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geJser, som den hastigt faldende Døgntemperatur i August byder 
Planterne, er Skyld heri. Et Forædlingsarbejde med Lucerne maa 
derfor i Norge gaa ud paa at udnytte den Variation, der findes in
denfor et Plantemateriale, og faa Typer frem med kortvarig Blomst
ring og hurtig Frøsætning og Modning. 

I Beretningen behandles derefter Forf. UndersØgelser over Va
riationen i Frøsætning hos Enkeltplanter. Paa forskellige Tidspunk
ter i Juli og August er mærket et større Antal Klaser paa forskellige 
U dviklingstrin, og disse er efter Afblomstring og Frømodning høstet 
hver for sig. Ved statistisk Bearbejdning af Talmaterialet fandtes 
sikker Forskel mellem forskellige Planters Fertilitet udtrykt ved Frø
udbyttet pr. Blomst, der fandtes svag positiv Korrelation mellem, 
paa den ene Side Antal Blomster pr. Klase og paa den anden Antal 
FrØ pr. Blomst og Frø pr. Plante. Procent ansatte Bælge pr. Plante 
varierede stærkt i Materialet, og da der fandtes god positiv Korrela
tion mellem Bælgsætningsprocenten og Frø pr. Bælg slutter Forf., 
at dette er en af de vigtigste Aarsager til Variationen i Frøudbyttet. 
Medvirkende hertil er desuden, at der er forholdsvis mange daarligt 
udviklede Frø i Bælgene hos Planter med lille Bælgsætningsprocent. 

Derefter refereres Undersøgelser over Frøsætningen hos for
skellige Afkomshold efter Enkeltplanter. Da der var fri Afblomst
ring, var kun Moderplanten kendt, til Trods herfor syntes der dog 
at være Tendens til at samme Afkomshold Aar efter Aar gav bedst 
Frøsætning. Af to lovende Udvalg, Grimm, Idaho, 262 og do. 473 
dannedes en ny Stamme, Grimm Vidarshov, der har betydelig bedre 
Frøproduktionsevne end Moderstammen og som ligger nær op ad 
denne i Høudbytte. 

De gennemførte UnderSØgelser viste, at Frøudbyttet er stærkt af
hængig af Vejrforholdene og svingende fra Aar til Aar, i Gennem
snit er det 10-20 kg pr. dekar, eventuelt er det helt svigtende. For
skellige Kulturforanstaltninger kan antagelig medvirke til Sikring 
af Frøudbyttet, og man er i Gang med at undersøge Værdien af for
skellig Rækkeafstand, Planteafstand, Opbinding, bedste Høsttid, Ef
termodning m. v. Asger Larsen. 

Dyrkning af Planter til Oummiproduktion_ 

Anderson, Gosta: »Møjligheterne for en svensk produktion av naturgummi«. 
Kungl. Lantbruksakad. Tidskrift 1946 p. 269-282. 

Forf. peger indledningsvis paa den stigende Betydning, Gummi 
har haft, politisk saavel som økonomisk, siden omkring 1870. Den 
stærke Lokalisering af Naturgummi-Produktionen til de tropiske 
Omraader, hvor Træer af Hevea-Slægten kan gro, har gjort, at man i 
forskellige Lande allerede under forrige Verdenskrig har interesseret 
sig for at fremstille Gummi syntetisk, Bestræbelser, der er udviklet 
stærkt under sidste Verdenskrig. Jævnsides hermed er der gjort et 
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stort Arbejde for at finde kautchukførende Planter i den hjemlige 
Flora. I U. S. A. har man saaledes undersØgt ca. 3000 Arter for 
Kautchukindhold og i Tyskland og U. S. S. R. er der udfoldet lig~ 

nende Bestræbelser, i alle Tilfælde uden særligt betydningsfulde 
Resultater. 

Vigtigst i den Henseende er det russiske Fund i 1931 af en hid
til ukendt Taraxacum-Art, der fik Navnet Taraxacum Kok-sagys 
Rodin; den indeholder ret betydelige Mængder Kautchuk i Roden og 
synes ikke at være særlig kræsen m. H. t. Klimaet. I 1942 var der 
opbygget en stor Industri til Oparbejdelse af Raagummi baseret paa 
denne Plante, der det paagældende Aar dyrkedes paa 500 000 ha i 
U. S. S. R. 

Planten er selvsteril, Bestøvning ved Hjælp af Bier, har det ret 
lave Kromosomtal 16, og er meget varierende baade i ydre og indre 
Egenskaber.· Kautchukindholdet er lokaliseret i Roden, der er en 
Pælerod, og er størst mod denne Spids; det staar i Kvalitet fuldt 
paa Højde med Hevea~Gummi. Desuden findes InulinJ der kan an~ 
vendes til Diabetessukker eller Alkoholfremstilling. 

Efter en Omtale af Kulturforanstaltningerne ved Plantens Dyrk
ning nævner Forf. de i Sverige opnaaede Udbytter: Gennemsnit for 
hele Landet 1944 var 43 kg Kautchuk pr. ha, og det bedste Udbytte 
i Praksis var 109 kg pr. ha; ved Statens ForsØgsgaard, Flahult, er 
Rekordudbyttet naaet, - ved 25 cm Rækkeafstand og uden U dtyn
ding, -- nemlig 124 kg pr. ha. Fra russisk Side opgives for gode 
Afgrøder 425 kg Kautchuk pr. ha. Svenske Avlere havde det paa
gældende Aar været garanteret en Pris paa 2000 Kr. pr. ha for Avl 
af Rødder, 2600 Kr. for Frø. Det bedste Omraade for Rodavlen synes 
at ligge i Vestsveriges fugtige Klima, for FrØavlen i det mere tørre 
østsverige. I Øjeblikket har man Forsøg i Gang med Saatid, Række
afstand, Udtynding, Optagningstid m. v., og paa Svaløf arbejdes 
der paa ved Forædling at faa mere højprocentige og rigt ydende Ty~ 
per frem. Der regnes med, at selv· med en ret høj Produktionspris 
vil en Dyrkning under Afspærringsforhold være fordelagtig, idet 
man derved kan sikre sig de 5-10 pet. Kau!Chuk, der er nødvendig 
til Indblanding i syntetisk Gummi. 

Asger Larsen. 


