
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlens Omraade i Udlandet. 

Hvedesorternes Haardførhed og deres Indhold af Tørstof 
og Sukkerstoffer. 

Å. Ålcerman og Hj. Johansson: Beitriige zur Kenntnis der Kiilteresistenz des 
Winterweizens. Zeitsehrift fiir Pflanzeuziiehtung. Bd. 5. 1917. 

Å. Åkermall og Hj. Johansson: Fortsatta uudersoknillgen rorande soekerholl 
oeh torrsubstanshalt hos någl'a hosthvetesorter. Sveriges Utsiidesfol'
euings Tidskrift. Hefte 5. 1918. 

De i de seneste Aartier foretagne Undersøgelser angaaende Plan
ters og Plantedeles Evne til at modstaa Frost uden at dræbes eller 
ødelægges har vist, at denne Evne i ret høj Grad synes knyttet til 
den større eller mindre Koncentration af visse Stoffer i Plantecellerne. 
Frem for alt synes Sukkerarterne at være af Betydning i denne 
Henseende. 

Det laa nu nær at formode, at den betydningsfulde Forskel i 
Henseende til Haardførhed hos forskellige Hvedesorter ogsaa stod i 
en vis Forbindelse med forskelligt Indhold af Sukkerstoffer, og det 
var altsaa af Interesse at faa dette nærmere prøvet. 

Ved Svaløf blev de første Prøver af Hvedesorternes Bladskud 
tagne i Januar 1917. Jorden havde da i længere Tid været frossen. 

De afskaarne Blade vaskedes i iskoldt Vand, blev forsigtigt af
gnedne og derefter let tørrede ved at trykkes i et Haandklæde. 

Efter at være skaarne i Smaastykker blev Prøverne vejede og 
derefter blev de overgydte med Æthyl-Æther for at dræbe Plante
vævene og derved hindre yderligere Omdannelser i de endnu levende 
Celler. 

Tørstofbestemmelserne udførtes efter Tørring ved 70". Sukker
bestemmelserne blev foretagne paa flere forskellige Maader. Selve 
Analysemetoderne skal dog ikke omtales her. 

Der prøvedes først to Hvedesorter, nemlig Svensk Landhvede og 
Tystofte Smaahvede. Førstnævnte er en ældgammel svensk Landhvede, 
som i Tilpasning til Klimaet er ganske særdeles haardfør og som 
selv i de strengeste Vintre saa godt som aldri(.;l udtyndes eller gaar ull. 
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Smaahveden, der jo er meget velkendt her i Danmark, og som 
efter vore Forhold maa regnes for ret haardfør og ret vinterfast, vil 
- selv i det sydlige Sverige - ofte udtyndes meget, og den regnes i 
Sverige til de mindst haardføre Sorter, som har Betydning i den 
praktiske Hvededyrkning. I Undersøgelserne blev senere ogsaa ind
draget Solhvede og Thulehvede. Disse staar med Hensyn til Haard
førhed imellem de to før nævnte Sorter, men dog saaledes, at Sol
hvede staar Smaahvede nærmest, medens Thulehvede staar Land
hvede nærmest uden dog helt at naa denne. 

Resultaterne af Undersøgelserne i Januar og Februar gengives her. 

Sukkerstoffer i 
Tørstof pCt. af Tørstoffet 

Smaahvede ......... '" . 19.H 7.5 
Solhvede ............... 20.2 9.6 
Landhvede ............... 23.7 15.2 

-----_ .. - ------ - -~---~- ------.---

Smaahvede ............... 23.2 14.1 
Solhvede . ............... . 238 15.i 
Thulehvede II ........... 24.7 18.0 
Landhvede ............... 26.0 21.1 

Det fremgaar heraf, at Indholdet af Tørstof - og endnu mere 
Sukkerindholdet - har været ret forskelligt i de to Tilfælde. En 
saadan Veksling synes i øvrigt meget almindeligt at forekomme selv 
i Løbet af faa Dage, naar Vejrforholdene ændrer Karakter. 

Af særlig Interesse er det, at der i Overensstemmelse med de 
ovennævnte Forskelligheder i Haardførhed er en tilsvarende Variation 
i Sukkerindholdet, at stigende Sukkerindhold synes at staa i 
Forbindelse med større Haardførhed og al der aItsaa er en 
vis Parallelitet mellem disse to Egenskaber. 

Nyere Undersøgelser af samme Sag foreligger fra Svaløf. Man 
har her søgt at komme noget mere paa det rene med, hvorledes 
vekslende Vejrlig Vinteren igennem virker paa Hvedens Sukkerindhold. 

Som Eksempel paa Resultater af disse Undersøgelser skal anføres 
nedenstaaende Tal: 

Sukkerindh. i Landhv. 12. Novbr. 1917 = 14.8 Lufttemperatur = + 6.ooC. 
27. 12.8 + 2.4 -
28. Decbr. 10.4 --:- 5.2 -

4. Januar 1918 12.2 .-;- 5.0 -
6. 12.8 +2.2 -

18. 9.7 -7- 1.0 -
24. 19.9 + 3.5 -
15. Februar- 19.2 --:- 5.0 -

Der forekommer altsaa i Løbet af en Vinter store Svingninger i 
det absolutte Indhold af Tørstof og Sukkerstoffer; men af særlig 
Interesse bliver det her, om saa ogsaa Sorternes Rækkefølge bevares 
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under disse Vekslinger. I de sidste Undersøgelser var inddragne Wil
helmina-Hvede, og det viste sig, at Forholdet mellem denne og Smaa
hveden kunde veksle noget, saaledes nemlig, at Wilhelmina-Hveden i 
den første og sidste Del af ovenangivne Periode havde større Sukker
indhold end Smaahveden, medens Forholdet var omvendt - og alt
saa i Overensstemmelse med Haardførhedsgraden - i den midterste 
Del af Perioden, fra 28. December til 18. Januar. 

Middeltallene for 4. og 6. Jannar var følgende: 

Tørstofprocent Sukkerprocent 

Wilhelmina-Hvede 17.1 5.2 
Smaahvede ..... ........ 17.9 6.7 
Sol hvede ... . . . . . . . . . . .. 18.1 7.:1 
Land hvede ..... . . . . . . .. 21.5 12.5 

Skønt det hele Spørgsmaal har betydelig Interesse, fordi det 
utvivlsomt viser os en Sammenhæng mellem de omhandlede Egen
skaber, mener Forfatterne dog ikke, at det med Henblik paa For
ædlingsarbejdet og Valg mellem i øvrigt nærstaaende Hvedeformer 
vil kunne faa nogen større Betydning, da der altid er Rum for en 
betydelig Usikkerhed ved Bestemmelserne og der, som ovenfor anført, 
kan vise sig Svingninger Sorterne imellem. Det ser ud, som de enkelte 
Sorter kan have mere og mindre »kritiske Perioder«. Under alle 
Omstændigheder kræver disse Undersøgelser et meget betydeligt Ar
bejde ved gentagne Analyser hele Vinteren igennem; og til virkelig 
eksakte Undersøgelser af smaa Forskelle vilde rimeligvis kunstig 
Frysning og dertil hørende vidtløftigt Apparat være nødvendigt. 

H. A. B. Vestergaard. 

Kalkens Indflydelse paa Staldgødningskvælstoffets Nitrifikation. 

ellr. }Jarthel og N. Bengtsson: Bidrag till fl'ågall om stallgodselkviifvets nitri
fikation i åkerjorden II. Meddelande Nr. 172 från Cenh'alanstaltell fOr 
fiirsoksvasendet på jordbruksområdet. Bakteriologiska laboratoriet, Nr. 19. 

Forfatterne godtgør, at der ved Anvendelse af kulsur Kalk sam
men med Staldgødning til Agerjord ikke, hvad enten Jord reaktionen 
har været neutral eller sur, kan spores nogen gunstig Indvirkning af 
Kalken paa Staldgødningskvælstoffets Nitrifikation, men at der ved 
Anvendelse af en meget slor Kalkniængde (2 pCt. af Jordens Vægt) 
tværtimod er Tale om en fremtrædende hæmmende IndtlydeIse paa 
denne. Ved Anvendelse af mindre Kalkmængder (0.1 og 0.2 pCt. CaO), 
der bedre svarer til de i Praksis anvendte, kunde en saadan hæm
mende Virkning derimod ikke paavises. Paa Nitrifikationen af svovl
sur Ammoniak i surt reagerende Agerjord udøver Kalken derimod en 
meget stærkt fremmende Indflydelse. 

Harald R. Christensen. 


