, desto paalideligere bliver selvfølgelig de Slut
ninger, man kan udlede af Tallene. I 1888 var det kun 49 
Spiringsbestemmelser, der stod til Raadighed, i 1902 var Antallet 
steget til 115, og i Aar foreligger der ikke mindre end 708 Spi
ringsbestemmelser . Af disse er de 456 udførte ved Dansk Frø
kontrol, og ved Direktør Dorph-Petersens Velvilje overladt mig til 
statistisk Behandling. Dernæst har tre Frøfirmaer i Køben
havn, to i Odense, eet i Nakskov og eet i Kolding bevist mig 
den Tjeneste at sende mig Resultaterne af de i de i deres egen 
Forretning udførte Spiringsbestemmelser i Runkelroefrø. Ende
lig er der ved Beregningen tillige medtaget 62 Spiringsbestem
melser, som Forsøgsvirksomheden har ladet udføre. 

Spiringsbestemmelserne er sammenstillede amtsvis , men 
dog saaledes, at de tre nordsjællandske Amter, Københavns,' 
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Frederiksborg og Holbæk Amt, er slaaede sammen; noget lig
nende er gjort med de fire jydske Amter, Vejle, Aarhus, Ring
købing og Ribe. I 4. Rubrik i nedenstaaende Tabel er angivet 
det Antal Spiringsbestemmelser, der har staaet til Raadighed. 
Ved Beregningen er disse Tal sat = 100, og i Forhold hertil 
er Tallene i de andre Rubrikker udregnede. Man kan derfor 
af de anførte Procenttal let beregne, hvor mange Spirings
bestemmeiser der i hvert givet Tilfælde har foreligget. 

Oversigt over Spireevnen i Runkelroefrø, avlet 1907. 
c 

Antal Prøver i pCt. med 
Antal 

Amterne 1-40 pCt. 41-~0 pCt.161-1.00PCt. Spirings-
spire- splre- splre- bestem-
dygtige dygtige dygtige melser 
Korn Korn Korn 

l I 2 3 4 

Københavns, Frederiksborg, I 
Holbæk .................. 51.7 I 16., 31., 60 

Vejle, Aarhus, Ringkøbing, I 
Ribe ..................... 33.8 I 22.s 43.6 101 

Odense .................... 19 .• I 23.3 I 57.5 202 
------

-~::--- I~-I-=-~j 
----_ .. __ . 

Middel .................. 
-------f-------------:----------

Sorø ....................... 18.2 I 20.5 l 61.4 132 
Svendborg ................. 13.5 I 18.7 68.2 75 
Præstø ..................... 13.7 12 .• 73.6 117 
Maribo .................... 9.6 19.1 71.5 21 
------------- --~--- --- ------ ------

I 
I 

Middel ................ 13.7 17.8 
I 

68.7 
I i - - -- --

Naar Materialet er grupperet i tre Afdelinger, nemlig Prø
ver med indtil 40 pCt. spiredygtige Korn, med 41-60 pCt. 
spiredygtige Korn og med over 60 pCt. spiredygtige Korn, er 
Grunden den, at Runkelroefrø, der. ikke spirer med mindst 
40 pCt., bør man ikke bruge, at Frø med 40-60 pCt. er 
tvivlsomt, men kan til Nød anvendes, naar man er i Stand til 
at sikre Frøet gode Spiringsbetingelser, og man saar to Gange, 
samt endelig, at Frø med over 60 pCt. spirede Korn risikerer 
man ikke noget ved at bruge, naar man saar 30 Pd. pr. Td. Ld., 
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hvis Frøets Spireevne er under 80 pCt., og ellers 20 Pd. pr. 
Td. Ld. 

Amterne er ordnede saaledes, at de nordlige er sat øverst, 
de sydlige nederst. Lader man øjet følge Tallene i Rubrik 1, 
ser man, at Tallene daler med ca. 40 pCt., medens de i Ru
brik 3 stiger med ca. 40 pCt., altsaa de kassable Frøpartiers 
Antal aftager fra Nord mod Syd, og de brugelige Frøpartiers 
Antal tiltager i samme Grad fra Nord til Syd. I den nordlige 
Del af Sjælland er ikke mindre end Halvdelen af de avlede 
Frøpartier kassabel og kun en Tredjedel brugbar. Paa Lol
land-Falster derimod er kun hvert tiende Frøparti kassabelt, 
medens omtrent tre Fjerdedele af samtlige Frøpartier er 
brugelige. 

Tabellens Middeltal for de tre øverste Linier og Middel
tallene for de fire nederste Linier viser, at deler man Landet 
efter en Grænselinie, der omtrent falder sammen med Jærnbane
linien København-Esbjerg, vil Runkelroefrø, avlet i den nord
lige Del, staa meget tilbage for det Frø, der er avlet i den 
sydlige Del. Nord for Jærnbanen er der kun lidt flere gode 
Partier end daarlige, syd for Jærnbanen derimod er der fem 
Gange saa mange gode Partier som daarlige. Frøavleren kan 
altsaa af denne Tabel lære, at syd for Jærnbanelinien Køben
havn-Esbjerg er Frøavl af Runkelroer en nogenlunde sikker 
Afgrøde selv i ret vanskelige Aar, og, som Tallene viser, er 
det tillige saaledes, at jo længere man kommer mod Syd, desto 
sjældnere hænder det, at Høsten slaar fejl. Præstø og Maribo 
Amt er saaledes øjensynlig at foretrække for Svendborg, men 
navnlig for Sørø Amt. Nord for den nævnte Jærnbanelinie kan 
det derimod være Tvivl underkastet, hvorvidt Frøavl af Runkel
roer i Gennemsnit af Aarene kan svare Regning, og det vil selv
følgelig navnlig afhænge af, hvor ofte det kan antages at gentage 
sig, at man faar en ligesaa uheldig Sommer som i 1907. Har 
man ikke særlig varm Jord eller andre for Runkelroefrøavlen 
gunstige Betingelser) kan der vistnok for Frøavlen nord for 
Jærnbanelinien være Grund til at tage under grundig Over
vejelse, om det ikke vilde være at foretrække at slaa ind paa 
Frøavl af Kaalroer eller Turnips og opgive Runkelroefrøavlen. 

Af de nedenfor anførte Tal vil det fremgaa, hvorledes 
Spiringsprocenten gennemsnitlig har stillet sig i de samme Amter, 
som er anførte i Tabellen, henholdsvis efter 6 og 15 Døgn. 

12'" 



180 

København, Frederiksborg, Holbæk ..... . 
Vejle, Aarhus, Ringkøbing, Ribe ........ . 
Odense .............................. . 
Sorø ................................. . 
Svendborg ............................ . 
Præstø ............................... . 
Maribo ............ " ........... " ........ . 

Gennemsnits
Spiringsprocenten : 

6 Døgn 15 Døgn 
42.. 49 .• 
50.5 55.0 
60.0 66.5 
59.8 67.2 
64.7 71.. 
63.3 71.8 
63.1 71.8 

Antal 
Prøver 

56 
100 
195 
113 

75 
108 

20 

Som det vil ses, er Forøgelsen af spirede Korn efter 15 
Døgn overalt omtrent den samme, og er kun 6-8 spirede 
Korn. Spiringshastigheden synes altsaa ikke at paavirkes af høj 
Spiringsprocent (se Svendborg Amt) eller lav Spiringsprocent (se 
det nordlige Sjælland), men er den samme i begge Tilfælde. 

Middel-Spiringsprocenten i 6 Døgn for hele Landet er 57.7, 
nord og syd for Jærnbanelinien henholdsvis 51.0 og 62.7 pCt. 
I 1888 val' Spiringsprocenten 50. Nord for Jærnbanelinien er 
Spiringsproc~nten i 1907 altsaa paa Højde med Spiringsprocen
ten for hele Landet i 1888. Spiringsprocenten i 1902 var for 
hele Landet 38.5 og for de sydlige Øer 57 pCt. Spiringspro
centen for hele Landet i 1907 er saaledes fuldt paa Højde med 
Spiringsprocenten paa de sydlige Øer i 1902. I det hele taget 
er altsaa Spiringsevnen i Runkelroefrø, avlet 1907, lidt bedre 
end i 1888 og meget bedre end i 1902. 

At det er Mangel paa Varme, navnlig i Maanederne Au
gust-September, der bevirker, at Runkelroefrøets Spireevne 
bliver for lav, synes følgende Tal at tyde paa: 

Middelvarme i o c. : 
Nord for Syd for 

Jærnbancn. Jærnbancll. 

1902 1907 1902 1907 

August ................ 12.8 13.5 13 .• 14.2 
September ............. 10.7 11.7 11.2 12 .• 

Middel ... 11.7 12 .• 12.2 " 13.8 

Middel-Varmegraden for August-September i 1907 var 
nord for Jærnbanen 12.6 o C., syd for Jærnbanen 13.3 o C. 
Spiringsprocenten var nord for Jærnbanen 11.7 pCt. lavere end 
syd for Jærnbanen. Altsaa har en Forskel af 0.7 Grads Varme 
forringet Spireevnen med 11.7 pCt. spirede Korn. Varmegraden 
i August-September var i 1902 1.0 Grad lavere end i 1907, 
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Forskellen i Spiringsprocenten i de to Aar er 19.2. Naar en 
Nedgang i Varmen af 0.7 0 C. i August-September kan bevirke, 
at Spireevnen daler med 11.7 pCt. spirede Korn, kan man ikke 
undre sig over, at 1.0 Grad lavere Varme kan bringe Spire
evnen til at forringes med 19.2 pCt. 

I Begyndelsen af Februar blev jeg opmærksom paa, at det 
ingenl.unde var sjældent, at Frøpartier, der i Efteraaret havde 
spiret godt, viste sig ved Gentagelse af Spiringsbestemmelsen at 
være gaaede stærkt tilbage. Jeg henstillede derfor til de Frø
handlere, der havde givet Tilsagn om at meddele mig deres Spi
ringsresultater, at foretage en Efterundersøgelse i deres Partier 
af Runkelroefrø. Som Følge heraf er der bleven sendt mig 
Meddelelse om Dobbeltanalyser af 100 Frøpartier, den første 
blev udført i November eller December, den sidste to Maaneder 
senere, i Februar-Marts. Resultatet var følgende: 

Forskel i spiredygtige 
Korn fra 1. til 2. 
Spiringsanalyse : 

60-40 
40-20 
20 10 
10-+ 10 

+ 10-+ 15 

Antal Frøpartier i pCt: 
Hele Nord for SYd fol' 

Landet: Jærllbanell: Jæ;nballell: 

3 3 .• 2.~1 

IO 1 :1.:< å.o 

2:1 21.. 25.1\ 
57 5(;.7 aG.o 

7 5.0 10.0 
- ------_._-------- --- ---- - -----

Antal undersøgte Frøpartier 100 HO 40 

Det fremgaar heraf, at ikke mindre end omtrent en 
Fjerdedel af de undersøgte Partier har tabt mellem 10 og 20 
pCt., og at 13 pCt. har udvist en Tilbagegang af mellem 20 
og 60 pCt. Hvad Grunden hertil kan være, er det vanskeligt 
paa fyldestgørende Maade at gøre Rede for, men saa meget er 
i hvert Fald sikkert, at det ikke altid er en Nedgang i Spire
evnen under selve Lagringen, der er Skyld i Forskellen pau 
Resultatet af 1. og 2. Spiringsbestemmelse. I adskillige Til
fælde ligger Fejlen sikkert i, at Avleren har sendt Frøhand
leren den første Prøve af Partiet inden Tærskningen, og Frøet 
er derfor plukket af Frøstænglerne paa Marken eller i Laden. 
N avnlig i vanskelige Frøaar visel' der sig ofte stor Forskel i 
Spireevnen hos Frø, høstet paa hver Roe for sig, det kan der
for let være hændet, at Frøavleren er kommen til at plukke 
Frøet til Prøven af Planter med særlig godt spirende Frø. Da 
nu Frøprøven til den anden Analyse i Reglen har været ud-
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taget af det færdigrensede Frøparti, hvor altsaa Frøet fra 
Planter med godt spirende og dam' ligt spirende Frø er blandet, 
er det forklarligt, at Frøet kan vise lavere Spireevne ved anden 
end ved første Spiringsbestemmelse. At Aarsagen til denne Kala
mitet i mange Tilfælde maa være en anden end den nysnævnte, 
er dog sandsynligt, og som en Mulighed blandt andre kunde det 
tænkes, at Frøet ikke har været ordentlig tørt ved Lagringen hos 
Frøavleren, hvorfor Spireevnen har taget Skade ved Opbevaringen. 

Ligesom i 1888 og 1902 har Eckendorfer ogsaa i 1907 
vist sig at spire mindre godt end Elvetham og Barres. Medens 
Aarets Middel-Spiringsprocent for sidstnævnte Sorter er 58.7, 
er den for Eckendorfer 52.9. Det stemmer altsaa godt med 
Erfaringen fra 1902, hvor Elvetham spirede med 42 pCt., 
Eckendorfer med 32 pCt. 

Ansætter man Danmarks aarlige Avl af Hunkelroefrø til 
2 Mill. Pund, og regner man, at en Fjerdedel af Avlen i 1907 er 
usælgelig, vil det altsaa med andre Ord sige, at Landets Frø
avlere staar med omtrent 500,000 Pd. kassabelt Frø. Det har der
for vist sig at være et brændende Spørgsmaal for mange, hvad 
Anvendelse man skal gøre af saadant uspiredygtigt Runkelroe
frø. Som Foder til Høns kan det godt bruges, ligesom man 
nok ogsaa kan faa flere andre Husdyr til at æde det, men 
hvor stor Foderværdi det har, er der ingen, der ved. Fodrings
forsøg med Hunkelroefrø har aldrig været anstillede, og det 
eneste, man foreløbig har at holde sig til, er derfor Dr. T. 
Dietrichs & Konig's Analyser. I Henhold til disse skal Run
kelroefrø indeholde' 

Vand. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.00 pCt. 
Raaprotein . . . . . . . . . . . . .. 11.02 
Fedt ................... 5.2S 

Kvæl stoffri Ekstraktstoffer . 28.78 

Træstof . . . . . . . . . . . . . . . .. 33.28 
Aske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.94 

100.00 pCt. 

Kvælstof .......... . Lol pCt. 
Fosforsyre. . . . . . . . . . 0.76 

Kali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O.!JO -

At kaste Hunkelroefrøet paa Møddingen, hvis det kan 
gøre Fyldest som Foder, vilde være uforsvarlig, men saa længe 
man ikke har andet at holde sig til end tyske Analyser; bliver 
det alligevel næppe ret meget af de 500,000 Pd., der bliver 
fodret op. 
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