
Artsforsøg med hvede og rug 1945-51. 
Ved Tage Andersen. 

505. beretning for Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Nærværende beretning redegør for en ny forsøgsrække til sammen
ligning af ndbytteforholdet mellem hvede og rng. Forsøgene blev påbegyndt 
i 1945 og afsluttet med høst 1951. Resultaterne er i kortfattet form omtalt 
i 488. meddelelse. Beretningen er udarbejdet af forstander Tage Andersen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Indledning. 

Spørgsmålet om udbyUeforholdet mellem de to arter af 
vintersæd har med visse mellemrum været taget op til forsøgs
mæssig belysning. I 1899-1904 blev der ved Lyngby, Tystofte, 
Askov og Vester Hassing forsøgsstationer udført sammenlig
nende forsøg med Brattingsborgrug og Squareheadhvede (33. be
retning), hvor hveden var rugen underlegen i kærneudbyUe 
varierende fra 22 pet. ved Lyngby til 5 pet. ved Tystofte. For
søgene fortsaUes i 1906---07 ved Tystofte, hvor man udskiftede 
Squareheadhveden, der var på retur i den almindelige dyrkning, 
med den mere yderige Tystofte Standhvede, der gav 18 pct. større 
kærneudbyUe end BraUingsborgrug. I 1909 blev påbegyndt en 
ny fireårig forsøgsrække, der omfattede to rugsorter (BraUings
borgrug og Petkusrug) og 3 hvedesorter (Tystofte Standhvede, 
Tystofte Smaahvede og Squareheadhvede). Forsøgene blev ud
ført ved Aakirkeby, Lyngby, Tystofte og Askov i et antal af 19 
med det resultat, at hveden gav højest kærneudbytte i 12 forsøg, 
78. beretning. 

I det løbende sortsforsøg med rug ved stationerne var der 
i årene 1933-37 indlagt en afdeling med Alshvede med svag og 
stærk kvælstofgødskning. Ved svag kvælstofgødskning var rugen 
hveden overlegen, men ved yderligere kvælstof tilskud klarede 
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hveden sig bedst på lermuld (275. meddelelse og 314. beretning). 
Med fremkomst af mere yderige og navnlig mere vinterfaste 

hvedesorter i forbindelse med øget interesse for dyrkning af 
brødkorn under krigens afspærring fandtes det påkrævet at 
foretage en ny sammenligning af de to kornarter. 

Forsøgsforhold. 

Plan. Forsøgene, der blev påbegyndt i 1945, er gennemført 
til 1951 på lermuldet jord ved Lyngby, Abed, Tystofte, Aarslev 
og Askov og på sandmuld ved Borris og Tylstrup samt på marsk
jord ved Ribe. 

Planen for forsøgene var følgende: 

l. Hvede, 200-300 kg salpeter pr. ha 
2.» ,400-500» » »» 
3. Rug, 200-300» » »» 
4. » , 400-500» » »» 

Forsøgene har været anlagt med 8 fællesparceUer plus 
hjælpeparceller og med værnebælte mellem de enkelte parceller, 
% parcelbredde mellem hvede og rug og mindst 50 cm mellem 
salpetermængderne. Nettoparcelstørrelsen har været 25-35 m 2 • 

Som forsøgsafgrøde er i alle år anvendt Skandiahvede II og 
Petkusrug. 

Forfrugt. Nedenstående gives en oversigt over de afgrøder, 
der har været anvendt som forfrugt. 

Lyngby Tystofte Aarslev Askov Borris Tylstrup Ribe 

1945 . . . .. Karto!l. Lucerne Hør Kl.-græs Ærter Kl.-græs Havre,bælgs. 

1946 ...... Hør » » Havre Hør » Alsikefrø 

1947 ..... » » Havre Kl.-græs » » » 

1948 ..... )} Havre » Karto!l. Byg Lupin Bælgsæd 

1949 ..... » » » Havre Ærter » » 

1950 ..... » Kl.-græs » Kartofl. » Karto!l. 
1951 ..... » Kartofl., kl.-græs » Kl.-græs Karlo!l. Kl.-græs 

Det vil ses, at forfrugten har vekslet fra station til station, 
og det har heller ikke været muligt ved de enkelte stationer at 
gennemføre forsøget med samme forfrugt gennem hele forsøgs
perioden. 
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Gødskning. Grundgødskning med fosforsyre- og kaligødning 
er ikke foretaget regelmæssigt i alle forsøg. Ved Lyngby, Tystofte 
og Tylstrup er der dog hvert år tilført k a l i g ø d n i n g i mæng
der varierende fra 300 kg ved Lyngby til 200 og 150 kg pr. ha 
ved henholdsvis Tystofte og Tylstrup. Askov har bortset fra 
1948 anvendt ca. 200 kg pr. ha, medens der ved Aarslev og 
Borris kun er tilført kaligødning 1 il 2 år, 100-200 kg pr. ha, 
og ved Ribe (marsk) er ikke anvendt kaligødning. Af s u p e r
f o s f a t er der ved Lyngby tilført ca. 200 kg pr. ha med und
tagelse af 1948. Tystofte ligeledes 200 kg pr. ha bortset fra 1945 
og 1946, og ved Tylstrup 100-200 kg i årene 1947-51. Ved 
Aarslev, Askov og Borris er der kun tildelt forsøgsafgrøden super
fosfat, 200 kg pr. ha, i 2 il 3 år og ved Ribe (marsk) er tilførsel 
af superfosfat udeladt i alle årene. 

Kvælstofgødningen/ er tilført i form af kalksalpeter og i 
henhold til forsøgsplanen med 200-300 kg pr. ha som lille 
mængde og 400-500 kg som stor mængde til begge kornarter, 
men således at der er 200 kg forskel på de to kvælstofmængder. 

De gennemsnitlige mængder, der er tilført ved de enkelte 
forsøgssteder fremgår af nedenstående oversigt: 

kg kalksalpeter pr. ha 
lille mængde stor mængde 

Lyngby ................. . 217 417 
Tystofte ................. . 257 457 
Aarslev. " .............. . 300 500 
Askov .................. . 300 500 
Borris .................. . 300 500 
Tylstrup ................ . 293 486 
Ribe (marsk) ............ . 300 500 

Udsæden. Såsæden af begge kornarter er fremskaffet fra 
hovedforhandleren og modtaget uafsvampet. Før udvejning og 
udsendelse, der er foretaget ved Tylstrup, er spireevnen bestemt, 
ligesom der er gennemført afsvampning med et anerkendt kvik
sølvholdigt tørrniddel. Der er anvendt en udsædsmængde af 180 
-200 kg pr. ha, idet der dog gennemgående er sået lidt mere 
af hvede end af rug. 

Såtid. Såningen har gennemgående fundet sted i sidste halv-
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del af september således som det fremgår af nedenstående over
sigt: 

Lyngby 
Tystofte 
Aarslev 

13-22/9 

20-25/9 

16-27 19 

Askov 
Borris 
Tylstrup 

17/9 - 21 / 10 

17-80/9 

13-18/9 

Der er ikke tale om store afvigelser fra station til station 
og fra år til år bortset fra Askov, hvor der i 1950 på grund af 
det fugtige efterår først blev sået den 21. oktober. 

Vejrforhold, fremspiring og overvintring. 1944-45. Vin
teren som helhed mild. God fremspiring og overvintring. Svage 
angreb af goldfodsyge i enkelte forsøg. 

1945-46. Overvejende mild og fugtig vinter. God frem
spiring (hveden noget tynd ved Askov), tilfredsstillende over
vintring. Spredte angreb af goldfodsyge ved Aarslev. 

l 9 4 6---<4 7. God fremspiring. Langvarig og streng vinter 
med barfrost fra slutningen af december. Ret stærk frostskade 
i hveden, men ret god overvintring for rugen ved Tystofte, 
Aarslev og Borris. Hveden ødelagt og rugen stærkt skadet ved 
Lyngby, Askov og Tylstrup samt Ribe (marsk). 

l 94 7-48. Tilfredsstillende fremspiring, mild vinter, ingen 
frostskade. 

l 9 48-49. God fremspiring, hveden noget tynd ved Ribe. 
Mild vinter med god overvintring. Stærkt angreb af havreål 
ved Askov og fodsygeskade i rugen ved Borris, svagt angreb 
ved Lyngby. 

l 9 49-5 O. Normal udvikling i efteråret. Mild vinter med 
over normal nedbør. Ingen vinterskade. Svage angreb af fodsyge 
ved Lyngby, Tystofte (hvede) og Askov, stærkt angreb ved Borris 
(rug) . 

l 9 5 0-5 1. Ret god fremspiring. Sen såning ved Askov 
og Borris. Vinteren overvejende mild, bortset fra Tylstrup. Her 
var der stærkt angreb af sneskimmel, iøvrigt god overvintring. 

Forsøgenes resultater. 

Der foreligger brugbare resultater fra ialt 34 forsøg. Forsø
gene ved Abed, der er gennemført efter en afvigende plan, er 
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ikke taget med i opgørelsen. 1947 frøs hveden bort ved Lyngby, 
Askov, Ribe og Tylstrup, og ved Borris er forsøgene 1945, 1949 
og 1950 udeladt på grund af henholdsvis unormal udvikling af 
rugen (1945) og stærkt angreb af fod syge. Ved Askov var hveden 
i 1949 angrebet af havreål, og forsøget i 1951 ved Tylstrup er 
kasseret på grund af sneskimmelangreb. Ved Ribe er forsøgene 
ikke gennemført i 1950 og 1951. 

K æ r n e u d b y t t e t. I hovedtabelIen side 195 er resul
taterne fra de enkelte forsøg anført, medens tabel 1 viser det 
gennemsnitlige udbytte af kærne og halm ved de enkelte forsøgs
stationer. Forsøgene i 1947, hvor vinteren var streng, er holdt 
for sig. 

Tabel1. Artsforsøg med hvede og rug 1945-51. 
Gennemsnit. Alle år. 

-

II 
200-300 kg kalksalpeter 400-500 kg kalksalpeter 

pr. ha pr. ha 

Forsøgssted Antal hkg pr. ha 
forsøg ,- - ---------

hvede I rug II hvede I rug 

kærne I halm I kærne I halm [kærne I halm I kærnel h:lim 
I 

I 
År med milde vintre: 1945-1951. 

Lyngby ...... 

I 

6 39.8 66.9 42.3 67.1 II 47.0 
75.9 49.0 71.2 

Tystofte ...... 6 42.1 60.7 47.5 64.4 44.9 65.2 49.0 65.8 
Aarslev ....... 6 42.5 66.6 44.3 62.7 " 48.0 73.8 49.1 66.9 
Askov ........ 

I 
5 28.7 53.3 31.9 52.6 35.4 62.3 37.5 57.7 

Borris 1) ...... ! 3 29.7 51.8 34.1 55.2 37.8 59.5 39.2 62.3 
Tylstrup ...... 5 31.6 54.8 37.0 60.9 36.0 60.7 41.3 63.9 
Ribe (marsk) . 4 43.2 87.4 29.4 54.7 48.9 100.0 33.2 59.0 

Ar med streng vinter: 1947 
Tystofte ...... 1 23.1 ! 29.9 

I 

33.7 

I 

35.3 

II 

22.1 

I 

29.1 

I 

35.1 

I 

35.4 
Aarslev ....... ! 1 30.5 

I 
33.8 34.3 36.2 32.5 35.6 36.1 38.2 

Borris 1) ...... I 1 19.6 I 34.5 30.0 39.6 19.6 41.2 32.3 41.4 

1) 1947-1948: Borrisrug 2/44. 

Af tabel 1 ses, at på agerjord har rugen i gennemsnit været 
hveden overlegen i kærneudbytte ved alle forsøgssteder. Ved svag 
kvælstofgødskning, hvor der er tilført 200-300 kg salpeter pr. 
ha, varierer merudbyttet af rug fra 1,8 hkg kærne pr. ha ved 
Aarslev til 5,4 hkg ved Tylstrup. Ved tilførsel af yderligere 200 kg 
salpeter pr. ha reduceres rugen s merudbytte noget på lerjord og 
god sandjord, idet hveden som følge af større stråstivhed bedre 
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har kunnet udnytte den store salpetermængde uden at gå i leje. 
Rugens overvægt er mindst, 1,1 hkg pr. ha, ved Aarslev og 1,4, 
2,0 og 2,1 hkg ved henholdsvis Borris, Lyngby og Askov. Ved 
Tystofte har rugen givet 4,1 hkg pr. ha mere end hvede, og for 
Tylstrups vedkommende er forskellen mellem de to arters kærne
udbytte 5,3 hkg pr. ha, hvilket er meget nær det samme som ved 
svag kvælstofgødskning. 

Selvom rugen i gennemsnit har været hveden overlegen, har 
hveden dog i enkelte forsøg været højest ydende. Det er således 
tilfældet ved Lyngby i 1945 (400-500 kg salpeter) og i 1950 
ved begge kvælstofmængder, Tystofte 1945, 1946 og 1950 (stor 
salpetermængde), Aarslev 1946, 1948 og 1949 (begge afdelinger), 
Askov 1950 (400-500 kg salpeter) og Borris 1951 (400-500 kg 
salpeter) . 

Forsøgene på marsken ved Ribe er i hvedens favør. Hvedens 
overvægt i forhold til rugen er i gennemsnit af 4 forsøg, der er 
gennemført her, 13,8 og 15,7 hkg kærne pr. ha ved henholdsvis 
svag og stærk kvælstofgødskning. 

I de tre forsøg, der blev tilbage efter den hårde vinter 
1946--47, har rugen klaret sig væsentlig bedre overfor hveden 
end i de milde vintre. Dette gælder navnlig forsøgene ved Tys
tofte og Borris, hvor rugen har givet 10-13 hkg pr. ha mere end 
hveden. I forsøget ved Aarslev har hveden en bedre placering, 
idet rugens overlegenhed kun andrager 3,7 hkg pr. ha. 

H a l m u d b y t t e t. I tabel l er anført det gennemsnitlige 
udbytte af halm ved de enkelte forsøgssteder. Ved Tystofte, Bor
ris og Tylstrup har rugen i milde vintre givet størst halm
mængde. Merudbyttet ved moderat kvælstof tilførsel varierer fra 
3,7-6,1 hkg pr. ha, men er væsentlig mindre, 0,6-3,2 hkg pr. ha, 
ved den store salpetermængde. For Lyngbys vedkommende står 
de to arter omtrent lige ved svag kvælstofgødskning, medens 
hveden har givet 4,7 hkg pr. ha mere ved yderligere kvælstof
tilførsel. Ved Askov og Aarslev er hveden højest ydende med et 
merudbytte af henholdsvis 0,7 og 3,9 hkg pr. ha ved den lilIe 
kvælstofmængde og 4,6 og 6,9 hkg pr. ha ved tilførsel af yder
ligere 200 kg kalksalpeter pr. ha. 

På marsken ved Ribe er der høstet 32,7 og 41,0 hkg pr. ha 
mere i hvede end i rug. 
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I de tre forsøg, der er gennemført i 1947, er det rugen, der 
har givet størst halmmængde, navnlig ved Tystofte. 

D y r k n i n g s s i k k e r h e d e n. I forbindelse med dyrk
ning af vintersæd vil spørgsmålet om man skal dyrke rug eller 
hvede være afhængig af flere forhold, således jordens bonitet. 
gødningskraft, sædskiftet, sygdomme (havreål og fodsyge) leje
sæd og høstarbejde samt dyrkningssikkerheden, der navnlig på 
overgangsjorderne og under afspærringsforhold spiller en ret 
afgørende rolle. Til belysning af variationen i de to arters kærne
udbytte er der i tabel 2 for de gennemførte forsøg på agerjord 
anført gennemsnitsudbyttet af kærne samt forholdstal i de en
kelte år. 

Tabel 2. Artsforsøg med hvede og rug 1945-51. 
Gennemsnitsudbytte i de enkelte år. 

kg kalksalpeter pr. ha: 200-300 
I 

400-500 200-3001400--500 

) Antal 

I IFI forholdstal 
År forsøg hvede rug rug for rug 

hvede = 100 
-

hkg kærne pr. ha 
1945 .......... 5 I 38.1 41.4 43.1 

I 

45.3 109 105 
1946 .......... 6 34.4 38.4 40.1 42.9 112 107 
1947 .......... 3 24.4 32.7 24.7 34.5 134 140 
1948 .......... 6 40.0 43.5 46.0 47.7 109 104 
1949 .......... 

I 
4 38.2 42.2 

II 

43.2 48.0 

I 

110 111 
1950 .......... 5 34.1 34.7 38.8 38.8 102 100 
1951. ......... 5 35.s 42.1 42.4 47.9 119 113 

Gennemsnit .... I 34 35.6 39.7 II 40.7 44.1 112 108 
----------

I 

.-

I 
Årsvariation I -;4--1 -27-11~5~ I i pet. af gens. '.: I 31 

Af forholdstallene ses, at rugen ved den lille kvælstof
mængde er højest ydende i alle år. Overvægten er som ventelig 
størst i 1947, hvor rugens større vinterfasthed gør sig gæl
dende, medens 1950 er et »hvedeår« med kun 2 pct. merudbytte 
for rug. Ved det store kvælstof tilskud har hveden, bortset fra 
1947 og 1949, forbedret sin stilling, men er dog kun et enkelt år, 
1950, på højde med rugen i udbytte. Nederst i tabellen er forskel
len mellem højeste og laveste udbytte udtrykt i pet. af gennem
snitsudbyUet anført, og tallene viser langt større udsving i kærne
udbytte for hvede end for rug. 
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Til belysning af forholdet mellem hvede og rug ved forskel
ligt udbytteniveau er der foretaget en opdeling af forsøgene 
(1947 er ikke taget med) på agerjord efter udbytte. Gruppe I 
omfatter forsøgene ved Lyngby, Tystofte og Aarslev med et gen
nemsnitligt kærneudbytte på omkring 45 hkg pr. ha, og i gruppe 
II med ca. 35 hkg pr. ha kommer Askov, Borris og Tylstrup. 
Denne opgørelse giver følgende resultat anført i forholdstal for 
rug, hvede = 100: 

kg salpeter pr. ha: 200-300 400-500 
Antal forsøg kærne halm kærne halm 

Gruppe I .......... 18 108 100 105 95 
Gruppe IL ......... 13 114 105 109 100 

Det ses, at i de 18 forsøg, der har været udført på udpræget 
hvedejord, har rugen givet 8 pct. kærne mere end hveden ved 
svag kvælstofgødskning og 5 pet. mere, hvor der er tilført 
400-500 kg salpeter pr. ha. I de 13 jydske forsøg, Askov, Bor
ris og Tylstrup, andrager merudbyttet for rug henholdsvis 14 
og 9 pet. 

L e j e t i l b ø j e l i g h e d. Der er foretaget bedømmelse af 
lejetilbøjeligheden i 25 forsøg efter den sædvanlige skala O-IO, 
hvor O er helt stående. I nedenstående sammendrag er forsøg, 
hvor der ikke er konstateret lejesæd i nogen af forsøgsleddene, 
ikke taget med. 

Karakter for lejetilbøjelighed 
O = helt stående, 10 = helt i leje. 

200-300 kg 400-500 kg 
kalksalpeter kalksalpeter 

Hvede. . . . . .. . . . . 0.8 1.2 

Rug... . . . . . . . . . . 3.1 4.7 

For begge arter er lejetilbøjeligheden tiltagende med for
øgelse af salpetermængden, men mest for rugen, der også har 
de højeste karakterer i begge afdelinger. 

K æ r n e k val i t e t. Bestemmelse af kornvægt og liter
vægt er gennemført i hovedparten af de gennemførte forsøg med 
følgende resultat: 
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g pr. liter 
Antal forsøg . . . . . . . . . . 33 
kg kalksalpeter pr. ha .. 200-300 400-500 
Hvede. . . . . . . . . . . . . . . 765 769 
Rug................. 723 723 

g pr. 1000 korn 
33 

200-300 400-500 
46.2 45.7 
33.3 33.4 

For begge arter gælder, at rumvægt og kornstørrelse ikke 
er påvirket af stigende tilførsel af salpeter. 

p l a n t e t a Il e t. Optælling af planter pr. 0,5 m 2 pr. parcel 
efterår er foretaget i 27 forsøg, men kun i et fåtal af forsøgene 
er denne bestemmelse også foretaget om foråret. 

Resultatet for 24 forsøg i milde vintre fremgår af følgende: 

Antal planter pr. 0.5 m" 
kg kalksalpeter pr. ha. .. 200-300 400-500 
Hvede ................ . 
Rug .................. . 

167 
190 

168 
193 

Større interesse har optællingerne i de 3 forsøg, der er gen
nemført i 1947. og hvori der også er foretaget bestemmelse af 
plantetallet om foråret. 

Plantebest.and efterår-forår. 

kg kalksalpeter pr. ha 200-300 400-500 

Hvede ........... 
Rug ............. 

Hvede ........... 
Rug ............. 

Hvede ........... 
Rug ............. 

antal planter 
pr. 0.5 m 2 

efterår forår 

172 77 

180 ') 

116 57 
194 138 

152 60 
203 172 

pct. 
overvin
trede pl. 

antal planter 
pr. 0.5 m" 

efterår forår 
Tystofte 

45 172 69 
177 ') 

Aarslev 
49 116 73 

71 203 133 

Borris 
40 154 70 

85 199 156 

l) Kraftig bestand, optælling ikke mulig. 

pet. 
overvin
trede pI. 

40 

63 

66 

46 
70 

P l a n t e b e s t a n d e n varierer fra forsøg til forsøg, men 
der har i alle forsøg været bedst bestand i rugparcellerne såvel 
efterår som forår. Hveden har overvintret med 40-50 pet. i for-
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søgen e ved Tystofte og Borris, ved Aarslev med 63 pct. ved den 
store kvælstofmængde, medens overvintringsprocenten for rugen 
ligger på 66-85. 

A n d r e u n d e r s ø g e l s e r. Der er endvidere i forsøgene 
gjort notater vedrørende frem spiring, skridning, modning, og 
høst. I fremspiring har rugen været et par dage foran hveden, 
der er skredet igennem omkring 20. juni og rugen ca. 1 måned 
tidligere. For begge arter gælder, at forøgelse af salpeter
mængden ikke har forrykket skridningstidspunktet. Modnings
datoerne har i gennemsnit været 4. og 9. august for henholdsvis 
rug og hvede. 

Den her gennemførte sammenligning af hvede og rug viser, 
at på agerjord har rugen ved de enkelte forsøgssteder i gennem
snit givet størst kærneudbyUe. I enkelte år er hveden ved statio
nerne på øerne højest ydende. Forskellen mellem de to arters 
kærneudbytte er størst ved den lille salpetermængde, 200-300 kg 
pr. ha. Ved tilførsel af yderligere 200 kg pr. ha reduceres for
skellen noget, men selv ved kærneudbyUer på over 50 hkg pr. ha 
har rugen kunnet følge hveden i ydeevne. 

På marsk er hveden i samtlige forsøg (1947 frøs hveden bort) 
rugen langt overlegen. Under disse forhold og ved de store kærne
udbytter iøvrigt gør hvedens større stråstivhed sig gældende. 

I år med streng vinter har rugen være langt mere dyrknings
sikker end hveden. 



Hovedtabel. Artsforsøg med hvede og rug 1945-51.1) 
Udbytte, hkg pr. ha. 

Ar 

1945 ....... 
1946 ....... 
1948 ....... 
1949 ....... 
1950 ....... 
1951 ....... 
Gennemsmt. 

200-300 kg kalksalpeter pr. ha 400--500 kg kalksalpeter pr. ha 

hvede 
kærne 1 halm 

37.9 76.5 
38.0 57.s 
42.8 63.4 
40.2 67.9 
40.3 71.0 
39.4 65.2 

I 
rug hvede I rug 

kærne 1 halm kærne 1 halm kærne 1 halm 

Lyngby. 
39.1 

I 

71.1 46.1 91.7 45.6 
I 

75.4 
39.0 64.4 44.4 65.1 48.6 71.5 
50.3 67.1 51.0 69.8 56.0 68.3 
44.7 

I 

73.0 49.3 78.6 5l.7 78.5 
36.0 56.3 44.8 77.5 40.2 57.4 
44.8 70.8 46.5 72.5 52.1 76.3 

39.8 1 66.9 I 42.3 I 67.1 I 47.0 I 75.9 I 49.0 I 71.2 

Tystofte. 
1945. . . . . . . 4 1.6 

I 
57.1 43.6 

I 
59.1 46.1 

I 
63.7 45.6 

I 
62.5 

1946. . . . . . . 4 2.8 53.7 43.3 53.0 45.2 58.7 44.2 52.1 
1947. . . . . . . 2 3.1 29.9 33.7 35.3 22.1 29.1 35.1 

I 

35.4 
1948. . . . . .. 4 8.9 70 .• 53.6 78.6 52.8 75.5 54.s 80.2 
1949. . . . . . . 3 8.2 61.6 47.4 64.9 

I 
38.4 64.6 50.3 

I 
68.0 

1950. . .. . . . 4 1.8 56.5 42.1 57.1 45.7 58.7 43.0 
I 

58.9 
1951. . . . . . . 3 9.6 64.8 54.8 73.4 41.2 70.1 56.3 72.9 
Gennemsnit . 42.1 60.7 47.5 64.4 1 44.9 65.2 49.0 65.8 

Aarslev. 
1945 ...... . 
1946 ...... . 
1947 ...... . 
1948 ...... . 
1949 ..... .. 
1950 ..... .. 

I 

39.6 65.4 44.6 66.2 44.9 72.4 51.2 71.7 
48.6 70.4 44.2 63.4 53.0 74.1 46.7 67.2 
30.5 33.8 34.3 36.2 32.5 35.6 36.1 38.2 

l 

50.6 72.5 45.5 65.1 57.8 75.5 50.1 68.9 
44.2 73.7 43.0 63.7 48.9 86.6 47.2 68 .• 
39.. 64.8 41.0 54.0 44.8 72.6 45.8 57.8 

1951 ...... . 
Gennemsnit. II 

32.2 52.s 47.3 63.9 38.8 61.7 53.8 67.4 
~.5-1-66.-6~--4~4~.3--~~62~.-7-+--4~8-.0~~7~3~.-8-+~4~9-.1~--6~6~.9--

Askov Lermark. 
1945. " . .. . 35.1 64.7 40.7 I 68.6 I 38.8 I 74.3 43.0 68.9 
1946. . . . . . . 20.1 40.1 30.5 46.4 27.. 51.3 38.0 53.2 
1948. . . . . . . 32.6 50.6 35.2 I 47.6 39.9 I 58.3 41.9 54.4 
1950. . . . . . . 26.0 61.6 25.0 i 55.5 I 32.2 68.1 31.2 61.. 
1951. . . . .. . 29.8 49.5 27.9 I 45.0 38.7 59.6 33.5 50.6 

~-+~~--T~~~~--+-~--~~-+~~-+~~ 
Gennemsnit. I 28.7 53.8 31.9 I 52.6 I 35.4 62.3 37.5 57.7 

1946 ...... . 
1947 ...... . 
1948 ...... . 
1951 ...... . 
Gennemsnit. 

25.6 
19.6 
28.3 
35.3 
29.7 

54.3 
34.5 
42.6 
58.5 
51.8 

33.2 
30.0 
33.5 
35.7 
34.1 

Borris. 
56.5 I 33.6 64.9 38.4 69.3 
39.6 19.6 41.2 32.3 41.4 
42.6 33.0 44.8 35.6 46.7 
66.6 1 46.9 68.7 43.6 71.0 

55.2 1 37.8 59.5 ~~J __ 62.~_ 
----------~----~----~----~------~----~-----

1945 ...... . 
1946 ...... . 
1948 ...... . 
1949 ...... . 
1950 ...... . 
Gennemsnit. 

1945 ...... . 
1946 ...... . 
1948 ...... . 
1949 ...... . 
Gennemsnit. 

Tylstrup. 
36.4 64.6 38.9 61.7 I 39.5 69.9 
31.2 43.8 40.1 58.9 36.6 49.4 
36.5 73.5 43.0 76.0 I 41.s 79.3 
30.3 49.9 33.8 61.0 36.0 59.5 
23.6 42.4 29.4 47.1 26.6 45.3 
~-7~~-~--~--~ 

31.6 54.8 37.0 60.9 I 36.0_1_.60.7 

69.1 
95.7 
98.9 
85.8 
87.4 

Ribe (marsk). 
22.3 II 55.5 1 37.7 
36.7 55.3 I 52.1 
36.4 53.7 57.7 
22.1 I 54.2 48.1 
29.4 54.7 48.9 

84.8 
98.7 

114.8 
101.6 
100.0 

1) 1947 ikke medregnet i gennemsnittet. 

41.1 
41.5 
47.6 
42.8 
33.6 
41.3 

25.4 
38.9 
40.6 
28.0 
33.2 

67.6 
57.7 
79.7 
67.4 
47.0 
63.9 

61.2 
56.6 
58.9 
59.3 
59.0 


