
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlens Omraade i Udlandet. 

Tyske Forsøg med forskellige I\aligødninger. 

W. Schneidewind: Versuche iiber die Wirlmng dcs Kainitz, 40 %igen Kali
salzes und Phonoliths aus den Jahren 1904-1910. Arbeiten der deut
schen Landwirtschafts-GeseIlschaft, Heft 193, 1911. 

I første Del af Beretningen redegøres der for en Række Resul
tater af Karforsøg, hvoraf en enkelt Gruppe vedrørende Kali- og 
Natronsaltes Optagelse ved Efteraars- og Foraarsgødskning særlig kan 
gøre Regning paa Interesse. 

Forsøgene, der har været udførte saaledes, at Udvaskningen af 
den om Efteraaret udbragte Gødning er bleven konstateret, viser saa
vel for Sandjord som for Lerjord det bedste Resultat for Foraarsud
bringning af Kaligødning. Grunden til den ringere Virkning af Kali, 
udbragt om Efteraaret, søger Forfatteren, støttende sig til Forsøgs
resultaterne, i Udvaskningstab af Kali for Sandjordens og i en for 
stærk Absorption af Kaliet for Lerjordens Vedkommende. Hvor 
Sandjorden ikke har været udsat for Udvaskning, har den afgivet 
mere af den tilførte Kali til Planterne (Kartofler) end den stærkt 
absorberende Lerjord. 

Som det imidlertid fremgaar af de efterfølgende Resultater af 
Markforsøgene, kan det ved Karforsøgene fundne Resultat ikke siges 
at være gældende for Praksis. Kali er nemlig ikke her til Stede i 
Minimum, Formen for Foraarsgødskning kan ikke her gøres saa 
heldig som ved Gødskning af Karrene, og endelig mangler der ofte 
tilstrækkelig Nedbør om Foraaret, saaledes at Jordopløsningen bliver 
for koncentreret og derved skadelig for Planterne. Af disse Grunde 
virker i Praksis ofte Efteraarsgødskning med Kali bedre end For
aarsgødskning, selvom en Del Kali ved Efteraarsgødskningen dels 
udvaskes og dels absorberes saa stærkt, at Planterne ikke kan op
tage det. 

I en følgende Afdeling i Beretningen foreligger Talresultaterne 
fra en Række Markforsøg, der tager Sigte paa Oplysning om Virk-
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ningen af Kaligødning og Kainit, givet til forskellige Afgrøder under 
forskellige Jordbundsforhold. Kaligødningen er dels, anvendt om 
Foraaret dels om Efteraaret. I en Del Forsøg er Kaligødningen dels 
givet alene dels sammen med Staldgødning. Forsøgene er udførte 
med 3 Fællesparceller. 

Kartofler. Ved Brug af 200-300 hkg Staldgødning pr. ha viste 
Kalitilskud ingen Virkning, ja KalisaItet havde endog sænket Stivelse
indholdet. Staldgødningens Kaliindhold havde paa alle Jordarter 
fuldstændig dækket Kartoflernes Kalibehov. Givet uden Staldgødning 
havde Kaligødningen, undtagen paa den stive Lerjord, i flere Aar 
frembragt en større Udbyttestigning, men i andre Aar heller ikke her 
vist nogen Virkning. Dette sidste indtræffer, besynderligt nok, særlig 
paa de lette Jordarter. Grunden hertil er at søge i, at der af andre 
Grunde var gødet stærkt med Kali forud for Forsøgenes Anlæg. Der 
er altsaa ogsaa paa den lette Jord en Eftervirkning at spore, saa at 
man heller ikke her hvert Aar behøver at gøde med Kali. 

Det bedste Udbytte af Kalitilførselen opnaaedes paa den muldede 
Lerjord ved Lauchstadt, grundet paa at Jorden Aaret forud ingen 
Kaligødning havde faaet. Stivelseindholdet var med faa Undtagelser 
blevet sænket ved Kalitilførselen. 

Paa Sandjorden har Foraarsgødskning givet mere end Efter
aarsgødskning, og selvom Kartoflernes Stivelseindhold er sænket 
mere ved Foraars- end ved Efteraarsgødskning, er dog Tørstofudbyttet 
størst ved den første. 

Kainit og 40 pCt. Kalisalt har i Gennemsnit givet et lige stort 
Merudbytte. For Forsøgene, der viste Udslag for Kali, andrager 
Merudbyttet i hkg pr. ha: 

Sandjord Lerblandet Sandjord Muldet Lerjord 
Knolde Tørstof Knolde Tørstof Knolde Tørstof 

For Kainit .......... . 37.. 6.2 24.7 4.0 33.1 7.5 
- 40 pCt. Kalisalt .. 36.2 6.s 22.9 4.2 34.0 8.s 

I Gennemsnit har 40 pCt. Kalisalt givet noget mere Stivelse end 
Kainit. Ved tidligere Forsøg har 40 pCt. Kalisalt virket betydelig 
bedre end Kainit. 

Sukkerroer. Virkning af Kali var til Stede paa den lermuldede 
Sandjord (2 Forsøg), muldet Lerjord (1 Forsøg), men ikke paa den 
svære Lerjord (2 Forsøg). Størst var Virkningen paa den lerede 
Sandjord. Tørstof- og Sukkerindholdet var overalt hævet ved Kali
gødskningen. Sukkerroer forholder sig saaledes anderledes over for 
Kaligødning end Kartofler og Foderroer, hvis Tørstofindhold (Stivelse 
og Sukker) regelmæssig sættes ned ved KaIitilførsel. 

Efteraarsgødskning virkede i alle Aar og paa alle Jordarter bedre 
end Foraarsgødskning. Paa leret Sandjord gav Kainit og 40 pCt. Kali
salt samme Merudbytte. 
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Foderroer. Roeudbyttet steg betydeligt for Kalitilførselen, 
baade hvor der var benyttet, og hvor der ikke var benyttet Stald
gødning. 

Paa den muldede LeIjord, som var staldgødet, havde Kaligød
ningen dog sænket Tørstofprocenten saa stærkt, at Tørstofudbyttet 
her var mindre, end hvor der ikke var givet Kaligødning. 

Efteraarsgødskning gav højere Tørstofudbytte end Foraarsgødsk
ning og Kainit større Roeudbytte end 40 pCt. Kalisalt, men da Tør~ 
stofprocenten her var sænket forholdsvis mere, var det absolutte Tør
stofudbytte størst for 40 pCt. Kalisalt. 

Hvede. Den muldede Lerjord og den svære Lerjord, men ikke 
den stive Lerjord, viste Udslag for Kalitilførsel. Virkningen er dog 
højst forskellig i de forskellige Aar, et Tegn paa, at Jorden i adskil
lige Aar afgiver fornødent assimilerbart Kali til Planternes Raadighed, 
i andre Aar er dette ikke tilstrækkeligt til Hvedeafgrødens Kalibehov. 

Efteraarsudbringning af Kali virkede bedre end Foraarsndbring
ning. Mindst samme Virkning som Efteraarsgødskning har delt Ud
bringning (Efteraar og Foraar) givet. 

R u g viste næsten ingen Kalitrang ; paa den lermuldede Sandjord 
var der et lille Plus, paa Sandjorden endog et ringe Minus for Til
førsel af Kali. Dette laa maaske i den Omstændighed, at der Aaret 
før var gødet stærkt med Staldgødning og Kali. 

B y g. Kalivirkning var delvis i ringe Grad til Stede paa alle 
J ordarter. At Udslaget var lille paa den kalifattige Sandjord, laa for
mentlig i Kalitilførsel forud for Forsøgenes Anlæg. Ligesom hos 
Hveden er Virkningen. paa samme Jord højst forskellig i de forskel
lige Aar. Udslagene for Foram's- og Efteraarsgødskning varierede 
ligeledes stærkt. I Gennemsnit virkede 40 pCt. Kalisalt bedre end 

. Kainit, hvilket dog ikke stemmer med tidligere Erfaringer. 

POSitiv Kalivirkning ved samtidig Anvendelse af Staldgød
ning til Kartofler kunde, som nævnt, ikke spores paa nogen 
Jord i noget Aar. Højeste Kartoffeludbytte naaedes i Forsøgene ved 
Staldgødning alene. Heller ikke til Foderroer lønnede Kaligødning 
sig sammen med Staldgødning. Tørstofprocenten blev her trykket 
saa meget, at Nedgang i Tørstofproduktionen indtraadte. 

Phonolithens Virkning. Til Bestemmelse af Værdien af Pho
nolith som Kaligødning udførtes 4 Karforsøg. Ved alle disse Forsøg 
viste Phonolithen en meget svag Virkning i Sammenligning med Klor
kalium og kulsur Kali, og selv den i Saltsyre opløselige Del af Phono
lithens Kali virkede ikke tilnærmelsesvis saa godt som Kali, givet i 
de to foran nævnte Salte. 

Ogsaa til disse Forsøg sluttede sig Resultater af Markforsøg. 
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Gødning I Merudbytte II Optaget Kali 

I p?,'~.1 Ro" I T.",o,11 kg I:?:~: 
=li=====*=~. 

Forsøgsafgrøde 
Navn 

Phonolith 1120 ~ 11.91 ~ l.B 3.0 
Kartofler. . . . . . . . . . do. 600 ++ 3.21 ++ 2.8 ++ 12.0 2.0 

Kulsur Kali \ 120 21.8 6.5 24.1 20.1 
40 pCt. Kalisalt 120 I + 23.1 + 3.3 _+ __ 2_3_.4--;-._1_\1_.5 __ 

Phonolith \ 120 +~-\ + 0.4- + 9.3 7.8 
Sukkerroer 1...... do. 600 + 4.6 + 0.5 + 15.2 2.5 

40 pCt. Kalisalt I 120 ~~~I + 4.2 + 30.2 25 .• 

Phonolith II 120 + 15.4[ + 5.0 + 21.8 
Sukkerroer 2...... do. 600 + 7.1 \ + 2.6 + 37.3 

40 pCt. KalisaIt I 120 + 33.s + 8.1 + 70.6 
----------If--·------'----- I---c------ ,----------i----

Phonolith I 120 + 7.6 + 0.2 + 4.31 3.6 

17.s 
6.2 

58.8 

F d do. I 600 + 3.6 + 6.0 + 34.9 5.s 
o erroer......... Kulsur Kali 120 + 18.8 + 7.2 + 57.4 I 47.8 

~ 
40 pCt. Kalisalt I 120 +78.3 +10.4 +118.21 98.5 

- -- ---------r---

. I ~ærne l ~alm . 
Phonohth I 60 --;- 0.53 --;- 0.3~ 11--;- 1.8 -

Sommerhvede . . . . . do. 120 + 0.13 I + 0.97 + 0.5 0.1 
_____ I 40 pCt. Kalisalt 60 +3.81 I + 5.86 I + 12.2 20.3 

Ligesom i Karforsøgene var der, som det vil ses, en lille Virk
ning af Phonolithen til Stede i Markforsøgene. Virkningen var dog 
kun ringe: ved normal Kalianvendelse saa godt som ingen og ved 
5-10 dobbelt Mængde af Kali i Phonolith kun en meget svag Virk
ning i Sammenligning med normal Anvendelse af 40 pCt. Kaligødning. 
Det maa dog fremhæves, at Kartoflernes og Roernes Tørstofindhold 
ikke blev sænket, men som Regel hævet, ved Phonolithen, medens 40 
pCt. Kalisalt paa sædvanlig Maade sænkede Indholdet; men trods 
dette, var det absolutte Udbytte af Stivelse og Tørstof for Gødskning 
med Phonolith meget ringe i Sammenligning med det, 40 pCt. Kali
salt og kulsur Kali udviste. 

I Overensstemmelse med den ringe Virkning afgav Phonolithen, 
som det vil ses af Tallene, næsten slet intet eller meget smaa Mæng
der Kali til Plantevæksten. Det maa dog antages, at Phonolith vil 
virke noget bedre paa Sandjord end paa den bedre Jord; men Resul
tater fra Markforsøgene med Phonolith paa Sandjord foreligger ikke. 
At dømme efter de med Sandjord udførte Karforsøg vil Phonolithen 
dog heller ikke her nærme sig Stassfurter-Kalisaltene i Virkning. 

M. K. Kristensen. 
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Tyske Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger . 
• W. Schneidewind: Siebenter Bericht iiber die Versnchswirtsehaft Lauchstiidt 

1907-1909. Landwirtsehaftliehe Jahrbiicher, 39. Bd. Ergånzungsband 
III, 1910. 

Forsøgene er foruden paa mild lermuldet Jord i Lauchstedt ud
førte iCalvorde, Buhlendorf og Emersleben paa henholdsvis let Sand
jord, lerholdigt Sand og svær Lerjord og omfatter: 1) Sammenligning 
af Chilisalpeter, Svovlsur Ammoniak, Kalkkvælstof og Norgesalpeter, 
anvendt til Byg, Kartofler og Sukkerroer, og 2) Sammenligning af 
Chilisalpeter, Svovlsur Ammoniak og Kalkkvælstof til Vintersæd, dels 
udført om Efteraaret før Saaningen og dels som Overgødning om Foraaret. 

Til Sukkerroer er der anvendt 60 kg Kvælstof pr. ha, til alle 
andre Afgrøder 30 kg pr. ha. 

Forsøgene med Sammenligning af de fire Kvælstofgødninger er 
udførte paa alle fire Forsøgssteder i de tre Aar, Beretningen omfatter. 
Kalkkvælstof er ud strøet 8 Dage før Saaningen, og de andre Gød
ninger umiddelbart før Saaningen og straks harvet ned. 

Følgende Forholdstal for Merudbyttet (af henholdsvis Kærne, 
Knolde og Roer) viser Virkningen af de forskellige Gødninger: 

Chilisalpeter Norgesalpeter Svovlsur Ammoniak Kalkkvælstof 
Byg ............ 100 85 89 74 
Kartofler ....... 100 105 91 76 
Sukkerroer ..... 100 98 91 51 

Paa den svære Lerjord har Kvælstofgødningen kun frembragt et 
Merudbytte i Sukkerroer, denne Jord har Forf. derfor udeladt ved 
Beregning af Forholdstallene for Byg og Kartofler. 

Det fremhæves i Beretningen, at Svovlsur Ammoniak ved disse 
Forsøg har stillet sig noget bedre end ved tidligere Forsøg. Resul
taterne viser i øvrigt i Hovedsagen Overensstemmelse med de danske 
Forsøg over samme Spørgsmaal (se Tidsskrift for Landbrugets Plante
avl, 17. Bind, Side 693). Det store KartofIeludbytte af Norgesalpeter 
staar dog i Modstrid med de faa Kartotl"elforsøg, vi har haft i Land
boforeningerne. 

Forsøgene med Efteraars- og Foraarsudstrøning af Kvælstofgød
ning er kun udført et Aar. Nedenstaaende Forholdstal for Merud
byttet af Kærne viser Resultatet: 

Hvede Rug Rug 
paa lermuldet paa lerholdig paa let 

Jord Sandjord Sandjord 

30 kg Kvælstof pr. ha i Chilisalpeter Foraar 100 100 100 
30 - do. do. '/. Efteraar 

2/. Foraar. 99 94 78 
30 - do. Svovlsur Ammoniak 

Efteraar ... 88 54 25 
30 -- do. i Kalkkvælstof Efteraar 77 46 67 
30 - do. do. Foraar. 67 56 
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Det højeste Merudbytte er naaet ved Udstrøning af Chilisalpeter 
som Overgødning om Foraaret. Paa Lerjorden er Virkn~gen af Gød
ningerne i det væsentlige ens ved begge Udførselstider, Kalkkvælstof 
giver dog lidt lavere Udbytte ved Anvendelse om Foraaret. Paa den 
lette J ord viser Tallene et ret betydeligt Mindreudbytte ved Efteraars
udstrøningen. - Man har ikke forsøgt Udstrøning af Svovlsur Am
moniak som Overgødning om Foraaret, da tidligere Forsøg havde 
vist, at det var uheldigt. 

Josef Hansen. 

Om Kvælstofbinding og Kvælstoffrigørelse i Agerjorden. 

Leonhard Felsinger: Stickstoffbindung und -entbindung. Zeitschrift fiir das 
landwirtschaftliche Versuchswesen in Oesterreich, 15. Aarg., 1911, S. 
1039-1104. 

I dette Arbejde vises det, at Kvælstofomsætningens Art i en med 
Raakulturer af Jordbakterier podet Næringsopløsning, der indeholder 
let opløselige og for Mikroberne tilgængelige Kulstofforbindelser, 
er afhængig af det Mængdeforhold, hvori disse to Stofgrupper 
forefindes. - Hvis Kvælstoffet forefindes i Form af Salpetersyre, 
Salpetersyrling eller Ammoniak, og Kulstofkilden er Druesukker, 
hersker der Ligevægt mellem Kvælstoffet og Kulstoffet (d. v. s., at der 
hverken frigøres eller bindes Kvælstof), naar der for hver 100 Dele 
Druesukker forekommer fra 0.5-1 Del Kvælstof. Er Kvælstoffet til 
Stede i mindre Mængde, end der svarer til dette Forhold, bindes der 
Kvælstof fra Luften, og forekommer det i større Mængde, foregaar 
der en Kvælstoffrigørelse enten gennem Denitrifikation eller Ammo
niakiltning. Den sidste Proces kan dog naturligvis kun foregaa i 
Substrater, til hvilke Luften har Adgang. 

Hvis der under aerob e Dyrkningsbetingelser for hver 100 Dele 
Druesukker forefindes 20 Dele Salpetersyrekvælstof eller 10 Dele Sal
petersyrlingkvælstof eller 3 Dele Ammoniakkvælstof og under anaerobe 
Betingelser: 25 Dele Salpetersyrekvælstof eller 15 Dele Salpetersyrling
kvælstof, vil en Del af disse Kvælstofforbindelser vedblive at være til 
Stede i uforandret Form. 

Ogsaa hvor Talen er om kvælstofholdige Stoffer af animalsk 
eller vegetabilsk Oprindelse som f. Eks. Staldgødning, Halm eller 
Blodrnel, er Kvælstofomsætningens Art betinget af det nævnte For
hold, men de Tal, som udtrykker dette Forhold, vil desuden være 
bestemte af Opløseligheden eller Omsætteligheden af de paagældende 
Stoffer. 

Denne Ligevægtstilstand mellem Kulstoffet og Kvælstoffet er 
naturligvis ikke blivende, idet der særlig ved Kulstoffets Omsætninger 
gennem Aandings- eller Gæringsprocesser stadig skabes nye Forhold 
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mellem Mængderne af disse to Stoffer, men Omsætningen vil til enhver 
Tid indstille sig paa at skabe denne Ligevægt, og i Opnaaelsen af 
denne finder derfor enhver Kvælstofomsætning i Naturen sin Afslut
ning. Den endelige Ligevægt er først bragt til Veje, naar der ikke 
længere forekommer energiudviklende Kulstofforbindelser. 

Disse Resultater bidrager til at stille Forsøg med saadanne or
ganiske Gødningsmidler, der som halmrig Staldgødning, Halm eller 
Grøngødning er forholdsvis rige paa Kulstofforbindelser, i ny Belysning, 
og for en rigtig Vurdering af saadanne Gødningsmidlers Værdi vil 
det ved fremtidige Undersøgelser være nødvendigt ikke blot at tage 
Hensyn til Kvælstofindholdet og det kvantitative Forhold mellem de 
enkelte Kvælstofforbindelser, men ogsaa til Arten og Mængden af 
uomsatte Kulstofforbindelser. 

Harald R. Christensen. 

Om Bestemmelsen af Fosforsyre i Plantestoffer. 

A. Ponte: Vergleichende Studien einiger analytischen Methoden zur Bestim
mung des Phosphors in pflanzlichen Produkten. - Her efter et Referat 
iBiedermanns Centralblatt fiir Agrikulturchemie, 21. Aarg., 1912, S. 256. 
Originalafhandlingcn i: Annali delIa R. Stazione Chimico-Agraria Speri
mentale di Homa. Serie IV. Bd. IV. Rom 1910. 

Ved Foraskning af Plantestoffer kan der som Følge af indtrædende 
Heduktionsproccsscr foregaa Tab af Fosforsyre. Dette Tab kan und
gaas ved vaad Iltning af Stofferne, men en saadan er dog baade lang
varig og ufuldkommen. I den nyere Tid er der foreslaaet forskellige 
Midler til Forhindring af det nævnte Fosforsyretab, saaledes: 1) For
askning ved forholdsvis lav Temperatur (mørk Rødglødning), 2) elek
trisk Iltning, 3) Foraskning under Tilsætning af ren Calciumilte. - Den 
elektriske Iltning er en særdeles sikker Metode, men den kræver sær
lige Foranstaltninger. Ved Tilsætning af brændt Kalk er det angivet, 
at Foraskningen kan foregaa selv ved meget høj Temperatur (stærk 
Glødning), uden at der er Fare for, at der foregaar et Fosforsyretab. 

Hvedesortens Navn 

Cologna Ven eta . . . . . . . ........ . 
Duro di Puglia ................. . 
Gentile Rosso ................. . 
Bianchetta . . . . . ............ . 
Rosso val d'Olona .............. . 
Marzula Ferrarese .............. . 
Rieli .......................... . 

r 

FO-"-- o 00 
pCt. P 2 0 5 i Tørstoffet 

------------ --------------

Alm. Elektrisk Forask?ing 
. . under Tllsæt-

ForaskIlIng I Iltnmg II. f C ° Illng a a. 
0 ___ - • __ o __ ~ ____ _ 

Los 
1.02 
1.008 
0.768 

0.917 

0.9S' 

1.208 

1.14'1 

1.06 
1.,11 
O.,. 
O.99S 

1.043 

1.268 

L, •• 
1.06 

1.12 
O.Sl 

0.912 

1.060 
1. ... 
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Forf. har undersøgt disse 3 Fremgangsmaader ved Bestemmelse 
af nogle italienske Hvedesorters Fosforsyreindhold og er naaet til de 
i foranstaaende Tabel meddelte Resultater. 

Denne Undersøgelse viser, at den almindelige Foraskningsmetode 
(sammenlignet med den elektriske Iltning) har foranlediget Tab af 
fra 2-11 pCt. af det samlede Fosforsyreindhold. - Ved Foraskning 
under Tilsætning af brændt Kalk fremkommer væsentlig de samme 
Resultater som ved den elektriske Iltning, saa disse to Metoder maa 
betegnes som jævnbyrdige. Den sidste, der er den enkleste, vil da i 
Reglen blive foretrukken. 

Harald R. Christensen. 

Om Humussyrer. 

Br. Tacke og H. Siichting: Ober Humussauren. Landwirtschaftliche Jahr
biieher, Bd. XLI, 1911, S. 717-54. 

Ovennævnte Arbejde er foranlediget af de af Baumann og Gully 
meddelte Undersøgelser vedrørende Humussyrer '). 

Ligesom det for kort Tid siden er gjort af Rindell'), bestrider 
Forfatterne stærkt Rigtigheden af de Slutninger, som de to bayerske 
Forskere opstiller paa Grundlag af deres Undersøgelser, og de med
deler Resultaterne af en Række af dem selv foretagne Undersøgelser, 
der tjener til Støtte for den Antagelse, at Humussyrerne virkelig er 
ægte Syrer. - De viser, at en Formindskelse af Sphagnumtørvens 
Overflade, saaledes som det finder Sted ved Tørring af Tørven, ikke 
udøver nogen Indflydelse paa dennes Evne til at opløseliggøre Fosfor
syren i trebasisk fosforsur Kalk. Hvis denne Syreafspaltning særlig 
var en Kolloidvirkning, maaUe man antage, at et saa udpræget 
kolloidalt Stof som Stivelse ogsaa maatte kunne foranledige Fosfor
syreafspaltning fra det nævnte Salt. Dette viser sig imidlertid ikke 
at være Tilfældet, og saavel Stivelse som Cellulose viste sig kun at 
være i Besiddelse af en overordentlig ringe Evne til Afspaltning af 
Eddikesyre fra eddikesure Salte, hvorimod Sphagnum, som det ogsaa 
er vist af Baumann og Gully, er i Besiddelse af en meget kraftig 
Evne til en saadan Syreafspaltning. - Medens Baumann og Gully 
som et af Beviserne paa, at Sphagnumtørv ikke indeholder frie 
Syrer, anfører, at denne ikke er i Stand til at frigøre Oksalsyre af 
det i Vand saa godt som helt uopløselige Calciumoxalat, meddeler 
Forf., at den af dem anvendte Tørv i Virkeligheden har kunnet fri
gøre en om end kun ringe Mængde af dette Salts Syre. - Endvidere 
gør de opmærksom paa, at man af Sphagnumtørvens meget ringe 

') Refereret i Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, 18. Bind, Side 159. 
2) Se Referat i samme Bind, Side 637. 
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Evne til Ledning af den elektriske Strøm ikke - som det er gjort af 
Baumann og Gully - er berettiget til at slutte, at denne Humusform 
ikke indeholder frie Syrer, idet ogsaa andre organiske, i Vand meget 
tungt opløselige Syrer, som f. Eks. Stearin syre, viser en meget ringe 
Ledningsevne over for den elektriske Strøm. 

En Blanding af Jodkalium, jodsurt Kali og Stivelseklister foran
lediger ikke nogen Blaafarvning i neutrale Kolloider, men Forf. 
fremhæver, at kun Syrer og syreholdige Stoffer viser denne Reaktion. 
Til disse StofIer hører f. Eks. Sphagnum ae u tifoliu m, Hyloeomium 
Schreberi, Cladonia rangiferina f. alpestris, Stængel af Trifolium hy
bridum, Stearinsyre, Humussyre og Sphagnumtørv. 

Af andre Forhold, der tyder hen paa, at Sphagnumtørven inde
holder virkelige Syrer, anføres desuden, at denne er i Stand til at 
invertere Rørsukker og at foranledige Brintudvikling ved Berøring 
med .lærn. 

Forf. forbeholder sig senere - i en særlig Afhandling - at 
komme nærmere ind paa de nye Principper for Mosekultivering, 
som Ballmanll og Glllly paa Grundlag af deres Undersøgelsesresultater 
har anvist, saavel som paa den stærke Kritik, som disse Forskere har 
givet af de hidtil almindelig anvendte Fremgangsmaader ved Mosc
kultiveringen. 

Harald R. Chri.~temen. 

Moseundersøgelser. 

WillI. Bersch: Untersuchung der Moorboden. Zeitschr. fiir das landwirtsch. 
Versuchswesen in Ocsterreich. XIV, 1911, S. 1332-42. 

Dr. Bersel! giver en kortfattet Anvisning paa Fremgangsmaaden 
ved Udtagning af Prøver af Mosejord, der skal benyttes til en af 
Kulturhensyn foretagen kemisk Analysering. Anvisningen synes nær
mest beregnet paa Mosebrugere, der selv udtager Prøver og indsender 
dem til Undersøgelse. Prøverne tages i Blokke med 20 cm Sider, 
dels fra Overfladen under det afskrællede, levende Plantedække, hvoraf 
en Prøve vedlægges, dels af dybere Lag. Forsendelsen sker i Kasser. 
Særlige Kasser, indeholdende Blikforme. der ved at trykkes ned i 
Tørvemassen fyldes dermed, anvendes ogsaa; de ses afbildede. Der
næst omtales Betydningen af en Vurdering af Tørvemassens Omsæt
ningsgrad og af Mosens botaniske Beskaffenhed, og Fremgangsmaaden 
ved den kemiske Analyse forklares. Efter Volumenvægtens Bestem
melse gaar Analyseringen ud paa at fastslaa Indholdet af Vand, af 
Aske og dennes Indhold af Kalk, Fosforsyre og Kali (Asken koges 
med kone. Saltsyre), af Kvælstof (efter Kjeldahl), af skadelige Stoffer 
og frie Humussyrer. Endelig gives nogle Eksempler paa Opstilling 
af Resultaterne. 

A. Menfz. 
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Undersøgelse af Tørvestrøelse og Tørvemel. 

Wilh. Bersch: Untersuchung von Torfstreu und Torfmull. Zeitschr. fUr das 
landwirthsch. Versuchswesen in Oesterrich. XIV, 1911, S. 1343-48. 

Afhandlingen giver Definitioner paa Tørvestrøelse og dens 
Afarter samt paa Tørvemel. God Tørvestrøelse (Sphagnum-Strøelse) 
maa indeholde 25-30, højest 35 pCt. Vand; dens Askeindhold maa 
ikke overskride 5 pCt. 

Regler for Udtagning af Prøver til Bestemmelse af Værdien af 
en Levering Tørvestrøelse omtales nærmere. Af en Vognladning maa 
Prøver tages af mindst hver 8. eller 10. Balle, og af hyer Balle tages 
Prøver fra 2 eller 3 Steder. Demaa ikke være fra Overfladen, men 
udtages med et dertil indrettet Bor, som beskrives og afbildes. Prø
verne fra hver Balle blandes og indsendes til Undersøgelse i tæt slut
tende Blikdaaser, som maa rumme mindst 50 g. 

Undersøgelsen bestaar i en Bestemmelse dels af Vandindholdet, 
hvortil benyttes ca. 10 g, dels af Opsugningsevnen, hvilken Bestem
melse foretages efter den ny Bremermetode, som nærmere beskrives, 
og hvortil kræves ca. 30 g. 

Beregning af den Pris, der bør betales, saafremt en Vare inde-

holder større Fugtighed end den garanterede, sker efter Formlen ~_P, 
c 

hvori a er den leverede Vares virkelige Tørsubstans, b den forlangte 
Pris og c det garanterede Indhold af Tørsubstans. 

Indhold af jordagtige Indblandinger eftervises let ved at skille 
dem fra Strøelsen; i et Bægerglas med Vand vil de bundfældes, me
dens Strøelsen stiger til Vejrs. 

Til Bestemmelse af Askeindholdet i Tørven benyttes en Prøve 
paa ca, 10 g. 

A. Mentz. 

Marskdannelsen. 

Schiitte: Die Entstehung der Seemarsehen. Arbeiten der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft. Heft 178, 1911, 49 S. 

Skriftets Opgave er, til Dels paa Grundlag af egne Iagttagelser'), 
at give et Bidrag til Belysning af det komplicerede Fænomen: Mar
skens Oprindelse, og af Aarsagerne til Marskjordens Frugtbarhed. 

Under Behandlingen af den første Del af denne Opgave gennem
gaas de almindelige Betingelser for Marskdannelsen kort, og andre 
Faktorer af Be'tydning for Sagen omtales: Tidevandets Transport og 

') Arbejdet hviler dog især paa andres Undersøgelser. Desværre er der 
intet Hensyn taget til de i senere Aar i Danmark fremkomne, danske Publika
tioner (af E. Warming, C. Wesenberg-Lllnd o. a.). 
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Aflejring af Sedimenterne, Vindens Indvirkning paa Vækst og Ned
brydning af Vader og Polder og paa Jordbundens Beskaffenhed. 

Dernæst betragtes Marskens Niveauforhold, og der gøres op
mærksom paa, at for mange større Omraaders Vedkommende kan det 
siges, at jo ældre den inddigede Marsk er, desto dybere ligger den. 
Aarsagerne hertil er Sammensynkning paa Grund af Udtørring; jo 
mere Ler, Jorden indeholder, desto stærkere Sammensynkning; stær
kest vil den være, hvor Undergrunden er Mose. Derimod er den 
sekulære Sænkning problematisk. I Forbindelse hermed gøres en Del 
teoretiske Betragtninger over geologiske Forhold vedrørende Marsken, 
den nuværende Marsks Alder m. m., hvorefter Forf. naar op imod 
den yngste Marsks Historie, om hvilken han siger, at den, fra ca. 1000 
Aar e. Chr. F., tillige er Inddigningens Historie. Betydningen af 
Inddigning for Flora og Fauna gennemgaas kortelig, og Vilkaarene 
for Marskboernes Kultur strejfes, ligesom Inddigningens Skyggesider 
betragtes; det fremhæves herunder, hvorledes Hollænderne, ogsaa 
m. H. t. at blive Herre over Vandstandsforholdene inden for Digerne, 
stedse har været Foregangsmændene. 

Aarsagerne til Marskjordens Frugtbarhed søges for det første i 
den besynderlige Berigelse paa opløste Stoffer, som opstaar, naar 
Flodernes Vand blandes med Havvand. Der gøres en Digression til 
en Betragtning af Havvandets Saltholdighed og dens Betydning for 
den ikke inddigede Marsks naturlige Flora samt af Grundene til den
nes ejendommelige Karakter af Tørlandsplanter (Xerofyter). Det er 
dog ikke de i Havvandet opløste Salte, som giver Marskjorden dens 
blivende Indhold af Næringsstoffer; disse maa for største Delen være 
bundne til organiske Stoffer (Detritus), der er opslemmede i Vandet, 
og som afsættes i Pauserne mellem Høj- og Lavvande. De organiske 
Stoffer hidrører fra mange forskellige Organismer. For det første 
Diatomeer, der findes i et ganske overordentlig stort Antal i Vadernes 
grunde Vand. Slikvadens Diatomeer danner ved Ebben et brunt Over
træk paa Slikken og bidrager til Bundens Højnelse. Diatomeerne 
spiller en stor Rolle for Marskjordens Opbygning, dels derved, at de 
ifølge Dr. Wegeners Anskuelse forhøjer Jordens Absorptionsevne, dels 
ved at tjene som Føde for det rige Dyreliv. Herunder fremhæves 
de kalkskalbærende Smaavæseners Betydning for Aflejringer af Kalk; 
og Sandormens vigtige Indflydelse ved Drænering, Gennemluftning og 
Omsætning af organiske Stoffer, Sliksandets Muslinger og deres Kalk
aflejring, Slikkrebsens Betydning som Slikdanner, Dyrelivet i Aale
græs engene og paa den høje Slikvade omtales. 

I en Slutning nævnes den mangelfulde Behersken af Vandstands
forholdene i den tyske Marsk og Benyttelsen af Sumpgas til Belysning 
og Varme. 

A. Mentz. 
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Kulturforsøg med Lægeplanter. 

Wilh. Mitlacher: Deber Kulturversuche mit Arzneiptlanzen in Korneuburg im 
Jahre 1911. Zeitschr. fiir das landwirtsch. Versuchswcsen in Oesterrich. 
XIV, 1911, S. 1384-1475. 

I Østrig er nedsat en statsunderstøUet Komite til Fremme af 
Lægeplanters Kultur; den aflægger her sin 5. Beretning om Virk
somheden, som dels bestaar i Dyrkningsforsøg med Lægeplanter i 
Forbindelse med kemiske Undersøgelser af dem, dels i Propaganda 
for, at Landboere optager den rationelle Kultur af disse Planter som 
Bierhverv. Der har vist sig at være stor Interesse for Sagen, og mange 
Landboere ønsker at gøre Forsøg; men da Dyrkningsforholdene og 
Behandlingen af Produkterne frembyder større Vanskeligheder, end 
man i Almindelighed er tilbøjelig til at tro, synes det berettiget, at 
en Institution som den her nævnte paatager sig den fornødne Vej
ledning. Dens Forsøgsanlæg skal tjene som Centrallærested , og 
Undervisningskursus for Kultur, Kendskab til Drogerne, Høstens Me
todik, Tørring etc. søges oprettede. 

Hidtil - Beretningen angaar det 2. Forsøgsaar - omfatter Kul
turerne henved 70 Plantearter. I nogle almindelige Bemærkninger 
gøres Rede for de i 1911 raadende meteorologiske Forhold, for Insekt
angreb paa Kulturerne, for Indretning af Tørrehal, Akklimatiserings
forsøg, Anvendelse af Gødning m. m. Men Hovedparten af Beretnin
gen bestaar i en speciel Beskrivelse af Dyrkningsforsøg med nogle 
og tredsindstyve Arter, hvilke Forsøg naturligvis ikke har kunnet give 
mange eller afgørende Resultater. Langtfra alle de omtalte Planter 
har Interesse for danske Forhold; her nævnes kun de, hvormed den 
danske Farmakope regner, nemlig: Althaea officin a lis, Papauer somni
fem m, Brassica nigra, Glycyrrhiza glabra, DatUJ'a strammonium, Hyo
scyamus niger, Atropa belladonna, Digitalis purpurea, Verbascum 
phlomoides, V. thapsiforme, Origanum uulgare, Saluia officinalis. Thy
mus uulgaris, Lauendula uera, Melissa officin a lis , Mentha piperita. 
Gentiana lu tea, Valeriana officinalis, Matricaria chamomilla og Arte
misia absinthium. - For de enkelte Plantearters Vedkommende, af 
hvilke nogle omtales udførlig, henvises til Afhandlingen. 

A. Mentz. 

Forsøgsvirksomhed paa Dikopshof. 

J. Hansen: Die Versuchståtigkeit auf dem zur koniglichen landwirtschaftlichen 
Akademie Bonn-Poppelsdorf gehilrige Gut Dikopshof in den Jahren 1905 
-07 u. 1908-09. Berlin 1911. S. 430. 

Godset Dikopshof har i nogle Aar været underlagt Landbrugs
akademiet i Bonn til Brug ved Udførelsen af en Række forskellig
artede Forsøg med Plantedyrkning og Husdyravl. 
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Skønt Forsøgenes Resultater i første Linie har Interesse for 
Landbruget i Rhinegnene, bør de dog ogsaa kendes hos os. Aarets 
Middelvarme synes noget højere paa Dikopshof, medens Regnmæng
den er betydelig større end hos os, navnlig i Sommermaanederne. 
Jorden er ret dyb Lermuld; men Afgrøderne har gennemgaaende ikke 
været særlig store. Navnlig synes Udbyttet af Kartofler og Lucerne 
at have været meget ringe. 

I Forsøgene har Parcellerne stedse været meget store; men der 
er kun anvendt 2 Fællesparceller. 

Hvedesorter. Da der er prøvet meget forskellige Sorter i de 
enkelte Aar, og mange Sorter kun er prøvede een Gang, maa vi her 
nøjes med en Oversigt over de i 1905-07 vundne Resultater: 

hkg pr. ha 
Kærne Halm 

Squ'u-ehead, Strubes ................. . 31.. 53.6 
do. Behrens ................ . 30.1 52.5 

do. Giittingcr, stakket ....... . 30.0 54.4 
do. Mettes .................. . 28 .• 52.<1 

Wilhelmina-Hvede .................. . 2H.o 52.<1 

Squarehcacl, Cimbals ................ . 27.0 52.7 

do. Ekstra, Svaløfs .......... . 25.\1 5H.(l 

Foruden disse er i enkelte Aar prøvet Lentewitzer, Munclts og 
Kirsc111~s Squarehead samt Svaløfs Grenadier-Hvede m. fl. Der er dog 
ingen af disse, der hal' vist større Ydeevne lInIler de givne Forhold 
end de ovennævnte. Naar Wilhelmina-Hveden er kommen saa langt 
ned i Rækken, skyldes det dens Mangel paa Haardførhed. IenkelLe 
Aar har den givet langt større Udbytte end de andre, saaledes i 1906. 

Rngsorter. Forsøgene el' for nogle faa Sorters Vedkommende 
gennemførte i 5 Aar. Andre Sorter er kun prøvede i 2 eller 3 Aar; 
men det er - ganske som sædvanligt i de tyske Forsøg - Petkus
Rugen, der overalt er gaaet af med Sejren, medens Zeelænder-Rug 
og Champagne-Rug indtager de nærmest denne følgende Pladser. 

Prof. Heinrichs Rug samt Schlanstedt- Rug har givet 3-6 hkg 
mindre Kærne samt io hkg mindre Halm end Petkus-Rugen. Mindst 
Rumvægt hal' Petkus-Rugen i men del' findes intet anført om, at denne 
Sort skulde være mindre godt egnet til Brød. 

Sukkerroestammel'. Der er prøvet mange; men det er kun 
nogle enkelte, der er prøvede i mere end 4 Aar, og Resultaterne kan 
derfor næppe betragtes som absolut afgørende, selv ikke for de paa 
Forsøgsstedet gældende Forhold. I den 4-aarige Periode 1906-09 var 
Resultaterne, som det ses af Tabellen øverst paa Side 366. 

Det største RoeudbyUe er naaet af den bekendte Friedrichs
werterroe, der dog staar langt tilbage i Sukkerindhold ligesom ogsaa 
iSaftrenhed. Breuerstedts Elite indtager nærmest en Mellemstilling 
mellem ovennævnte og de bedste KJ. Wanzleben-Stammer. Dippes Kl. 
Wanzleben har det største Sukkerindhold og omtrent samme Sukker
produktion pr. Arealenhed som de nævnte. 



366 

Roer Sukker 
hkg pr. ha pCt. hkg pr. ha 

1. Friedrichswel'ter..................... 437 15 .• 67.5 
2. Breustedts Elite... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 412 16.s 68.6 
3. Schobberts Ideal I ................... 400 16.s 67.4 
4. Specialitet I.............. 396 16.3 64.4 
5. Dippes RI. Wanzleben . . . . . . . . . . . . . .. 394 17.1 67 .• 
6. Rimpaus do. . . . . . . . . . . . . . .. 390 16.8 65.8 
7. Strandes Sukkerroe.................. 377 16.7 62 .• 
8. Heines do.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 370 16.4 60.6 
9. Strubes RI-Wanzleben . . . . . . . . . . . . . .. 367 17.0 62.6 

Forsøg med mere og mindre tidlige Stammer af Kl. Wanzleben 
har ingen afgørende Resultater bragt. 

Foderroer. Det største Masseudbytte er naaet i den 4-aarige 
Periode af Gul Askania (Gebr. Jaensch & Co., Aschersleben) og Orig. 
Eckendorfer. De daarligste har givet 200 hkg mindre pr. ha end de 
nævnte. Tørstofindholdet i Askania var betydelig højere end i Ecken
dorfer, og det er derfor blev en Askania, der har bragt det siørste 
Tørstofudbytte af alle, - i 1907-08 endog 25 hkg mere pr. ha end 
Eckendorfer. 

De ret vidtløftige Forsøg, det er udførte paa Dikopshof med for
skellige Sædskifter samt med forskellig Anvendelse af Staldgød
ning og Kunstgødning, skal ikke omtales her, da dette vilde fordre 
betydelig Plads, og desuden har Resultaterne næppe større praktisk 
Interesse for danske Forhold. Kun et enkelt Forsøg med forskellig 
Saamængde samt i Tilknytning hertil forskellige Mængder 
K vælstofgødning til Rug skal omtales, skønt det ikke løser 
Spørgsmaalet, men snarest kun stiller dette. 

Det er i de senere Aar i Rhinegnene anbefalet at saa Rugen for
holdsvis meget tyndt, men at give forholdsvis store Kvælstoftilskud 
om Foraaret. Man har herved ment at opnaa det bedste økonomiske 
Resultat. 

Forsøget er kun udført et Aar. Resultatet, udtrykt i Pengeværdi 
af Afgrøderne, var følgende: 

Værdi Mark pr. ha 
Saamængde Salpeterkvælstof pr. ha Gennem-

pr. ha 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg snit 
kg. Mk. Mk Mk. Mk. Mk. 

60 588 634 622 602 612 
80 634 635 621 645 634 

100 646 646 629 635 639 
120 619 666 658 661 651 --- ------~--- --_ .. _-- . 

Gennemsnit. .. 622 645 633 636 

Omkostninger til Saasæd og Gødning er fradragne. Det største 
Udbytte er opnaaet ved 120 kg Saasæd og 40 kg Kvælstof. Naar Faren 
for Lejesæd ved den største Saamængde og det største Kvælstof tilskud 
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tages i Betragtning, synes det hensigtsmæssigt at anvende 100 kg Saa
sæd og 40 kg Kvælstof. 

Efter danske Forhold forekom~er 100 kg Saasæd noget lidt, 
medens Kvælstof tilskuddene i det hele synes store. Hele Spørgsmaalet 
kunde maaske ogsaa her i Landet fortjene at undersøges lidt nær
mere. Mærkeligt nok viste det sig i ovennævnte Forsøgs 32 Parceller, 
at H a l m udbyttet næsten var aldeles ens efter alle forskellige Gød
nings- og Saamængder. 

H. A. B. Vestergaard. 

Tyske Sorts- og Saasædsforsøg med Rug, Hvede og Havre. 

Th. Remy, Bonn: Sorten- und Saatgutvcrsuche mit Roggen und Weizen, samt: 
Haferanbauvcrsuche. Der landwirtschaftlichell Zeitschrift fUr die Rhein
provinz, 1911. 

Rugforsøgene er udførte paa Forsøgsmarken ved Bonn-Pop
pelsdorf samt i Vilich i 5 Aar. 

Hovedresultatet af Forsøgene findes i nedenstaaende Tabel. 

Nl'. i Hugsort 

Udhytte i [11- , ,- Vægt af 
hkg pr. ha 

, ____ , _ K~~n: __ ~Halm -nIIH)(lO gKorj~-l~~i I 

I --- 1
1

------

1 Petkus, original ........... 'Ir
l 

31.. 
2 Krafts Zeelændcr . . . . . . . . . . . 29 .• 
3 Champagne ................ i 28.3 
4 Heines Zeelænder. . . . . . . . . . . 27.9 
5 Buhlendorfer............... 2(\.B 
6 Mahndorfer................ 26.5 
7 Schlaustedt................ 26.A 
8 Paleschkener............... 25" 
9 Prof. Heinrichs............. 25.3 

10 Champagne, orig. . . . . . . . . . . . 23.5 

----' -I' '- ,--- ,-
Ci5.o II. 29 70 
63.9 27 72 
Cil., I 27 7] 
66.3 I 31 73 
Ci2.3 II 29 70 
(;4.6 27 72 
Ci2.1 27 
67.2 25 
6l.2 25 
57.6 2Ci 

Ci9 
7l 
70 
69 

Resultaterne er af betydelig Interesse, fordi de klart nok viser, 
i hvilken fremtrædende Grad Petkus-Rugen overgaar alle 
a n d r e i Kærneudbytte. Den eneste virkelig fremragende Sort, der 
omtrent kan sidestilles med Petkus under visse Forhold, er Kra fts 
Zeelænder-Rug, der er ret straastiv og af god Kvalitet. De tidligere, 
meget omtalte Sorter: Schlanstedt og Prof. Heinrichs, kommer langt 
under de ovennævnte baade i Kvalitet og Kvantitet. 

Der findes i Beretningen intet anført om, at Petkus-Rug skulde 
være mindre godt egnet til Bagning end andre Sorter. 

Hvedeforsøgene er udførte ved Bonn-Poppelsdorf i 5 Aar og 
paa flere Marker. Der er prøvet et stort Antal Sorter i Aarenes Løb. 
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Gennemsnittet fra Forsøgene med Sorter, der er prøvede i mindst 4 
Forsøg, anføres her: 

Udbytte i Vægt af 

Nr. Hvedesort 
hkg pr. ha 

Kærne 
I 

Halm 1000gKornl 1 hl 
kg 

1 Stakket Squarehead ......... 34.2 62 .. II 47 
I 

78 
2 Strubes Squarehead ......... 33.8 62 .• 

I 

<iS 77 
3 Sort Elefant (» Rauhweizen«) . 32.9 71.9 49 76 
4 Beselers Squarehead ........ 32.8 6<i.4 44 76 
5 Leutewitzer ................ 32.0 61.0 

I 
<i6 77 

6 Hvid Elefant (»Rauhweizen«). 31.4 69.1 54 74 
7 Sort Rauh-Hvedc ........... 31.. I 70.0 46 74 
8 Krafts Squarehead .......... 30.3 I 64.4 47 76 

I 
I, 

I 
9 Mahndorfer ................ 29.0 62 .• 

II 
4:1 78 

10 Criewener 104 .............. 27.8 
I 

67.4 
Il 

48 77 
1 

Af Sorter, som blev prøvede i de første Forsøgsaar, maa nævnes 
Svaløfs : Ekstra' Squarehead, Renaviet Squarehead og Borehvede, samt 
nogle Sorter fra forskellige tyske Forædlere af Hvede. 

Som Hovedresultat af Forsøgene fremgik, at Strubes Square
head og Stakket Squarehead fra Bonn i det hele gav størst Ud
bytte og tillige med Hensyn til Kvalitet og Straastivhed stod over de 
øvrige. Forholdsvis stort Udbytte gav forskellige Former af den i 
Tyskland meget anvendte Ranh-Hvede, der ogsaa er kendt fra de 
danske Forsøg og nærmest ligner (eller er identisk med) RiweUs 
stakkede Hvede. Det er gennemgaaende meget sildige Hvedeformer 
med langt og ret stivt Straa, men med middelmaadig Kærnekvalitet. 

Havreforsøgene er udførte i Poppelsdorf og Vilich i Aarene 
1905-1910. Der er prøvet i alt 14 Sorter. 

Da Sorterne ikke alle er prøvede i samme Antal Aar, er der ikke 
i Beretningen givet noget talmæssigt Sammendrag af Resultaterne, 
derimod er disse opførte enkeltvis for hvert Aar. Af Oversigten frem
gaar, at Leutewitzer Gulhavre gennemgaaende har givet stort Ud
bytte. Sorten, der ligesom næsten alle de andre. er vel kendt fra de 
danske Havreforsøg, er dog yderlig smaakornet og ikke helt paalide
lig med Hensyn til Straastivhed. I øvrigt staar Strubes Schlanstedt
H a vre blandt de bedst ydende og mest stivstraaede. 

Der er af svaløfske Sorter prøvet ikke mindre end fire, af hvilke 
Sejerhavren har klaret sig bedst, uden dog at overgaa den nævnte 
Leutewitzer-Havre. 

Blandt Sorter, der er prøvede i mindst 3 Aar, staar anført en 
under det mystiske Navn: »Diinischer Riesenhafer«. Et nærmere 
Eftersyn af Tallene viser, at denne Sort i Virkeligheden gennem
snitlig har givet større Udbytte end nogen anden Sort i disse 
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Aar, og at den med Hensyn til Straastivhed staar i 1, Klasse, Sor
ten er Gul Næsgaard-Havre. (Partiet stammer fra Wiboltt's Frø
handel, Nakskov.) 

Der er vistnok ikke i Tyskland prøvet en eneste af de nyere 
danske Kornsorter, - undtagen netop denne ene Prøve, der under 
urigtigt Navn og vel nærmest ved en Tilfældighed er kommen med. 
Dog maa der vistnok siges at være særdeles god Grund til at søge 
vore bedste Sorter prøvede ogsaa i Tyskland; thi der er næppe Tvivl 
om, at de gennemgaaende vil vise sig de tyske overlegne. 

I udpræget Modsætning til den Tilbageholdenhed, der i saa Hen
seende er vist fra dansk Side, ses det, at svenske (svaløfske) Sorter 
stedse i betydeligt An! al er optagne i de tyske Sortsforsøg. Der kunde 
vel være Grund til at overveje, om der ikke i Tyskland skulde være 
Muligheder for Afsætning af Saasæd fra Danmark. Betingelsen herfor 
er imidlertid, at vore Sorter først prøves der i vel gennemførte 
Forsøg. 

Naar det har vist sig, at f. Eks. Strubes Squarehead og andre 
beslægtede Sorter ved tyske Forsøg betegnes som Standardsorter eller 
som de bedste, der har kunnet paavises, medens vi her hjemme maa 
betegne disse som 2. Klasses, kunde der vel være Grund til at søge 
enkelte af vore nye og under vore Forhold -- afgjort bedre Sorter 
prøvede i Tyskland. 

Foruden de her omhandlede, ret omfattende Sortsforsøg er der 
af Prof. Remy udført nogle Undersøgelser af forskellige Forhold 
vedrørende Saasædens Beskaffenhed og den Indflydelse, denne 
har paa Udbyttet. 

Rug. 
Værdiforholdet mellem original Saasæd og Saasæd, 

avlet i Forsøgsrnarken (Petkus-Rug). 
Det viste sig, at til Trods for den udprægede Fremmedbefrugt

ning af mindre yderige Rugsorter, som paagældende Prøve var udsat 
for i Forsøgsrnarken, var der ikke nogen nævneværdig Forskel 
i Udbyttet af den Rug, der i 2 Aar var avlet paa Forsøgs
rnarken, og den originale Petkus-Rug. Først i 3. Aar var der 
virkelig Tilbagegang, hvilket i øvrigt ogsaa gjaldt selve Rugty p e n, der 
først da syntes stærkt paavirket. Forf. mener herefter at kunne an
befale som en fuldt tilstrækkelig Forholdsregel hvert Aar at anskaffe 
1 pet. Originalsaasæd, - ogsaa fordi Prisen paa denne ofte er over
maade høj. 

Værdiforholdet mellem store og middelstore Korn. 
Resultatet var, at der i Løbet af 3 Aar ved gentagen Sortering af 

de samme Prøver Aar efter Aar ingen nævneværdig Forskel var 
med Hensyn til Kærneudbyttet, men at derimod HalmudbyUet 
var lidt større efter storkornet Udsæd. 

24 
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Forsøget blev udført med to Hold Prøver, nemlig en Prøve, paa 
hvilken kun .Sortering ved Sold anvendtes, og en anden Prøve, stam
mende fra en ligefrem Deling af Kærnerne fra de samme, udvalgte 
Aks. I alle Tilfælde høstedes ca. 31 Ctn. Kærne; men efter store Korn 
høstedes efter begge Fremgangsmaader ca. 5 Ctn. Halm mere. 

Hvede. 
Betydningen af Korn- og Aks udvalg hos Hvede. 
Forsøget er her ret omfattende. Hovedresultatet var, at der hos 

Squarehead-Hvede ingen Forøgelse var at spore ved gentagen Ud
valg og Saaning af store Korn over for Korn af Middelstørrelse. Det 
tilsvarende Resultat opnaaedes ved Udvalg af særlig smukke, 
typiske Squarehead-Aks. Aksudvalg i 4 paa hinanden følgende Gene: 
rationer gav endog som Gennemsnitsresultat, at den almindelige Saa
sæd nærmest var den udvalgte overlegen. (Forf. fremhæver dog i 
denne Forbindelse, at naar der anvendes en mere eller mindre ud
artet Hvede, vil Aksudvalget sikkert kunne hæve Udbyttet). 

Det fremhæves - sikkert med Rette - at man ikke bør stille 
for store Fordringer til Kornstørrelsen hos Saasæd, der udbydes til 
Salg, da dette kun fordyrer Varen uden at bringe tilsvarende Fordel 
ved Dyrkningen. 

H. A. B. Vestergaard. 

Om den Indflydelse, som Bearbejdning og Gødskning af Enge 
øver paa Afgrødens Størrelse og dens botaniske og kemiske 

Sammensætning. 

G. Bredemann: Der Einflusz der Diingung und Bearheitung der Wiesen auf 
den Ertrag, den Pflanzenhestand und die chemische Zusammensetzung 
des Heues. Mitteilung der landwirtschaftlichen Versuchsstation Harles
hausen hei Casse!. Fiihlings Landwirtschaftliche Zeitung 1912, S. 166-
191 og 210-229. 

I Beretningen forelægges Resultater af en Række Forsøg med 
Kultivering af gamle forsømte Enge ved Bearbejdning og Tilførsel af 
Gødning. Forsøgene blev anlagte i 1894 paa 18 Enge, der repræsen
terede forskellige Jordbundsforhold, og strakte sig over 14 Aar. De 
blev gennemførte efter følgende Plan (2 Fællesparceller a 12.5, 18 
eller 25 a): 

1. 400 eller 600 kg Thomasslagge og 400 kg Kainit pr. ha. 
2. Samme Gødning + 2000 kg brændt Kalk. 
3. do. + 4000 kg do. 
4. Ugødet. 

De anførte Gødningsmængder blev givet hvert Aar efter forud
gaaende Harvning af alle Parcellerne, men de anførte Kalkmængder 
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blev kun givet i 4 Aar. De anvendte Gødninger gav uden Undtagelse 
store Udslag. Det gennemsnitlige aarlige Høudbytte var følgende: 

U gødet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1326 kg pr ha 
Thomasslagge + Kainit ...................... 2192 - -

do. + do. + 2000 kg Kalk ....... 2916 - -
do. + do. + 4000 kg do........ 3272 - -

Samtidig med at Udbyttet steg, fik Plantebestanden en anden 
Karakter, idet Ukrudet, der oprindelig fandtes i stor Mængde, aftog, 
og de gode Foderplanter fik Overhaand. Tillige fik disse en blødere 
og mindre træet Beskaffenhed, og Bælgplanterne blev stærkere re
præsenteret. I Overensstemmelse hermed tiltog Høets Indhold af 
Æggehvidestoffer. Indholdet af Askebestanddele blev helt igennem 
større, og i en Del Tilfælde gik Indholdet af Cellestof ned. Medens 
Høet fra de gødede Parceller kunde sælges til en Pris af 6 Mark pr. 
100 kg, var Prisen paa Høet fra de ugødede Parceller kun 4.40 Mark. 

r Aarene 1905--1911 blev der anstillet Forsøg med Fornyelse af 
Plantebestanden ved Odsaaning af hensigtsmæssige Frøhlandinger 
efter forudgaaende stærk Harvning eller Ompløjning. Følgende Arter 
slog godt an: Faaresvingel, Engsvingel, Kamgræs, Almindelig II vene 
og Timothe. I nogle Tilfælde slog Draphavre og Almindelig Hajgræs 
fejl og i et enkelt Tilfælde ogsaa Hundegræs og Eng-Rapgræs. Al
mindelig Rapgræs og Eng-Rævehale kom slet ikke til virkelig Udvik
ling. Af Bælgplanter lykkedes kun Rødkløver, Hvidkløver og Alsike
kløver fuldstændig, mcdcns Rundbælg og Almindelig Kællingetand slog 
mere eller mindre fejl, og Sump-Kællingetand, Esparsette, Sandlucerne 
og Humle-Sneglebælg mislykkedes helt igennem. Nogen bestemt Sam
menhæng mellem Jordbundens I3eskafJenhed og disse Forhold kunde 
ikke paavises. 

R. K. Kristensen. 

Slættidens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Høets Kvalitet. 

Charles Crawther og Arthur G. Rustan: The influence of time of cutting upon 
the yield and composition of hay. Dcpartment of Agriculture, The 
University, Leeds. The Journal of Agricultural Science, 1912, 4. Bd., 
S. 305-317. 

De refererede Undersøgelser blev udførte i 1909 og 1910. Der 
blev anvendt 4 forskellige Slættider. I 1909 var disse: 10. Juni, 28 . 
.Tuni, 15 . .Tuli og 3. August. Hele Vegetationstiden gav rigelig Nedbør 
med stigende Temperatur og gode Betingelser for en kraftig og stadig 
Vækst. Der benyttedes en 1. Aars Græsmark; Plantebestanden var en 
almindelig Blanding af Græsser og Bælgplanter. Ved den første SIa a
ning stod Rajgræsset i Blomst, medens Bælgplanterne dannede en god 
Bundvækst. Ved anden Slaaning var Rajgræsset ved at danne Frø og 
Kløveren i begyndende Blomstring, ved tredje Slaaning var Græsserne 

24'" 
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under Modning, medens Kløveren stod i fuld Blomst, ved fjerde Slaa
ning var hele Plantebestanden moden. H ø u d b Y tt e t ved de fire 
Slaaninger var følgende: 

l. Slæt (lO. Juni)... . . . . . . . . . . .. 40.6 hkg pr. ha. 
2. Slæt (28. Juni) ............... 52.8 
3. Slæt (15. Juli) ............... 60.2 - -
4. Slæt (3. Aug.)... . . . . . . . . . . . .. 63.6 - -

De kemiske Analyser af Høet gav nedenstaaende Resultater (Ind
holdet er angivet i pCt. af Tørstoffet. Summen af de 6 Bestanddele, 
der er opført først, er lig 100, idet kvælstoffri Ekstraktstoffer er be
litemt som Differens): 

Æggehvidestoffer 
Amidstoffer .. 
Raafedt ... . . 
Cellestof · . 
Kvælstoffri Ekstraktstoffer 
Aske. .. . . . . 

---------
Pentosaner 
Si O2 · . .. . .. 
CaO. . . · . . . 
K2 O. .. .. . . . 
P 2 0 5 , · . .. 

Indhold i pCt. af Tørstoffet 
l. Slæt 2. Slæt 3. Slæt 4. Slæt 

10.28 9.27 9.67 10.19 
4.86 3.45 3.6. 1.76 
2.6. 1.6. 1.58 1..7 

27.80 30.60 31.70 34.40 
46.60 47.10 44.60 42.66 

8.8' 7.00 8.81 9.61 

20.76 22.20 20 .• 0 24.00 
1.8. 1.47 2.88 2.'9 
0.88 0.68 0.8. 0.77 
1.2. L06 Lo. 1.08 
0 .• 9 O ... 0.30 0.39 

Tallene viser, at med den fremadskridende Modning følger et 
stigende Indhold af Cellestof. Samtidig stiger Indholdet af Kiselsyre, 
ved sidste Slaaning 'var det omtrent dobbelt saa stort som ved første. 
Indholdet af Æggehvidestoffer er dalende fra første til anden Slæt, 
hvad der maaske kan sættes i Forbindelse med, at den paagældende 
Periode, sidste Halvdel af Juni, var særlig fugtig. Derefter er Ind
holdet af Æggehvide i stadig Stigning. Askeindholdet viser den samme 
Bevægelse. Indholdet af Amidstoffer er aftagende fra første til anden 
Slæt og i særlig Grad fra tredje til fjerde Slæt. I pCt. af »Raaægge
hviden« var Indholdet af Amider ved de fire Slaaninger: 29.9, 27.1, 
27.2 og 14.7 pCt. (Hvilke Faktorer, der er benyttede ved Beregningen af 
»Raaæggehvide«, Amidstoffer og virkelig Æggehvide, er ikke angivet). 
Indholdet af K2 O og P 2 0 5 er dalende fra første til anden Slæt, For
holdet er særlig fremtrædende for Fosforsyrens Vedkommende. 

Afgrødernes totale Indhold af de paagældende Stoffer fremgaar af 
Tabellen øverst paa Side 373. 

Fordøjeligheden af Æggehvidestofferne blev bestemt ved Hjælp 
af Pepsin-Saltsyre, og, som det maatte ventes, aftog Fordøjeligheden 
med den fremadskridende Modning. Den fordøjelige Del af Ægge
hvidestofferne udgjorde, udtrykt i pCt.: 

l. Slæt 
82.5 pCt, 

2. Slæt 
77.7 pCt. 

3. Slæt 
74 .• pCt. 

4. Slæt 
63 .• pCt. 
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Kilogram pr. Hektar 
1. Slæt 2. Slæt 3. Slæt 4. Slæt 

Tørstof ....................... . 3605 4680 5374 5710 
-~_._-_._._---- -~--- -- ----

Æggehvidestoffer ................. . 369 437 521 582 
Amidstoffer ...................... . 157 162 190 101 
Raafedt ......................... . 95 78 84 84 
Cellestof ........................ . 985 1433 1702 1970 
Kvælstoffri Ekstraktstoffer ........ . 1679 2205 2396 2429 
Aske .................... . 319 369 476 549 

.. _----------
Pentosaner ...................... . 750 1041 1299 1377 
Si O 2 •••.••...•.•................ 48 68 125 142 
CaO ............................ . 30 31 45 4-4 
K.O ....................... . 46 47 58 62 
p. O, ........................ . 20 15 17 22 

Sættes den fordøjelige Del af Cellestof og opløselige Kulhydrater 
lig det ved den kemiske Analyse fundne Indhold af kvælstoffri Eks
traktstoffer (Hennebergs og Slohmanns Regel) og regner man, at 
Amidstofferne er helt fordøjelige, og at Halvdelen af Raafedtet er for
døjeligt -- altsammen i nær Overensstemmelse med Resultater af 
Kellners Fodringsforsøg ~ var Afgrødernes totale Indhold af f o r
døjelige Stoffer følgende: 

Kilogram pr. Hektar 

1. Slæt 2. Slæt 3. Slæt 4. Slæt 
lEggehvirlestoffer . . . . . . . ....... . 308 336 386 372 
Amidstolfer ...................... . 157 162 190 101 
Raafedt ......................... . 48 39 42 42 
Opløselige Kulhydrater og Cellestof. . 1679 2205 2396 2429 

Medens den producerede Mængde af Æggehvidestoffer og Kulhy
drater var stigende gennem alle 4 Slaaninger, naar man regner med 
Afgrødernes totale Indhold af disse Stoffer, stiller Forholdet sig lidt 
anderledes for den fordøjelige Dels Vedkommende. Mængden af for
døjelige Kulhydrater staar omtrent lige ved de to sidste Slaaninger, 
og Æggehvidestofferne viser en lille Nedgang fra tredie til fjerde Slæt. 
- Ved disse Forsøg blev Tab af Frø og andre Plantedele saa vidt 
muligt undgaaet, men under almindelige Forhold vil der foregaa et 
betydeligt Tab ved Bjærgningen af Afgrøden, naar denne er saa mo
den, som det her var Tilfældet ved 4. Slæt. 

Tilsvarende Forsøg blev gennemførte i 1910. Vejrforholdene var 
da noget anderledes end i det foregaaende Aar, hvad der ikke var 
uden Indflydelse paa Udfaldet af Undersøgelserne, men i det hele og 
store blev de i 1909 gjorte Erfaringer bekræftet. - Oplysninger om 

. Efterslætten eller Eftergræsningen, der jo ogsaa bør tages i Betragt
ning ved Bedømmelsen af de indvundne Resultater, findes ikke. 

R. K. Kristensen. 
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Tørstofbestemmelse i Roer. 

O. Hofman-Bang: Om beståmning af torrsubstansen i rotfrukter. Meddelande 
Nr. 59 från Centralanstalten fOr Forsoksvåsendet på Jordbruksområdet. 
Stockholm 1912. 8 S. 

Ved en Sammenligning mellem den af P. Bolin udarbejdede Me
tode til Tørstofbestemmelse i Roer ') og den paa Centralanstaltens 
kemiske Laboratorium anvendte Metode 2) fandt Forf., at hvis der i 
begge Tilfælde blev udtaget Prøvestykker af de enkelte Roer paa een 
og samme Maade, gav begge Metoder gennemsnitlig omtrent samme 
Resultat (i de enkelte Tilfælde kunde der dog være en betydelig For
skel - indtil '/. pCt. Tørstof), men naar der blev udtaget et kile
formei Stykke paa langs ad Roen (Laboratoriets Metode), blev Gen
nemsnitsresultatet 0.23 pCt. Tørstof højere, end naar de udtagne Stykker 
var lige tykke i begge Sider (Bolins Metode). 

Dermed var dog ikke hele den af Bolin fundne Forskel mellem 
de to Metoder (O.'B pCt. Tørstof) forklaret; Forf. antager, at eventuelle 
Forskelligheder vedrørende Tørringstemperaturen har spillet en Rolle, 
og meddeler nedenstaaende Tal fra en Undersøgelse, hvor der efter 
forudgaaende Tørring ved lavere Temperatur blev færdigtørret ved 
100 og ved 110 0 C. 

pCt. Tørstof fundet 
100 o 110 o Differens 

Turnips .. 7.42 

Kaalroer ............ U.Og 

Fodersukkerroer. . . . .. 8.27 

Runkelroer .......... 8.06 

6.08 

10.39 

6.84 

7.55 

Afsvampning af Saasæd 

-:- 0.44 
-:- 1.00 

-:- 1.43 

-:- 0.51 

R. K. Kristensen. 

mod Nøgen Bygbrand og Hvedens Støvbrand. 

O. Appel og E. Riehm: Die Bekiimpfung des Flugbrandes von Weizen und 
Gerste. Arbeiten aus der Kaiserlichen Biologischen Anstalt fiir Land
und Forstwirtschaft. Bd. VIII, Heft 3, 1911, S. 343-426. 

De i Titlen nævnte Brandarter (Nøgen Bygbrand og Hvedens 
Støvbrand, Ustilago nuda og tritici) udmærker sig fremfor de andre 
Brandformer hos Kornarterne ved, at Infektionen foregaar i Blomst
ringstiden, og at det modne Korn derfor indeholder Brandsvampens 
Mycelium dels i Kærnens indre Lag, dels endog i selve Kimen
saaledes som det er paavist af Hecke. Som Følge af dette Forhold 
er det forbundet med særlige Vanskeligheder at bekæmpe disse to 

') Se Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, 18. Bind, Side 356. 
2) Se samme Bind, Side 640. 
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Brandformer: enkelte Plantepatologer har endog udtalt, at det er 
umuligt; dette kan kun skyldes Ukendskab til J. L. Jensens vellykkede 
Forsøg, der allerede offentliggjordes i 1887-88. Forfatterne har nu sat 
sig det Maal at vise, at der gives gode Metoder til Bekæmpelsen af de 
nævnte Brandformer, og de tager deres Udgangspunkt fra J. L. Jen
sens Arbejder, som her for fli!rste Gang vurderes efter Fortjeneste 
over for det internationale Publikum. 

Forf. har bekræftet, at Afsvampning med kemiske Midler (Blaa
sten, Formaldehyd, Kreolin o. s. v.) er ganske uvirksom over for Hve
dens Støvbrand og Nøgen Bygbrand. Det eneste virksomme Middel 
er Anvendelse af høj Temperatur, enten ved Hjælp af varmt Vand 
(efter J. L. Jensen) eller af varm, tør Luft. Undersøgelserne over 
den sidste Metode er det vigtigste nye, der bydes i Forf.s Arbejde. 

En nødvendig Forudsætning for et godt Resultat af Vannebe
handlingen mod disse Brandformer er, at Saasæden udblødes først, 
saaledes som J. L. Jensen først paaviste det. Forf. viser, at baade 
Varmvands- og Varmluftsbehandling af tørt Korn er uvirksom. De 
har endvidere fundet, at Udblødningstiden er afhængig af Udblød
ningsvandets Temperatur; er denne 25-30° C., behøves der kun 4 
Timer; ved 10° behøves ca. 8 Timer. Udblødes Saasæden i 8 Timer 
i Vand paa 40°, forsvinder de nævnte Brandformer uden senere Be
handling med Vand af højere Temperatur; denne Fremgangsmaade 
er dog uden praktisk Værdi, da Kornet bliver altfor vaadt, og Spire
evnen lider for meget. 

Var m van d s behandlingen efter Udblødningen foretages bedst 
ved Neddypning i Vand paa 50--52 ° i 7-10 Minutter, altsaa lidt læn
gere Tid end af J. L. Jensen angivet. Forf. har anstillet Forsøg i 
Praksis, dels med simple Midler som Kurve, Kar o. lign., dels med 
særlige Apparater, og de har i begge Tilfælde faaet gode Resultater. 

Varm l u fts behandlingen frembyder den Fordel, at Kornet bliver 
tørret samtidig med, at det opvarmes; men den dermed forbundne 
Vandfordampning frembringer en Afkøling; derfor maa Kornet an
bringes i et Rum, hvor Luften er betydelig varmere end det varme 
Vand. Ved Forsøg i et særlig dertil konstrueret Laboratorieapparat 
viste Forf., at naar Kornet var 20 Minutter i tør Luft paa 55-60°, 
havde det i ca. 5 Minutter en Temperatur af ca. 50°, altsaa svarende 
til Forholdene ved Varmvandsbehandling; ved at gaa frem paa denne 
Maade har Forf. kunnet reducere Brandmængden til O. Endvidere 
har Forf. prøvet Varmluftsbehandlingen med større Kornmængder 
under praktiske Forhold, dels i Maltkøller, dels i Korn- og Frøtør
ringsapparater, særlig den Jagerske Tromlemaskine. I Maltkøllen 
opnaaedes kun ret gode Resultater, medens der med det Jagerske 
Apparat kunde faas fuldstændig Brandfrihed. Forf. fremhæver, at 
de forskellige Tørreapparater maa gennemprøves ved særlige Forsøg, 
d~ deres Konstruktion hyppig er saa forskellig, at almindelige For
skrifter næppe lader sig give. 
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Forf. betegner selv deres Arbejde som orienterende; man savner 
i høj Grad Udbytte forsøg, og Spiringsundersøgelserne synes ret man-. 
gelfulde; men der bebudes fortsatte Undersøgelser i saa Henseende. 
Hvad der her foreligger angaaende Varmluftsmetoden, er imidlertid 
nok til, at man med største Interesse maa imødese dens videre 
Udvikling. I saa Henseende henviser Forf. bl. a. til, at Det tyske 
Landbrugsselskab har udskrevet en' Præmiekonkurrence angaaende 
Konstruktion af Afsvampningsapparater og af Korntørringsapparater, 
som tillige kan bruges til Afsvampning. 

F. Kølpin Ravn. 

Kalkkvælstof som Middel mod Ukrud. 

Sigurd Rltodin: Om utrotande af åkerogrås genom jårllvitriol och karbid
kvåfvc. Meddelande Nr. 40 från Centralanstalten fOr f6rsiiksvåsendet på 
jordbrllksområdet. Stockholm 1911. 

Kalkkvælstof (Calciumcyanamid) kan i høj Grad beskadige Plante
væksten, naar det benyttes som Overgødning. Virkningen er imidlertid 
noget forskellig ved de forskellige Plantearter, og det var da ikke 
utænkeligt, at man ved U dstrøning af Kalkkvælstof kunde svække en 
Del af saadant Ukrud, mod hvilket der savnes simple, virksomme Be
kæmpelsesmidler. 

I ovennævnte Afhandling gøres der Rede for nogle paa Experi
mentalfiiltet ved Stockholm foretagne Undersøgelser vedrørende dette 
Spørgsmaal. Kalkkvælstoffet, 1 hkg pr. ha, blev udstrøet meget tidlig 
om Morgenen, medens der endnu var stærk Dug, og det viste sig da 
bl. a., at Stoffet var saa godt som uvirksomt over for Snerle-Pileurt 
(»åkerbinda«), som ligeledes kun beskadiges svagt af Jærnvitriol, medens 
Melde (»svinmålla«), der saa godt som slet ikke beskadiges af Jærn
vitriol, i høj Grad svækkedes af Kalkkvælstof. 

For at Sagen skal kunne faa praktisk Betydning, er det en For
udsætning, at den Afgrøde, hvori det paagældende Ukrud optræder, 
taaler Kalkkvælstoffet som Overgødning. Runkelroer svækkes jo imid
lertid i høj Grad af Kalkkvælstoffet, og Byg er ligeledes meget øm
taaligt herfor. Ogsaa Havre svækkes en Del af Kalkkvælstof om end, 
efter Forfatterens Anskuelse, ikke mere end af Jærnvitriol. _ .. Den 
Nytte, der kan faas af Kalkkvælstofl"et som Middel mod Ukrudet, synes 
yderst begrænset. 

L. P. M. Larsen. 


