
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 
5. marts 1959 612. m.eddelelse. A. Forsøgsresultater 

Udbringning af salpeter til hvede 
Ved statens forsøgsstationer Aarslev, Askov, Lyngby og Tystofte 
samt på marsk ved Højer og Ribe er der i årene 1949-57 gennem
ført forsøg med forskellig udbringningstid for kalksalpeter til 
hvede efter følgende plan: 

Grundgødet 
1 ks udbragt 1. april 1 ks udbragt 15. maj 
1 ks 15. april i ks 1. april + i ks - 15. maj 
1 ks 1. maj i ks 1. maj 

l ks er den kvælstofmængde i kalksalpeter, som på det pågæl
dende forsøgssted er anset for passende til hvede. I Jylland er der 
gennemsnitlig anvendt 551 kg kalksalpeter pr. ha og på Øerne 
505 kg. 

De anførte udbringningstider er overholdt med en gennem
snitlig afvigelse på 1-3 dage. 

Oversigt over resultaterne anføres i nedenstående opstilling: 

hkg pr. ha 
Sydjylland Øerne 

Askov Marsken 
kærne halm kærne halm kærne halm 

Grundgødet ................. 25.6 38.5 29.5 47.0 31.0 43.' 
1 salpeter 1. april ........... 39.3 67.7 43.4 73.3 44.4 68.1 
1 salpeter 15. april ........... 39.2 67.1 47.6 79.4 45.8 68.8 
1 salpeter 1. maj ............ 40.3 66.4 48.1 78.0 47.6 66.6 
1 salpeter 15. maj ............ 38.5 59.6 47.1 71.5 48.1 62.3 
i salpeter 1. april + i salpeter 

15. maj ................... 41.3 66.3 46.5 73.0 46.6 65.6 
! salpeter 1. maj ............. 36.0 58.7 39.8 65.6 4l.7 58.9 
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Der er god virkning af det tilførte kvælstof. I Sydjylland (Askov), 
er der opnået det største kærneudbytte ved at udbringe kvæl
stof gødningen ad 2 gange. Halmudbyttet er mindst efter udbring
ning af hele kvælstofmængden på een gang 15. maj. I marsken er 
kærneudbyttet størst, når hele kvælstofmængden bringes ud L 
maj, og halmudbyttet er mindst ved den sene udbringning. På 
Øerne er kærneudbyttet størst og halmudbyttet mindst, når hele 
kvælstofmængden udbringes 15. maj. 

Resultaterne fra de enkelte forsøgsstationer ses i nedenstående 
oversigt: 

Jylland 
Askov ....... . 
Højer, marsk .. 
Ribe » .. 
Gens., marsk .. 

Øerne 

Aarslev ...... . 
Lyngby ...... . 
Tystofte ..... . 
Gens ......... . 

Jylland 

Antal grund
forsøg gødet 

6 

5 
6 

8 
6 
7 

25.6 
27.9 

31.1 
29.5 

32.5 
27.0 
33.4 
31.0 

Askov............... 38.6 
Højer, marsk. . . . . . ... 49.2 

Ribe »......... 44.7 

Gens., marsk......... 47.0 

Øerne 

Aarslev .. .. .. .. .. .. .. 46.7 

Lyngby. . . . . . . . . . . . . . 40.4 
Tystofte . . . . . . . . . . . . . 43.0 

Gens................. 43.4 

Udbytte i hkg pr. ha 
udbringningstid 

1 ks = kalksalpeter 
1/4 1~/4 1/5 15/6 

Kærne 

39.s 39.2 40.3 

39.7 43.0 43.9 

47.1 52.2 52.s 
43.4 47.6 48.1 

46.6 47.s 50.1 

42.4 43.5 46.5 
44.s 46.0 46.1 
44.4 45.8 47.6 

Halm 

67.7 67.1 
71.4 77.0 
75.2 81.s 
73.s 79.4 

72.8 71.5 

72.0 71.9 

61.9 62.9 

68.7 68.8 

66.4 

78.3 
77.7 
78.0 

67.6 
69.7 
62.6 
66.6 

38.5 
41.2 

52.9 

47.1 

50.7 

48.6 
45.1 

48.1 

59.6 
70.1 

72.8 
71.6 

66.0 
64.1 
56.7 

62.S 

! ks 1/4 ! ks 
+! ks 15/5 1/6 

41.3 

41.1 

51.8 

46.6 

48.5 
45.1 

46.S 
46.6 

66.S 

70.5 

75.5 
73.0 

69.3 

68.2 
59.2 

65.6 

36.0 
36.6 
43.0 
39.8 

44.3 

38.7 
42.2 
41.7 

58.7 

67.8 
63.s 
65.6 

61.s 

59.5 
55.4 
58.9 

Ved Askov er der opnået størst kærneudbytte ved at dele sal
petermængden og udbringe den ad 2 gange. Efter denne frem
gangsmåde er der høstet 1 hkg kærne mere pr. ha end ved ud-
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bringning af hele mængden på een gang, 1. maj. Halmudbyttet er 
mindst efter sen udbringning. 

Ved Højer har udbringning af hele kvælstofmængden 1. maj 
givet størst udbytte, dernæst kommer 15. april. Halmudbyttet er 
stort og meget nær ens ved de to udbringningstider. 

Forsøgene på Ribemarsken viser, at udbringningstiden, når den 
helt tidlige undtages, kun har spillet en lille rolle for kvælstof
gødningens virkning. Den helt tidlige udbringning må frarådes. 
Halmudbyttet har været størst ved udbringning 15. april. 

Ved Aarslev er udbyUeforskellen ved udbringning 1. maj eller 
15. maj lille og ikke sikker. Deling af salpetermængden og ud
bringning ad 2 gange har ikke været nogen fordel. Halmudbyttet 
er mindst ved den sene udbringning. 

Forsøgene ve""d Lyngby viser størst virkning af den sent ud
bragte salpeter. Udbringning af salpetermængden ad 2 gange har 
givet mindre virkning end det hele udbragt på een gang. Halm
mængden er mindst efter den helt sene udbringning. 

Ved Tystofte har udbringning 15. april og 1. maj givet prak
tisk taget ens virkning og det samme som deling af salpeter
mængden. Mindst halmudbyUe er opnået ved den sene udbring
ning. 

De i forbindelse med forsøgene gennemførte kvalitetsunder
søgeiser gav følgende resultater: 

Kvælstof-
Strå- Lejesæd Liter- Korn- pct. i 

længde (O-lO, 10 = helt ligg.) vægt vægt kærne-
iem 21 forsøg g/l g/lOOO tørstof 

kærner 14 forsøg 

Grundg ........... 97 0.9 756 43.3 1.69 
1 ks- 1/4 .••••••• 114 3.1 758 43.1 1.76 
1 ks - 15/4 •••••••• 114 3.1 757 43.3 1.S1 
1 ks- 1/5 .•..•••. 112 2.9 758 43.2 1.S2 
1 ks - 15/S ........ 109 2.9 757 42.8 1.93 
i ks- 1/4+i ks-

15/5 ...•.•...•... 114 2.6 757 43.2 1.77 

iks - l/S ....•••• 109 1.6 754 43.5 1.65 

Strå længden er mindst efter udbringning af kvælstofgødningen 
15. maj. Lejetilbøjeligheden er tilsyneladende ikke påvirket ret 
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meget af tidspunktet for kvælstofgødningens udbringning. Liter
vægt og kornvægt er praktisk taget upåvirket af udbringnings
tiden. 

Derimod ses det tydeligt, at kvælstofindholdet i kærnen stiger 
med udsættelse af udbringningstiden, et forhold, der har særlig 
interesse for hvede i forbindelse med dens bageevne. 

SAMMENDRAG 

Kalksalpeter udbragt på een gang til hvede på alm. agerjord i Syd
jylland repræsenteret ved Askov forsøgsstation har givet størst 
virkning ved udbringning 1. maj, men deling af salpetermængden 
og udbringning ad 2 gange har givet 1 hkg kærne mere pr. ha; 
Denne fremgangsmåde er dog mere arbejdskrævende. 

Kalksalpetervirkningen til hvede i marsken er ligeledes størst 
ved udbringning 1. maj, dog er salpetervirkningen ved udbring
ning 14 dage før næsten ligeså god. 

Ved Aarslev og Lyngby er der opnået størst kvælstofvirkning 
ved udbringning af salpeter 15. maj. Ved Tystofte er kvælstof
virkningen størst efter udbringning omkring 15. april eller 1. maj. 

Kvælstofindholdet i hvede er desto højere, jo længere udbring
ningstiden for kvælstofgødningen udsættes. 
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5. marts 1959 613. lDeddelelse. A. Forsøgsresultater 

Udbringning af salpeter til rug 

Ved statens forsøgsstationer Borris, Jyndevad, Lundgaard, Lyng
by, Studsgaard og Tylstrup er der i årene 1949-57 gennemført 
forsøg med forskellig udbringningstid for kalksalpeter til rug 
efter følgende plan: 

Grundgødet 
1 ks udbragt 20. marts 1 ks udbragt 5. maj 
1 ks 5. april ! ks 20. marts + t ks - 5. maj 
1 ks 20. april t ks 20. april. 

l ks er den kvælstofmængde i kalksalpeter, som på det pågældende 
forsøgssted er anset for passende til rug. I Jylland er gennem
snitlig anvendt 426 kg kalksalpeter pr. ha og i Lyngby 300 kg. 

De anførte udbringningstider er ovel"holdt temmelig nøje, idet 
der kun er gennemsnitlige afvigelser på 1-2 dage med undtagelse 
af den første udbringningstid. Her er en gennemsnitsafvigelse 
på 4 dage. 

Oversigt over resultaterne anføres i nedenstående opstilling. 

hkg pr. ha 
Udbringnings tid Jylland Øerne 

kærne halm kærne halm 
Grundgødet ................... 14.6 26.7 31.5 51.4 
1 salpeter 20. marts ............ 29.0 52.6 40.9 69.0 
1 salpeter 5. april ............. 29.8 51.1 42.7 70.5 
1 salpeter 20. april ............. 29.2 46.7 44.2 66.5 
1 salpeter 5. maj .............. 26.9 40.9 46.7 63.3 
! salpeter 20. marts + i salpeter 

5. maj ...................... 29.9 48.9 43.9 66.8 
i salpeter 20. april ............. 23.6 40.2 38.7 60.8 

Det ses, at der har været stor kvælstofvirkning i forsøgene. I Jyl
land er der gennemsnitlig samme kvælstofvirkning, enten kvæl
slofgødningen er udbragt 20. marts, 5. april eller 20. april. Ud-
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bringning af hele kvælstofmængden 5. maj har været for sent. Det 
ses klart, at halmudbyttet falder med udsættelse af udbringnings-
tiden. Deling af salpetermængden og udbringning af den ene halv-
del 20. marts og resten 5. maj har givet lidt mere kærne end ud-
bringning af hele mængden på een gang, men det ses samtidig, 
at halmmængden er ret stor ved denne fremgangsmåde. Det mer-
udbytte, der er opnået ved at udbringe salpeter ad 2 gange er 
under almindelige forhold næppe stort nok til at betale det for-
øgede 'arbejde, der er forbundet med denne fremgangsmåde. 

Resultaterne fra de enkelte forsøgsstationer er vist i neden-
stående oversigt. 

Udbytte i hkg pr. ha 

udbringningstid 
Antal grund- 1 ks = kalksalpeter t ks sO/a t ks 
forsøg gødet 20/a 5/4 2°/4 5/5 + !ks &/5 2°/4 

Jylland Kærne 
Borris ........ 9 20.7 40.7 40.1 42.a 37.7 41.7 33.9 
Jyndevad ..... 8 10.1 21.1 22.1 21.4 19.2 22.3 17.0 
Lundgaard .... 7 12.7 26.2 26.5 25.5 22.8 27.a 20.7 
Studsgaard .... 8 14.4 27.5 26.6 26.1 26.0 27.7 22.6 
Tylstrup ...... 9 15.1 29.6 3 l.! 30.8 28.8 30.s 23.8 
Gens .......... 14.6 29.0 29.3 29.2 26.9 29.9 23.6 

Øerne 
Lyngby ....... 4 31.5 40.9 42.7 44.2 46.7 43.9 38.7 

Jyl/and Halm 
Borris ............... 37.5 74.8 70.6 68.0 57.8 70.1 58.0 

Jyndevad ............ 18.0 40.7 41.8 36.9 31.7 38.8 31.5 
Lundgaard ........... 25.8 5l.7 49.2 44.1 39.7 48.2 38.s 
Studsgaard ........... 27.5 45.2 43.9 39.5 36.7 42.0 35.0 
Tylstrup ............. 25,0 50.9 50.0 45.2 38.9 45.9 38.2 

Gens ................. 26.7 52.6 5 l.! 46.7 40.9 48.9 40.2 

Øerne 
Lyngby .............. 5U 69.0 70.5 66.5 63.3 66.3 60.3 

Ved Borris er det største kærneudbytte opnået ved udbringning af 
kalksalpeter den 20. april. Tidligere udbringning har givet ringere 
kærneudbytte. Deling af salpetermængden og udbringning ad 2 
gange har givet næsten det samme som hele mængden udbragt 20. 
april. Halmudbyttet er mindst ved udbringning 5. maj. 

Ved Jyndcvad har udbringning først i april virket bedst. Deling 
af salpetermængden har virket ligeså godt, som hvis hele mæng-
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den er udbragt på een gang først i april. Halmmængden er størst 
ved de første udbringningstider . 

På Lundgaard er linien den samme, men deling af salpeter
mængden har he'r virket forholdsvis endnu bedre end ved Jynde
vad. Det ser ud til, at der på den lette jord på Lundgaard er op
nået en lille gevinst ved at bringe den første portion salpeter ud 
meget tidligt, og derefter vente med resten til først i maj. 

Halmudbyttet er størst ved den tidlige udbringning og bliver 
desto mindre, jo senere udbringningen finder sted. Udbringning 
ad to gange har givet en stor halmproduktion. 

Ved Studsgaard har den tidligste udbringning og deling af 
salpelermængden klaret sig bedst, medens kærneudbyttet efter 
udbringning af salpeter fra først i april til først i maj er ret ens. 
Der er størst halmmængde efter den tidlige kvælstofudbringning. 

Forsøgene ved Tylstrup viser størst kærneudbytte efter ud
bringning først i april eller omkring 20. april. Den tidligste og 
seneste udbringning kan ikke klare sig her. Deling af salpeter
mængden og udbringning ad 2 gange klarer sig også her godt. 
Udbyttet af halm følger samme linie som for de andre forsøgs
stationer. ' 

Lyngby forsøgsstation er ene om at repræsentere øerne. Resul
tatet af 4 forsøg viser, at der ved Lyngby er opnået størst kærne
udbytte og mindst halm ved at vente med at udbringe salpeter 
til rug til først i maj. 

I forbindelse med forsøgenes gennemførelse er der udført for
skellige kvalilelsundersøgelser. Resultatet heraf er samlet i ne
denstående oversigt. 

Kvælstof-
Strå- Lejesæd Liter- Korn- pet. i 

længde (0-10, 10 = helt vægt vægt kærne-
i em liggende) g/liter g/lOOO tørstof 

kærner 12 forsøg 

Grundg .............. 112 1.5 712 28.7 1.49 

1 ks udbr. 20/S ..•••.• 133 3.6 706 27.6 1.S2 

1 ks 5/4. ....... 132 4.6 705 27.6 1.39 

1 ks 2°(4 •....... 125 3.7 707 27.9 1.49 

1 ks 5/6 ........ 120 2.9 708 29.8 1.66 

i ks 20/S + !ks-
5/5 ............... 131 2.7 712 29.4 1.41 

! ks - 2°/4 .••••.•• 125 2.8 710 28.5 1.82 
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Strålængden aftager med udsættelse af udbringningstiden. Leje
tilbøjeligheden er mindst ved den seneste udbringning og ved de
ling af salpetermængden. Litervægten, der angiver vægten i g pr. 
liter, falder, når alt kvælstof er tilført på een gang, men der er 
ingen betydende forskel imellem de enkelte forsøgsled. Korn
vægten, der angiver vægten i g af l 000 kærner, er højest ved den 
sene udbringningstid. Kærnens kvælstofindhold er stigende med 
udsættelse af udbringningstiden for kvælstoffet. Kvælstofprocen
ten er steget med 0,34 ved at udsætte udbringningstiden fra 20. 
marts til 5. maj. 

SAMMENDRAG 

Kalksalpeter til rug på lettere jord i Jylland har haft meget nær 
samme virkning på kærneudbyUet, enten udbdngning er sket 
20. marts, 5. april eller 20. april. Udsættes udbringningstiden til 
5. maj, går kærneudbyttet ned. Deling af salpetermængden og 
udbringning ad 2 gange har fuldt ud virket ligeså godt som ud
bringning af hele kvælstofmængden på cen gang. Fremgangs
måden er imidlertid mere arbejdskrævende. 

Halmudbyttet er faldende med udskydelse af udbringnings
tidspunktet. 

Det forholdsvis største kærneudbyfte i forhold til arbejds
omkostningerne og mindste halmmængde fås i Jylland ved al 
udbringe kvælstofgødningen til rug omkring 20. april. 

På Øerne fås det største kærneudbytfe ved at udbringe kvæl
stofgødningen først i maj. 
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12. maris 1959 614. m.eddelelse. A. Forsøgsresultater 

Forsøg m.ed typer af potter til udplantningsplanter 

1956-58 

Da der i årene efter krigen fremkom nogle typer af urtepoUer af 
materialer, der skulle have betydelige fordele fremfor de alminde
lige lerpotter, blev der påbegyndt nogle orienterende undersøgel
ser med dem ved Statens Væksthusforsøg i Virum. 

Fra 1956 anlagdes forsøg med poUetyper til tomat og blomkål. 
Der blev prøvet følgende typer: 

1. Alm. lerpoUer 
2. Hartmannspotter 
3. JiffypoUer 
4. JordpoUer 
5. Humucillinpotter 
6. Tørve- og sphagnumpoUer. 

Efter det første år udgik sphagnumpoUerne, fordi en meget stor 
procentdel gik i stykker under transport og potning, og i 1957 
standsede fabrikationen af humucilinpoUerne, hvorfor man i 1958 
kun medtog de 4 førstnævnte typer. 

Tomater. I 1956-58 gennemførtes forsøg med udplantning af 
tomater på friland. Frøet blev sået i kasser først i april, små
planterne prikledes først i maj i poUerne anbragt i bænk, og ud
plantningen fandt sted de første dage af juni. Alle poUetyper var 
af så nær samme volumen som muligt, svarende til 31;2" potter. 

Pasning, opbinding, renholdelse og gødskning som ved alm. 
kultur, og hvert forsøgsled har alle årene bestået af ca. 150 plan
ler. 

Resultatet af de 3 års forsøg ses i tabel l. Her er angivet avlen 
for de enkelte år og gennemsnit for høstede modne frugter i 1. 
plukkeperiode, modne ialt og ialt plukkede (modne + grønne) 
kg pr. a, og desuden forholdstal og gennemsnit. 
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Det fremgår af tallene, at HartmannspoUen (2) ikke alene har 
givet sent modne frugter, men også det mindste totaludbyUe. De 
3 andre typer, nr. 1, 3 og 4, er der ikke stor forskel på hverken i 
tidlighed eller udbytte. Stænglerne i humucillinpotterne viste en 
karakteristisk blålig farve, hvilket også tildels gjaldt de gennem 
potterne voksende rødder. Rødderne groede igennem forneden. 
men mindre end i JiffypoUerne, hvor de desuden også bryder ud 
gennem siderne så højt op, de er gennemvåde. For jordpotternes 
vedkommende gror rødderne igennem jævnt over det hele, og i 
HartmannspoUerne gror de slet ikke igennem og dårlig nok igen
nem bundhulleL 

Blomkål. Der er gennemført 2 års forsøg med ca. 200 planter pr. 
forsøgsled. Planteafstanden var begge årene 60 X 50 cm. 

Af tabel 2 fremgår det, at ler-, Jiffy-, humuciIin- og jordpoUer, 
ligesom det var tilfældet for tomaterne, nærmest er lige gode. 
hvorimod Hartmannspotterne også her har givet betydelig senere 
høst. men har til blomkål dog nået at give en god afgrøde. 

A sier i 1957. Frøet blev sået direkte i poUerne og spirede fint. 
Udplantning fandt sted den 14. juni i en velgødet jord. Planterne 
voksede godt til, og udbyttet blev vejet. Her lå ler- og JiffypoUerne 
højest med ca. 610 kg, jord- og humuciIIinpolterne med ca. 600 
kg og HartmannspoUerne med 440 kg, alt beregnet pr. a. 

Potte nr. 1 2 3 4 5 
Karakter forvækstkraft: 5 1 8 8 4 (10 = bedst) 

Chrysanthemum på friland 1957. Planterne blev poltet den 25. 
april og plantet ud den 20. juni med 160 planter pr. forsøgsled. 

nr. 2 3 5 5 
Vækstkraft bed. ved udplantning: 6,1 2,1 5,5 7,6 3,8 (10 = bedst) 

» »den 3. okt.: 7,6 5,0 7,6 8,0 6,1 

Væksten for nr. 1. kort og tæt 
» »» 3. lidt mere langstrakt 
II II II 4. endnu længere, men kraftigere. 

Der var ingen nævneværdig forskel på nr. 1 og 3. JordpoUernes 
noget kraftigere vækst kan skyldes et større gødningsforhold i 
potterne. Planterne i HartmannspoUerne voksede stærkest, efter 
at rødderne var kommet igennem, men har ikke kunnet indhente 
de andre. 
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Nr. 1. Den alm. lerpotte er kendt af alle. Den er tung i transport. 
går let i stykker, og ved udplantning skal planterne slås ud af 
potterne, disse samles sammen og køres hjem. 

Nr. 2. Hartmannspotten er fremstillet af papirmasse med et 
bindemiddel, og den har bundhul. Rødderne har meget svært ved 
at bryde igennem, og pottcn rådner langsomt i jorden. 

Nr. 3. Jiffypotien, der fås i flere størrelser, er presset af et tørve
materiale tilsat forskellige næringsstoffer + bindemiddel, og plan
terødderne går let gennem potten, ligesom denne hurtigt omsættes 
efter udplantning. I perioden fra potning til udplantning må pot
terne aldrig blive tørre, da delte kan hindre rødderne i at trænge 
igennem og ud i jorden. 

Nr. 4. Jordpotten fremstilles på en poltemasikine af en kraftig 
næringsrig jord. Heri vokser planterne fint, men pottcrne er me
get skøre og tåler dårligt transport, ligesom fremstillingen af pot
terne er tidskrævende. 

Nr. 5. Humucillinpotten var presset ligesom nr. 3, dog nok 
tilsat andet bindemiddel og andre næringsstoffer. Potterne var 
noget tykkere. Udgik som foran nævnt af fabrikationen i 1957. 

Nr. 6. Tørvepotterne var firkantede blokke skåret ud af den rå 
tørv, hvori der var boret et hul i midten. Disse potter fyldte 2-3 
gange så meget som de almindelige og var desuden meget skøre. 
Den rene sphagnum gav for lavt pH til de fleste planter. 

De tre pottetyper, der kan være tale om at benytte, er dyrk
ningsmæssigt set lige gode. Hvilken man vil vælge, bliver da et 
spørgsmål om pris og arbejdsudgifter. Hertil kommer et hygiejne
spørgsmål, idet mange sygdomskim kan føres rundt i gartnerierne 
med de mere end een gang brugte lerpotter, med mindre disse 
steriliseres mellem hver kultur, og delte er en ret bekostelig pro
ces. 
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Tabel 1. Tomater 

kg pr. a 

1956 1957 1958 I gns. af 3 år % af iaIt 
Vækst-
kraft 

Potte- ved ud-
type 1. 1. 1. 1. 1. 

pluk- ialt høste- pluk- ialt høste- pluk- ialt høste- pluk- iaIt høste- pluk- ialt høste- plant-

I kepe-
mod- deialt kepe- mod- deialt kepe- mod- deialt kepe- mod-

de ialt I kepe-
mod-

de iaIt I ning 

riode ne riode ne riode ne riode ne riode ne 
I 

1. 43 263 349 134 375 409 70 307 329 82 315 362 25 97 112 7 
2. 3 124 228 21 221 304 8 99 142 11 148 225 3 46 69 3 
3. 46 217 317 141 382 420 68 301 325 85 300 354 26 93 109 8 
4. 32 234 324 131 364 404 66 310 336 76 303 355 23 94 110 10 
5. 17 202 325 81 331 384 - - -

I 
6 

6. I 39 142 313 - - - - - -

Tabel 2. Blomkål gennemsnit af 1956 og 1957 

I 
antal pCt. 

Forlø- I Syge og Vækst-Pottetype 

I 
1. periode 

I 
laIt 1. periode 

I 

laIt bere mang- kraft 
I I I I I I I I I 

1956 Ilende 
II atl I II alf. I II alf I II alf. 

i I 

1. 
I 

52 68 2 89 89 9 27 36 1 47 47 5 4 3 6,6 
2. 2 8 1 109 50 20 1 4 1 57 26 10 O 11 4,2 
3. 54 43 1 104 70 12 28 23 1 55 37 6 1 4 7.s 
4. 64 41 2 101 68 14 33 22 1 53 36 7 7 7 7,0 
5. 36 44 3 99 71 13 19 23 2 52 37 7 5 7 6.s 
G_ 34 111 4 53 I 133 5 6 



19. marts 1959 615. m.eddelelse. A. Forsøgsresultater 

Forsøg m.ed sorter af opiatvalm.ue 1948-1958 
I fortsættelse af forsøg med sorter af opiatvalmue i 1944-1947 er 
der ved statens forsøgsstationer i årene 1948-1958 udført forsøg 
med enkelte. nye sorter. Forsøgene er gennemført på lermuldet 
jord, ved Aarslev fra 1948, ved Ødum fra 1950 og ved Lyngby og 
Tystofte fra 1955. Ved Lyngby i 1955 og i 1958 måtte forsøget kas
seres på grund af dårlig plantebestand. 

Valmuerne er radsået på 45 cm rækkeafstand med ca. 2 kg vel
spirende frø pr. ha. Efter bladskiftet er foretaget blokhakning til 
20 cm afstand. Alle sorter har efter blokhakningen i gennemsnit 
haft en plantebestand på 13 planter pr. løbende m række. 

Kun een sort, Mahndorfer, har deltaget i alle forsøg, hvorfor 
de andre sorters gennemsnitstal er omregnet i forhold til denne. 
Forsøgenes hovedresultater fremgår af nedenstående oversigt, 
hvori sorterne er opstillet efter antal forsøg. Frøudbyttet er an
givet med 90 pct. tørstof. 

hkg pr. ha For- Råfedt 1000- Mod-

Sort Antal 

I råfedt I 
holds- pet. i korns- Højde nings-

forsøg frø strå tal frø frøet vægt g iem dato i 
august 

Mahndorfer .. 26 13.6 5.41) 39 100 40.0 0.67 123 26 
Aarslev Luna. 24 14.8 5.81 38 106 40.6 0.69 122 26 
Svaløf Flora .. 16 14.8 5.88 38 106 40.7 0.68 118 26 

Oversigt over sorterne 
Mahndorfer, der er tiltrukket ved Mahndorfer, Quedlingburg aiR., 
Provo Sachsen, har givet det laveste udbytte af både frø og råfedt. 
Sorten, der er blåfrøel, er ret høj og har store, omtrent kuglefor
mede kapsler med middelstore frø. 
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Aarslev Luna tilhører Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekul
tur. Den er tiltrukket ved udvalg i Mahndorfer. Sorten har af frø 
og råfedt givet henholdsvis 6 og 8 pet. større udbytte end Mahn
dorfer. Den har samme kapsel form som Mahndorfer og er ligesom 
denne blåfrøet, ret høj og med middelstore frø. 

Svaløf Flora tilhører Sveriges Utsadesforening, Svaløf. Den er 
fremkommet ved krydsning mellem de 2 tyske sorter, Mahndorfer 
og Peragis. Den ligger på højde med Aarslev Luna i udbytte og 
har ligesom denne af frø og råfedt givet henholdsvis 6 og 8 pct. 
mere end Mahndorfer. Sorten, der også erblåfrøet, er lidt lavere 
end Mahndorfer og Aarslev Luna, men i andre henseender ligner 
den disse meget. 

Bilagtil 615. meddelelse. 

Forsøg med sorter af opiatvalmue 1948-1958 

I Aarslev I Lyngby I Tystofte Ødum 

Sort 
I antal Ihkg frø antal Ihkg frø antal Ihkg frø antal I hlig frø 
forsøg pr. ha I forsøg pr. ha I forsøg pr. ha forsøg pr. ha 

Mahndorfer ........ 11 13.1 2 12.1 4 14.0 9 14.0 
Aarslev Luna ....... 10 14.0 2 12.1 4 14.6 8 15.8 
Svaløf Flora ........ 5 13.8 2 12.8 4 14.8 5 15.8 
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19. marts 1959 616. meddelelse. A. Forsøgsresultater 

Forsøg lDed dyrkning af tOlDater i væksthus ved 
forskellige 1uft- og jordtelDperaturer 1953-56 

Forsøgets formål har været at undersøge, hvordan forskellige 
luft- og jordlemperaturer i husene virker på tomatplanters ud
bylte, tidlighed og frugt kvalitet, samt at undersøge tomatpoIlens 
spireevne under de samme forhold. 

Der er prøvet følgende temperaturer: 

1. ca. 20° C gens. døgntemperatur i luften. jorden ikke opvarmet 
2. » 25 » » » » » » » » 
3. » 30 » » » » » » » » 
4. » 20 » » » » » » opvarmet til 20-22° C 
5. » 25 » » » » » » » » » » 
6. » 30 » » » » » » » I) » » 

Forsøgene er udført i Virum i 3 rum, der ligger i forlængelse af 
hinanden med gennemgående midtergang og dør i glasvæggen mel
lem rummene. De to første år er lufttemperaturen holdt så nær de 
ønskede temperaturer som muligt ved alm. luftgivning, de to 
sidste år har der været automatisk regulering, og det har været 
muligt at holde de ønskede temperaturer med mindre afvigelser. 

Opvarmningen af jorden i den ene side af husene er sket ved 
hjælp af elektricitet, men som regel kun de første par måneder 
efter udplantningen~ idet jord temperaturen senere ad naturlig vej 
kom på den ønskede højde. Ved udplantningen har jordlemperatu
ren varieret fra ca. 14 til ca. 17° C. 

Jorden er i 1954 behandlet med klorpikrin før plantning, de 
øvrige år dampet. Der er årlig tilført 7-10 kg staldgødning pr. m2 

før plantning og i sommerens løb kvælstof efter behov. Der er 
dels anvendt sorten Selandia, dels Potentat, der ligner hinanden 
meget. Udplantningen er sket mellem den 15. og den 24. marts. 

I tabel l er foretaget en sammenligning mellem frugtudbyltet 
opdelt i plukkeperioder i uopvarmet og opvarmet jord ved de tre 
lufltemperalurer. I første plukkeperiode, de første 14 dage, er der 
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ved 20· C høstet et merudbytte for opvarmning, der dog ikke be
tyder noget økonomisk selvom det procentisk er stort. Ved 25· C 
er udbyttet ens, 85 og 86 kg, og ved 3D· C er udbyttet størst i uop
varmet jord. I anden plukkeperiode er der høstet mest i uopvar
met jord ved alle tre temperaturer. I tredie plukkeperiode er der 
ved 25 og 30· C høstet mest i uopvarmet jord, hvorimod der ved 
20· C i tredie og femte .periode er et lille merudbytte for opvarm
ning, der dog mere end udlignes i fjerde periode til fordel for 
uopvarmet. 

Størrelsen af høstede modne frugter har været højst for upp
varmet jord og i gennemsnit af de fire år således i: 

g pr. frugt 20° C 25° C 30° C 
Jorden uopvarmet 

» opvarmet 
60 g 
58 » 

64 g 
59 )1 

56 g 
51 » 

Af gennemsnits tallene i nederste linie i tabel 1 fremgår, at der i 
alle plukkeperioder og ialt er høstet mest i uopvarmet jord. Kun
stig opvarmning af jorden har llnder de givne forhold givet et 
mindre udbytte end uopvarmet jord. 

Resultaterne i tabel 2 er gennemsnit for uopvarmet og opvarmet 
jord. Til venstre er anført iall udbyttet opdelt i modne i 5 plukke
perioder og grønne, og til højre de modne opdelt i 4 kvalitetssor
teringer. Nederste halvdel af tabellen indeholder forholdstal, gens. 
af ialt udbytte = 100. 

lait udbyttet er størst ved 20· C, mindst ved 30· C, en forskel 
på 28 pet. Af modne frugter er høstet næsten ens ved 20 og ved 
25· C, nemlig i forholdstal 106 og 107 mod 86 for 30· C, ca. 20 pct. 
mindre. Ved 30· C er der derimod høstet et meget tidligere ud
bytte. I første plukkeperiode, ca. 14 dage, har 20· C kun givet 0,5, 
mens 25· C har givet 7 og 3D· har givet 16 pet af gennemsnits
udbyttet. Allerede i anden plukkeperiode, de næste 14 dage, giver 
25· C lidt mere end 30" C, således at der i den første måned af 
plukkeperioden ved de tre temperaturer er høstet ialt henholds
vis 9, 49 og 53 pet. af det gennemsnitlige udbytte. Herfra og resten 
af sommeren høstes der i hver periode mest ved 20° C, mindst 
ved 30· C. Af modne frugter er der flest I. sortering ved 25° C. Af 
II. sortering, der omfatter glatte frugter over 100 g og alle riflede 
frugter, er der flest ved 20· C. Af III. sortering og affald er der 
meget nær ens ved de tre temperaturer. 
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Frugtstørrelsen i g pr. frugt i gennemsnit af de 4 år er størst 
for .25° C og mindst for 30° C, nemlig 59, 62 og 53 g ved henholds
vis 20, 25 og 300 c. 

Planterne ved 20' C havde den mest robuste vækst og voksede 
jævnt til hele sommeren, mens de ved 30 0 C havde den svageste 
vækst og næsten holdt op at vokse sidst på sæsonen. 

Plantemassens vægt ved de forskellige temperaturer kan ikke 
direl<te sammenlignes, da planterne ved 30 0 C er ryddet noget før 
de to andre. Ved 20° C er vægten noget højere end ved 25° C, hen
holdsvis 483 og 387 kg pr. 100 m2 • Plantemassen fra uopvarmet 
og opvarmet jord er næsten ens, gennemsnit for alle år uopvar
met 440 og opvarmet 433 kg pr. 100 m2 • 

Udregnes et værdital ved at anvende gennemsnitspriser opnåede 
på Københavns Grønttorv for hver plukkeperibde fås for 20, 25 
og 30 0 C i den første måned af plukkeperioden forholdstallene 
23, 127 og 150 og for hele plukkeperioden 76, 113 og 111. 

Efter resultaterne af disse forsøg vil det, hvor der er tale om en 
ret kortvarig kultur, være mest fordelagtigt af holde ca. 30 0 C, er 
der derimod tale om en almindelig kultur, har man det største 
økonomiske udbytte ved ca. 25° C. 

Pollenspiring 
I 1956 er der i tiden 2. maj til 12. juni foretaget sammenligninger 
mellem spiring af pollen fra tomatblomster dyrket ved de tre 
prøvede lufUemperaturer ialt 9 gange, hver gang med 10 prøver 
for hver temperatur. Ved prøveudtagningerne er pollenkornene 
drysset direkte fra blomsten over på en dråbe af en 2% pet. frugt
sukkeropløsning, anbragt på et dækglas,'der derefter med vaselin 
fast klistredes på den ene ende af en lille glas ring (cylinder), der 
i forvejen var fastgjort på et objektglas, så glasringen var lukket 
lufUæt for at undgå fordampning. Det lykkedes ved hver udtag
ning at få omtrent lige mange pollenkorn i de forskellige prøver, 
men det varierer meget for de forskellige datoer, fra gens. 419 
pr. prøve den 7. maj til gens. 162 pr. prøve den 5. juni. Temperatu
ren i husene på det tidspunkt pollenprøverne blev taget, har i gen
nemsnit for de 9 udtagningsdatoer pr. rum været 22.7, 27.4 og 
29.1 ° C, og prøverne er spirede ved en temperatur af ca. 20 0 c. 
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Resultatet viser, at med undtagelse af een gang, hvor spirepro
centen lå 1 højere ved 25· C end ved 20· C, har det altid været 
sådan, at spireprocenten har været højst for 20· C og mindst ved 
30· C. Gennemsnit af de 9 x 10 prøver pr. temperatur er så
ledes: 

temperatur: 20. - 25 - 30, spireprocent : 71 - 62 - 46. 

Der har været en faldende tendens fra de første den 2. maj til de 
sidste den 12. juni. 

Det er meningen at søge disse undersøgelser fortsat og udvidet, 
så man får hele sæsonen med. 

Tabel!. Frugtudbytte i kg pr. 100 m 2
• Gennemsnit 1953-56 

Luft-
I 

Uopvarmet jord Opvarmet jord 

tempe- plukkeperiode 
51grønne 1 ialt 

plukkeperiode I I 
ialt ratur 

11 I 2 I 3 I 4 I 1 I 2 I 3 1 4 I 
grønne 

5 I . 

20° C 4116 459 451 208 116 1354 8 96 480 379 216 99 1278 
25° C 85 510 379 190 100 20 1284 86 473 344 176 90 18 1187 
30° C 192 452 251 98 37 9 1039 177 412 210 100 35 6 940 

Tabel 2. Hostede frugter kg pr. 100 ma. Gennemsnii 1953-56 

Luft-
Frugter ialt Modne frugter 

tempe- høstperiode I 1 
iaH 

sorteringer 
ratur 

1 1 2 I 3 1 4 1 5 Igrønne I I 1 II 1 mlAff.1 ialt 

20° C 6 106 4701415 212 108 1317 6991260 243 7 

I 
1209 

25° C 86 491 361 183 95 19 1235 740 198 273 5 1216 
30° C 184 432 231 99 36 8 990 589 108 279 6 982 , I 

Forholdstal gens. af ialt = 100 

20° C 0,51 9 401 35 18 9 I 112 62 I 23 21 0,8 106 
25° C 7 42 311 15 8 2 

I 
105 65 I 17 24 O" 107 

30° C 16 i 37 19
1 

8 3 l 
! 

84 521 9 25 0.6 86 
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9. april 1959 617. meddelelse. A. Forsøgsresultater 

Forsøg med saltstrømidler ved ensilering af 
kløvergræs og lucerne 1956-58 

I årene 1950-52 udførtes ved statens forsøgsstationer orienterende forsøg 
med strørnidler, fortrinsvis salte af myresyre (forrniater). Midlerne 
blev afprøvet ved ensilering af roetop, kløvergræs og majs (jvf. 487. 
meddelelse) . 

I 1956-58 er forsøgene med saltstrømidler fortsat på stationerne ved 
Jyndevad, Lyngby og Ødum. Som ensileringsafgrøde er anvendt kløver
græs og lucerne. Forsøgene har omfattet afprøvning af 4 strørnidler, 
der er sammenlignet med AIV-syre og med ensilering uden tilsætning. 

Saltstrømidlerne er af forskellig sammensætning og afviger stærkt 
fra de i 1950-52 prøvede midler, idet ingen af dem indeholder formiat. 
I forsøgene er anvendt mængder af saltene som angivet af firmaerne.' 
Midlernes sammensætning og de i forsøgene anvendte mængder freme 
går i hovedtræk af følgende oversigt: 

Anvendt pr. 100 kg grønt 
kløvergræs lucerne 

AIV-syre (D. d. Gødnings-Kompagni AIS): 
Svovlsyre (fortyndet l : 5.~). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 6.6 l 

Silamon (P. Brøste): 
Natriummetabisulfit, en mindre mængde kulhydrat samt 
støvbindingsmiddel. . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 400 g 

Silosan (A/S Kemovit): 
Natriummetabisulfit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 g 

AIV-salt (D. d. Gødnings-Kompagni A/S): 
Ammoniumbisulfat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 g 

Spurosil (AIS Vilh. Hansen & Co.): 
Natriumfosfat, ammoniumsulfat, natriumnitrat, mangan
sulfat, jernsulfat, kobbersulfat, koboltsulfat samt en stor 
mængde natriumklorid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g 

8.0 l 

400 g 

400 g 

1000 g 

250 g 

Alle de prøvede strøsaIte var noget vandsugende, men ved vandtæt 
emballering var de dog tilfredsstillende strøbare. 

Der er udført 15 forsøg, 3 ved Jyndevad, 2 ved Lyngby og 10 ved 
Ødum. I 3 af forsøgene er anvendtkløvergræs og i de øvrige 12 forsøg 
lucerne. Der er ikke fundet nogen væsentlig forskel på midlernes 
virkning til de to afgrøder, hvorfor forsøgene i det følgende betragtes 
under et. Afgrøderne er findelt ved hakkelseskæring med en snit
længde på 2-4 cm. 

9 af forsøgene er udført i normale forsøgssiloer rummende 1 200-1 600 
kg afgrøde. Ved de øvrige 6 forsøg er anvendt mindre siloer med et 
rumindhold på 175-200 kg afgrøde. I alle forsøg er hvert middel re
præsenteret ved 1 silo. Alle strømidler samt AI V-syre er indblandet 
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ved omhyggelig fordeling i tynde afgrødelag (lO kg grønt pr. mil), 
idet der samtidig er foretaget grundig sammentrædning. Forsøgsledet 
»uden tilsætning« er behandlet på tilsvarende måde. Afgrøden er dæk
ket med papir og avner og herover et preslag af 50-75 cm sand (store 
siloer) eller tilsvarende beton vægte (små siloer). Ensilagen har været 
opbevaret i siloerne 2-5 måneder. 

I tabel 1 anføres gennemsnit for de 15 forsøg. Ved vurdering af 
ensileringstabene må der fortrinsvis lægges vægt på organisk stof og 
ammoniakfri råprotein (= råprotein ...... Am.N x· 6,25). Renprotein 
danner i disse forsøg et godt supplement til råproteinbestemmelsen. 
Variationerne fra forsøg til forsøg fremgår af tabel 2, og på dette 
grundlag er beregnet statistisk sikkerhed, der belyses ved mindste sikre 
forskel, anført nederst i tabel 1. 

Tabel 1. Gennemsnit af 15 forsøg. 
kg saft Samlet tab ved ensileringI KvalitetstaJ2 

pr.100kg tør- org. råprot. renpro- reak- ammo- flygtig-
nedlagt stof stof am.-fri tein tionstal niaktal syretal 
afgrøde % % % % (Rt) (At) (Fst) 

Uden tils.. . . . . . . . 7 13.8 15.6 23.. 53.7 5.0 16 49 
AIV-syre .. . . . . . . 14 7.4 9.4 13.9 32.5 3.8 7 24 
Silamon . . . . . . . . . 9 9.9 12.4 22.1 50.6 5.0 14 27 
Silosan . . . . . . . . . . 10 9.0 11.2 22.s ·48.0 5.0 13 22 
AIV-saIP ........ 8 7.1 9.6 15.7 38.7 4.5 (24) 33 
Spurosil . . . . . . . . . 7 12.4 14.7 21.5 50.0 5.0 16 46 
Mindste forskel m. 95 % sikkerhed' 2.1 2.2 4.6 0.2 1 4 

smør
syretal 
(St) 
2.0 
0.8 
0.4 
0.2 
0.1 
0.9 

1. Uden korrektion for det med ensileringsmidlerne tilførte stof. Hvis en 
sådan korrektion var mulig, ville tabet af organisk stof for AIV-salt blive 
forhøjet med 1-2 pet. og for de øvrige strømidler med 0-1 pet. 

2. Norm for fejlfri ensilage: At højst 7, Fst højst 20, St ikke over O. 
3. AIV-salt indeholder ammoniak, hvorfor At ikke tillægges betydning. 
4. Forskellen mellem to midler er kun reel, når den er på højde med eller 

større end det anførte tal. 

Ved tilsætning af AIV-syre er reaktionstallet i flere forsøg noget 
højere end normalt for denne metode, men i gennemsnit og med fuld 
sikkerhed dog lavere end for alle de øvrige midler. 

AIV-salt har ligeledes sænket reaktionstallet betydeligt og adskiller 
sig i denne henseende sikkert fra de øvrige strømidler, men den direkte 
syrevirkning står dog tydeligt tilbage for AIV-syrens. Titrering viser, 
at 800-1 000 g AIV-salt ret nær svarer til halv normal mængde AIV-syre 
med hensyn til direkte syrevirkning. 

Syrevirkningen er utvivlsomt årsag til, at de to AIV-midler har givet 
de laveste tab af organisk stof og navnlig af ammoniakfri råprotein, 
ligesom syregraden også må antages at have øvet indflydelse på kv ali
tetstallene At, Fst og St. AIV-syreensilagen har været af nogenlunde 
tilfredsstillende kvalitet, hvorimod AIV-salt har givet noget højere tab 
af renprotein end AIV-syre, og flygtigsyretallet er højere end ønskeligt. 

Silamon, Silosan og Spurosil har stort set givet ensilage med samme 
reaktionstal som uden tilsætning, og denne manglende direkte syre
virkning må antages at være årsag til, at der med de tre nævnte midler 
er opnået dårligere proteinkonservering end ved anvendelse af AIV-syre 



og AIV-saIt. Silamon og Silosan, der begge bygger på virkning af na
triumbisulfit, har haft omtrent ens virkning: ret lille tab af organisk 
stof, stort tab af ammoniakfri-råprotein og renprotein, ret høje ammo
niaktal, men forholdsvis lave flygtigsyretal og lavest for Silosan. Spuro
silensilagen har med hensyn til såvel tab som kvalitet ikke adskilt sig 
væsentligt fra ensilering uden tilsætning. Forklaringen herpå må for
mentlig bl.a. søges i midlets store indhold af klorider. I andre forsøg 
er opnået utilfreflsslillende virkning af natriumklorid (kogsalt). 

Smørsyrelallet er gennemsnitligt højest uden tilsætning, men iøvrigt 
er det bemærkelsesværdigt, at der i denne forsøgsserie kun i ['inge grad 
er sket smørsyredannelse i ensilagen, hvilket kan hænge sammen med 
den omhvggelige fordeling af midlerne, og at den findelte afgrøde har 
"ærel unrlerkastet stærkere'sammenfrædning og tryk, end det ofte sker 
i praksis. 

Forsøgenes resultater giver grundlag for følgende vurdering af 
midlerne ved anvendelse i praksis. 

Med AIV-sllre har mali opnået den bedste konservering med lave 
ensileringstab 0(/ ret li/fredsslillend,e kvalitet. AIV-saltet har givel om
lrent samme resultaler som AIV-syre, men midlet bør fortsat prøves 
i forsøg. 

Silamon og Silosml har ha!t ringere virkning end de Io !orannærmle 
midler. 

Spl1rosilen.~ilagen /tar ikke adskilt sig væsenlligt fra ensilage Ilden 
lilsælning. 

Det må erindres, at strømidlerne skal fordeles meget omhyggeligt i 
tynde afgrødelag, for at e1er i praksis kan regnes med samme virkning 
som i forsøgene. 

Tabel 2. Forsøg mrd saJtstrømidler ved ensilering af kløvergræs og lucerne 1956-58. 

% tør- Ensilerings- Ensilagens % tør- Ensilerings- Ensilagens 

Forsøgs- stof i tab i kvalitet stof i tab i kvalitet afgr. procent afgr. procent 
plan v. org. am.- v. org. am.-

nedl. slof fri RI AI Fst St nedl. slof fri RI At Fst St 
råpr. råpr. 

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

Jyndevad 1956, kløvergræs Jyndevad 1958, kløvergræs 
Uden tils. 18.0 12.9 14.7 4.3 9 30 0.0 17.8 18.2 19.6 4.6 9 38 0.0 
AIV-syre. 16.7 15.7 14.4 3.6 4 16 0.0 18.5 17.5 11.2 3.6 4 16 0.0 
Silamon . 17.1 16.0 19.0 4.4 8 15 0.0 16.7 21.9 27.5 4.8 11 18 0.0 
Silos an .. 17.7 16.7 19.8 4.4 8 15 0.0 16.4 22.4 26.2 4.8 9 12 0.0 
AIV-salt. 17.9 9.0 2.0 3.9 17 22 0.0 16.6 18.7 14.6 4.2 23 26 0.0 
Spurosil . 19.4 11.6 10.2 4.2 8 26 0.0 17.3 23.0 21.6 4.8 9 39 0.0 

Jyndevad 1957, kløvergræs Lyngby 1956, lucerne 
Uden tils. 16.4 25.2 29.4 4.5 11 41 3.3 25.1 18.6 20.3 4.8 13 51 9.0 
AIV-syre. 18.0 9.7 15.1 3.2 4 15 0.0 25.1 3.2 6.7 3.8 6 22 1.7 
Silamon . 17.9 13.9 19.8 4.6 10 15 0.0 25.3 8.8 13.6 5.0 10 23 3.0 
Silosan .. 17.6 17.7 26.0 4.6 9 13 

0.0 I 24.9 3.0 9.9 4.9 9 21 2.7 
AIV-salt . 19.6 13.6 21.4 4.1 24 31 0.0 24.9 3.5 8.0 4.1 23 25 1.3 
Spurosil. 21.6 18.2 19.3 4.3 Il 31 0.0 24.8 8.4 12.8 4.5 12 29 0.0 

(Fortsættes) 



(Fortsat) 

% tør- Ensilerings- Ensilagens % tør- Ensilerings- Ensilagens 

Forsøgs- stof i tab i kvalitet stof i tab i kvalitet afgr .. ' procent afgr. procent 
plan v. org. am.- v. org. am.-

I nedI. stof fri pH At Fst St nedI. stof fri pH At Fst St 

I 
råpr. råpr. 

I 
Lyngby 1958, kløvergræs og lucerne Ødum 1957, lucerne 

Uden tils. 17.7 20.9 26.9 5.8 17 50 0.7 16.4 11.8 22.5 5.2 16 41 0.0 
AIV-syre. 17.s 11.6 19.0 4.0 8 32 1.0 16.4 11.1 16.9 4.8 11 34 0.0 
Silamon . 18.8 15.8 24.6 4.8 15 30 2.0 16.4 7.9 22.5 5.3 13 30 0.0 
Silosan .. 16.2 15.t 30.4 5.1 16 30 O.s 16.4 7.1 22.6 5.4 13 23 0.0 
AIV-salt . 16.6 5 .• 16.2 4.2 25 33 0.8 16.4 9.5 16.9 4.7 22 31 0.0 
Spurosil . 16.2 22.1 26.7 5.2 16 51 O.s 16.4 16.8 26.8 5.2 16 43 0.0 

Ødum 1956, lucerne Ødum 1958, lucerne 
Uden tils. 21.8 13.s 14.6 4.9 11 50 0.0 20.1 20.8 30.4 5.2 17 53 2.0 
AIV-syre. 21.8 7.5 7.0 3.6 3 17 0.0 19.7 11.9 20.8 4.2 7 30 0.0 
Silamon . 21.4 6 .• 12.9 4.6 11 17 0.0 20.9 16.4 27.8 4.9 14 28 0.5 
Silosan .. 21.7 8.5 17.9 4.7 11 15 0.0 21.0 9.6 21.7 5.1 10 17 0.0 
ATV-salt . 21.8 7.5 7.9 4.2 21 27 0.0 22.5 13.2 18.8 4.7 22 40 0.0 
Spurosil. 21.6 12.4 17.6 5.0 14 51 0.0 22.0 13.2 22.7 5.2 18 52 0.0 

Ødum 1956, lucerne Ødum 1958, lucerne 
Uden tils. 21.6 10.8 25.6 5.4 23 61 3.0 19.8 16.3 29.5 5.1 16 46 0.0 
AIV-syre. 21.6 3.7 15.9 3.7 8 23 0.0 18.2 10.1 20.6 4.0 7 28 0.0 
SHamon. ! 21.6 1O.s 25.6 5.4 20 39 0.0 17.1 12.9 30.8 4.8 13 25 0.0 
Silosan .. 21.6 7.1 24.4 5.4 19 32 0.0 17.3 9.7 27.2 5.0 9 11 0.0 
ATV-salt . 21.6 4.0 22.0 4.7 30 40 0.0 16.8 10.9 21.5 4.6 22 39 0.0 
Spurosil . 21.6 9.2 26.8 5.4 22 54 0.0 16.9 14.2 31.s 5.0 16 45 0.0 

Ødum 1956, lucerne Ødum 1958, lucerne 
Uden tils. 22.4 8.8 11.0 4.9 15 41 0.0 22.7 9.0 21.5 5.5 21 50 4.0 
ATV-syre. 22.4 2.6 1.4 4.8 10 27 0.0 22.7 4.5 10.8 3.7 7 24 0.0 
Silamon . 22.4 8 .• 9.6 4.9 13 28 0.0 22.7 8.1 20.0 5.8 18 35 1.0 
Silosan .. 22.4 7.5 11.0 4.9 15 29 0.0 

, 
22.7 8.1 20.0 5.4 16 24 0.0 

ATV-salt . 22.4 11.4 12.8 4.7 21 32 0.0 22.7 6.2 12.8 4.6 26 32 0.0 
Spurosil. 22.4 8.8 9.6 4.9 15 36 0.0 22.7 11.2 20.0 5.3 20 61 0.0 

Ødum 1957, lucerne Ødum 1958, lucerne 
Uden lils. 20.5 13.6 23.1 5.0 16 48 0.0 14.7 13.7 35.0 5.1 19 51 0.0 
AIV-syre. 20.5 6.1 13 .• 3.6 4 16 0.0 14.7 8.7 18.s 2.7 3 11 0.0 
SHamon. 21.0 9.5 22.8 5.0 15 30 0.0 14.7 14.1 3l.7 5.2 15 23 0.0 
Silosan .. 20.9 7.2 20;0 5.0 13 23 0.0 14.7 12.9 31.7 5.2 13 19 0.0 
AIV-salt . 21.1 6.7 16.2 4.6 23 36 0.0 14.7 10.3 25.0 4.6 25 31 0.0 
Spurosil. 21.s 10.8 18.8 5.1 17 48 0.0 14.7 16.5 35.0 5.1 20 49 0.0 

Ødum 1957, lucerne 
Uden tils. 20.8 18.4 28.6 5.5 29 87 8.0 
AIV-syre. 20.8 17.8 17.5 5.0 20 51 0.0 
Silamon . 20.8 15.6 23.8 5.4 24 51 0.0 
Silosan .. 20.8 14.6 25.4 5.5 25 43 0.0 
ATV-salt . 20.8 12.1 20.6 4.9 34 48 0.0 
Spurosil . 20.8 24.6 23.8 5.5 28 73 4.0 

~ ~--~----



9. april 1959 618. Dleddelelse. A. Forsøgsresultaler 

Forsøg Dled sta~Dler al skalotteløg 
1956-1958 

Forsøgene er udført på svær lerjord ved Blangstedgaard og på lettere 
sandrnuldet jord ved Spangsbjerg og Hornum. 

I forsøgene har deltaget 12 stammer, hvoraf 1 er udgået i løbet af 
forsøgsperioden. 

Forsøgene er udført med læggeløg af både originalavl (Iæggeløg di
rekte fra indsender) og efteravl Oæggeløg efter originalavlsforsøg) . Da 
løgene til originalavlsforsøgene i en del tilfælde afveg ret betydeligt 
fra den ønskede størrelse, og da behandlingen af læggeløgene før ind
sendelsen kan have influeret på udbyttets størrelse, omfatter opgørel
sen kun forsøgene med efteravlede løg. Der er medtaget 8 af iaIt 9 for
søg, idet forsøget ved Blangstedgaard i 1958 ikke er medregnet. 

Der har til alle forsøgene været anvendt læggeløg af størrelsen 20 g, 
disse er varmebehandlet ved Aarslev forsøgsstation fra omkring 1. fe
bruar i 30 dage ved 30· C og 80 pct. luftfugtighed. Varmebehandlingen 
er afsluttet med at hæve temperaturen til 40· C i de sidste 36 timer, for 
at desinficere sætteløgene for primær løgskimmel. Der har været 5 
fællesparceller og ca. 1 200 sætteløg pr. a. Efter optagning og kunstig 
tørring af løgene er disse afpudset, sorteret og vejet og alle sunde løg 
er hensat på alm. tørt lager til ca. 1. marts. 

De deltagende stammer har kunnet inddeles i 3 forskellige typer. De 
8 stammer med udbytte over middel kan alle henføres til den alminde
ligt dyrkede type, som kort kan karakteriseres som kraftigvoksende, 
opret med mørkegrønne blade og middelstore nærmest fladrunde løg. 
Inden for disse 8 har det været meget vanskeligt at iagttage afgørende 
sikre stammeforskelle, såvel med hensyn til udbytte, vækst, bladfarve, 
løgstørrelse, -form og -farve. Muligvis kan dette i nogen grad skyldes, 
at varmepræpareringen af læggeløgene har bevirket en vis vækst
udjævning. 

Lbnr. 5 og 7 er antagelig identiske og mere svagtvoksende med ned
liggende vækst og lys grågrøn top. Løgene er små, højrunde og med til
bøjelighed til halsdannelse og sen afgroning. 
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Skarpt adskilt fra de to ovennævnte typer er Ib nr. 8. Den er ret 
kraftigvoksende, opret med kraftige lysegrønne blade og tyk løghals. 
Den giver påfaldende få men store runde løg, med ret kraftige løgskæl. 

I bilaget er opført efterårsudbyttet i de enkelte år ved alle tre for
søgsstationer samt gennemsnitsresultater af alle forsøg. Højest ydende 
er lbnr. 4 og 6, begge med 265 kg/a, dernæst følger 6 stammer med 
udbytter fra 250-261 kg/a og lavest ydende er lbnr. 5, 7 og 8. 

En sikkerhedsberegning på udbyttet viser, at den mindste sikre 
(95 pct. sandsynlige) forskel mellem stammerne er 18 kg/a, hvilket 
medfører, at der ikke er statistisk sikker forskel mellem de 8 først
nævnte stammer. 

Stammernes udbyttemæssige placering før og 'efter opbevaring giver 
ikke grund til at tro, at der er sikre forskelle i stammernes holdbarhed. 
Der har i gennemsnit været 77 pet. sunde løg efter opbevaring, varie
rende fra 74-79 pet. Svindet består af 12 pet. syge og 11 pct. åndings- og 
fordampningstab. ' 

Beskrivelse af stammerne 
Lb.nr. 4. Hornum 610. Indsendt af statens forsøgsstation, Hornum. Stam
men er i 1949 modtaget fra Ole Sekjesvold, Ni:ilteroy, Norge. 

Den har l,raftig opret vækst og mørkegrønne blade. Løgene fladrunde 
til runde, middelstore, glatte og regelmæssige. Løgskællene lys gullig
brune, ret svage. 

Er tillige med Ib nr. 6 den højest ydende af de deltagende stammer. 
Lbnr. 6. Hornum 626, benævnt Nordhollandsk strågul. Indsendt af 

statens forsøgsstation, Hornum. Stammen er i 1949 modtaget fra 
S.N.U.I.F., Middelharnis, Holland. 
" Beskrivelse som for lbnr. 4. Løgskællene synes dog en ubetydelighed 
mørkere. 

Lbnr. 12. Kraka. Indsendt af konsulent G. Ejsing, Thisted, og gartner 
Osvald Brandi, Østerild. En lokal stamme fra Gærup, Nordthy. 

Kraftig opret vækst og grøn til mørkegrøn tæt top. Løgene runde, mid
delstore, ret glatte og regelmæssige. Lys gulligbrune, ret svage løgskæl. 
Har givet et stort udbytte. 

Lbnr. 1. J. L. nr. 24. Indsendt af Jydsk Løgsektion, Elverdalsvej 19, 
Højbjerg. Ved den foregående afprøvning af stammer af skalotteløg var 
den mellem de 4 højest ydende. 

Kraftig opret vækst, mørkegrøn, tæt top. Løgene fladrunde, middel
store, meget glatte og regelmæssige. Lys gulligbrune, ret svage løgskæl. 
Har givet et stort udbytte. 

Lbnr. 3. Hornum 609. Indsendt af statens forsøgsstation, Hornum. 
Stammen er i 1949 modtaget fra Lowis Seed Ltd., Boston, Lines., Eng
land. 

Beskrivelse som for lbnr. 4. Har givet et stort udbytte. 
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Lbnr. 2. J. L. nr. 65. Indsendt af Jydsk Løgsektion, Elverdalsvej 19, 
Højbjerg. Har tidligere været afprøvet i forsøg med stammer af skalotte
løg. 

Beskrivelse som for lbnr. 1, har lidt l11ere åben vækst, og løgene er 
knap så glatte og regelmæssige. Har givet middelstort udbytte. 

Lbnr. 9. Ingen særlig benævnelse. Indsendt af pare. H. Thomsen, 
Snoldelev, Gadstrup. Stammen er indkøbt gennem Østifternes Have
selskab, Roskilde. 

Beskrivelse som for lbnr. 4. Har givet middelstort udbytte. 
Lbnr. 11. Ingen særlig benævnelse. Indsendt af frugtavler K. Torbell, 

»Alykkegaard«, Ejstrup. Stammer fra øster Assels, rÆors. 
Beskrivelse som for lbnr. 4. Har givet middelstort udbytte. 
Lbnr. 5. Hornum 611. Indsendt af statens forsøgsstation, Hornum. 

Stammen er i 1949 modtaget fra Rasmus Torvik, Storheim, Nordfjord. 
Norge. 

Noget svag, nedliggende vækst med lys grågrøn top og sen afgroning. 
Løgene er små, højrunde, lidt spidse, glatte, ret regelmæssige, men med 
tilbøjelighed til halsdannelse. Lys gullige, svage løgskæl. Har givet et 
beskedent udbytte. 

Den grågrønne top og nedliggende vækst vanskeliggør bortsortering 
af virusangrebne planter. 

Lbnr. 7. Hinge. Indsendt af statens forsøgsstation, Hornum. Lokal 
stamme fra Hinge ved Århus, modtaget .i 1953 gennem Jydsk Løgsek
tion, EIverdalsvej 19, Højbjerg. 

Stammen er antagelig identisk med Ibm. 5. 
Lbnr. 8. Risager nr. 3. Indsendt af fhv. forstander Hakon Sørensen, 

»Risager«, Hornum. Stammen er tiltrukket ved frøudsæd i 1947. 
Ret kraftig, opret vækst, med kraftige lysegrønne blade og tyk løg

hals. Løgene er store, runde med mørk gulligbrune, lidt grove løgskæl, 
med svagt fremtræde~de nerver. 

Den har givet et lille udbytte, men på grund af dens ringe delings
evne giver den store løg. 
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Bilag til 618. meddelelse. Forsøg med stammer af skalotteløg 1956-58 

Sunde løg efter tørring, kg/a Sunde løg efter 
Løbenr. opbevaring til ca. 
og navn Blokke Blangstedg. Hornum Spangsbjerg Gns. For- Løg- 1. marts 1 

gns. alle holds- størr. forh.-
ant./a 1956 1957 .1956 1957 1958 1956 1957 1958 forsøg tal ,g pct. kg/a tal 

4, Hornum 610 ....... 1220 161 210 277 338 293 314 202 328 265 107 21 79 217 110 
6. Hornum 626 ....... 1215 169 203 281 332 306 320 198 313 265 107 20 79 216 109 

12. Kraka ............. 1222 153 208 306 316 272 299 212 324 261 105 20 77 202 102 
1. J. L. nr. 24 ........ 1231 163 216 236 341 275 321 211 308 259 104 21 74 199 101 
3. Hornum 609 ....... 1208 168 223 238 334 284 314 190 301 257 104 21 79 209 106 
2. J. L. nr. 65 ........ 1219 149 219 207 328 262 306 202 332 251 101 21 75 198 100 
9. H. T., Snoldelev .. " 1210 153 200 246 318 270 280 215 316 250 101 21 77 200 101 

11. K. T., Ejstrup ...... 1219 156 203 226 324 285 293 211 304 250 101 20 76 200 101 
5. Hornum 611 ....... 1186 162 187 216 283 247 246 216 259 227 92 18 75 177 89 
7. Hinge ............ 1194 157 144 199 280 277 286 202 282 228 92 19 76 188 95 
8. Risager nr. 3 ....... 1176 142 167 233 281 266 260 129 228 213 86 26 77 168 85 

Gennemsnit ........ 158 198 242 316 276 294 199 300 248 100 77 198 100 

1. Gennemsnit af 6 forsøg (Blangstedgaard 1956, Hornum 1957-1958, Spangsbjerg 1956-1957-1P58). 



16. april 19S9 619. m.eddelelse. A. Forsøgsresultater 
J) 

Sortsforsøg m.ed jordbær 1957-58 
Forsøgene har omfattet en række nyere, fortrinsvis udenlandske jordbær
sorter, hvis ydeevne og kvalitet er bedømt til forskellige brugsområder. 

Forsøgene er udført på svær lermuld ved Blangstedgaard, på let lermuld 
ved Virum, på god sandmuld ved Spang~bjerg og på god sandjord ved Hornum. 

Sort nr. 18 er kun prøvet ved Blangstedgaard og Spangsbjerg og sorterne 
19-23 kun ved Spangsbjerg. Disse sorter har været ret langsomme at formere 
og har ikke givet det fornødne antal planter til fire forsøg. 

Ved alle forsøgssteder er der plantet i begyndelsen af maj 1956, og blom
sterne er den første sommer knebet af. Der er anvendt 4 fællesparceller å 
18 og 20 m!. Planteafstanden var ved Blangstedgaard og Virum' 90 X 33 cm og 
ved Hornum og Spangsbjerg 100 X33 cm. Bærrene er høstet 1957 og 1958, 
og resultaterne er således baseret på ialt 8 enkeltforsøg. 

Vejrforholdene var gunstige for bedømmelse af en række dyrkningsegen
skaber, såsom skade af frost, meldug og gråskimmel. I 1957 var der en del 
frostskade på de tidligste sorter, værst ved Spangsbjerg og Hornum. 

I omstående bilag er udbyttet ved de fire forsøgsstationer anført som 
gennemsnit for to års høst. Dernæst er til bedømmelse af sorternes ydeevne 
i almindelighed anført gennemsnit for alle 8 forsøg. 

De højest ydende sorter var Ydun og Senga Sengana, derefter følger Senga 
54 og Senga 29. 

Sorternes tidlighed er der givet udtryk for gennem udbyttet i kg/a for 
første ,trediedel af plukkeperioden. Perioderne er afgrænset efter følgende 
princip: Udbyttet for en af de tidligste sorter er inddelt således, at omtrent 
l/a falder i hver periode; de øvrige sorter er da opgjort indenfor de samme 
lidsperioder. ' 

Kvaliteten af friske bær er bedømt ved alle forsøgssteder og de i bilaget 
anførte karakterer er gennemsnit af et betydeligt antal enkeltbedømmelser. 
Smagen er således gennemsnit af indtil 28 bedømmelser ved 20 dommere. 

Ved Laboratoriet for industriel Udnyttelse af Frugt og Grøntsager er sor
terne undersøgt for egnethed til fremstilling af bærkonserves. Hovedresul
taterne for 1957 og 1958 er under eet anført i bilagets sidste kolonne; ka
raktererne er middelværdien af egenslmberne: Størrelse, farve, smag og kon
sistens. Senga-sorterne har her vist sig velegnede til konservering på grund 
af deres ,gode farve og konsistens. 

Ved Statens Husholdningsråd er de første 17 sorter undersøgt med henblik 
på hjemmehenkogning og frysning. Bedømmelserne, der omfattede farve, 
smag og konsistens, er foretaget på grød af frosne og på henkogte bær. Om 
de mest aktuelle sorter kan oplyses, at Senga 29 og 54 har opnået høje ka
rakterer for farve, smag og konsistens. Abundanee har opnået høje karakterer 
for smag og farve ved frosne bær, men lidt lavere efter henkogning. Senga 
Sengana har opnået ret høje karakterer for farve og konsistens. Uegnede til 
henkogning og frysning var sorterne Ydun, Dybddahl, D. Evern og Regina. 

De tidligste sorter er afprøvet til drivning i bænk ved Blangstedgaard, 
Spangsbjerg og Toftø, og har hvert sted omfattet 12-20 vinduer pr. sort årligt, 
og der er anvendt 28 planter iea. 2 m 2 store vinduer. 

Resultaterne i omstående tabel er opført som kg pr. vindue: 

175 



Sort: 

Xenion ......... . 
D.Evern ........ . 
Regina ........ .. 
M. Friihernte .... . 

Antal 
forsøg 

6 
6 
2 
3 

1. plukke
periode 

kg/v. 
0.67 
O.BS 

(O_lS) 
(O.so) 

laIt 
kg/v. 

3.01 

2.57 
(2.08) 
(1.75) 

100 bær 
g 

661 
822 
748 
648 

Smag 
Stat. Hush.råd Spangsbj. 

m. fløde 
naturel og sukker naturel 
8~ 8A 7~ 
7~ 7A 6~ 

7.1 
7.6 

Xenion har i første periode givet omtrent % kg mere pr. vindue end D. Evern 
og i samlet udbytte ligeledes omkring % kg mere end denne. Kvalitetsmæssigt 
hævder Xenion sig godt overfor D. Evern, men bærs tørrelsen er væsentlig 
mindre. 

Oversigt over sorterne 
1. Senga 29. (Tiltr. : R. v. Sengbusch, Hamburg). Sorten giver et ret stort 

udbytte og er velegnet til konservering og frysning, idet bærrene er mørkt 
røde, helt gennemfarvede og af særlig fast konsistens. Frugterne er dog noget 
tilbøjelige til at få lyse spidser og skæmmes en del af de lyse nødder. Mod
tagelig for meldug og bladpletsyge. 

2. Senga 54. (Tiltr. : R_ v. Sengbusch, Hamburg). Giver et ret stort udbytte 
og er velegnet til frysning og konservering. De jævnt røde, gennem farvede 
hær har en god og fast konsistens. Smagen lidt syrlig, aromatisk. 

3. Senga 2~2_ (Ti ltr. : R. v. Sengbusch, Hamburg). Giver et lille-middelstort 
udbytte. Er temmelig godt egnet til konservering og frysning og som dessert
bær. Frugterne mørkerøde, gennemfarvede og med ret fast konsistens. Smagen 
mild og sød. Bægeret løsner ret let. 

4. Senga 752. (Tiltr. : R. v. Sengbusch, Hamburg). Sorten er egnet til 
konservering og frysning, men udbyttet er for lille. Bærrene er temmelig 
mørke, gennemfarvede, ret faste. Smagen syrlig med stærk aroma. Ret tidlig 
moden. 

5. Senga Sengana. (Tiltr.: R. v. Sengbusch, HamLurg). Sorten giver et stort 
udbytte på højde med Ydun. Egnet til frisk forbrug, til konservering og 
frysning, til de sidste formål dog næppe så godt som Senga 29. Frugterne er 
ret store, ensartede i størrelse, ikke helt gennemfarvede. God, middelfast 
konsistens. Smagen middelgod, syrlig, svagt aromatisk. Middeltidlig-sen 
modning. Sunde, ret kraftige planter. 

6. Georg Soltwedel. (Tiltr. : G. Soltwedel, Deutsch Evern, Tyskland). Ud
byttet er middelstort, omtrent som ved Dybdahl. Er ret god til frisk forbrug, 
men ikke velegnet til industriel anvendelse. Bær temmelig store, mørkrøde, 
indvendig lyse. Ofte med lyse spidser. Konsistensen middelfast og trevlet. 
Smagen ret god, krydret sød. 

7. Frau Mieze Schindler. (Til tr. : O. Schindler, Pillnitz, Tyskland). Ud
byttet er lille-middelstort. Velegnet som dessertbær. På grund af dens sene 
modning og smukke udseende må den anses som værdifuld til supplering af 
jordbærsortimentet i private haver. De brombærlignende frugter er mørke
røde, indvendig mod midten lyse. En velsmagende aromatisk sort af middel
fast konsistens. Bægeret noget vanskeligt at løsne. Blomsterne er rent hunlige, 
og den kræver derfor en bestøversort. 

8. Spangsbjerg Ydun. (Tiltr. : Statens forsøgsstation Spangsbjerg, Esbjerg). 
Udbyttet stort; er egnet til frisk forbrug i husholdningen, men ikke til hen
kogning og frysning. Frugterne temmelig store, ensartede. Farven klart rød, 
indvendig lysere. Smagen syrlig, middelgod. Konsistensen ret blød og trans
portfastheden mindre god. Modtagelig for angreb af frugt råd. 

9. Abundance. (Tiltr.: Ubekendt). Udbyttet middelstort, på højde med 
Dybdahl; på den lette jord ved Hornum har den givet et ret stort udbytte. 
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Egnet til hjemmehenkogning, tildels også frysning. Bærrene små-middelstore, 
ret mørke, indvendig lidt lysere. Smajferr sur, men med kraftig og god aroma. 
Konsistensen ret god, middelfast. Frugterne plukkes let uden »has«. 

10. Dybdahl. (Tiltr.: H. H. Larsen, Rislund, Århus. Fremavlet Spangsbj. 
klon). Udbyttet middelstort. Syne~ at være det bedste dessertbær. Bærrene 
gennemgående store, klart røde, indvendig ret lyse: Smagen mild og sød. 
Konsistensen ret god. Tidlig-middeltidlig modning. Modtagelig for angreb af 
jordbærål. 

11. Dybdahl 12g. (Planter til forsøg leveret af Fløng Planteskole, Hede
husene). Som den fremavlede klon af Dybdahl, men lavere udbytte. 

12. Deutsch Evern, (Tiltr. :J'.Bottner, Frankfurt a. d. Oder). SOrten har 
givet lidt mindre udbytte end Dybdahl. Er egnet .til drivning og som tidligt 
frilandsbær til frisk forbrug. De første bær store, de senere ret små. Farven 
smuk lys rød, noget tilbøjelig til lyse spidser, indvendig næsten hvid. Smagen 
sød, noget vandet. Transportfasthed og holdbarhed ikke god. Konsistensen 
noget blød og trevlet. Er stærkt modtagelig for meldug. Ret frostømfindtlig. 

13. Regina. (Tiltr.: Max-Planck-Institut, Voldagsen, Tyskland). Udbyttet 
ret lille, dette kan i nogen grad tilskrives sortens frostømfindtlighed. Den 
giver meget præsentable dessertbær og er egnet til drivning og som tidligt 
frilandsbær. Frugterne er i begyndelsen ret store. Farven lys rød, indvendig 
næsten hvid. Smagen svagt aromatisk, sød. Konsistensen middelgod og ret 
fast. 

15. Xenion. (Tiltr.: Statens forsøgsstation, Spangsbjerg, Esbjerg. Bringes 
i handelen senest 1960). Udbyttet på friland lille-middelstort. Dessertbær, 
velegnet til drivning. Modner få dage tidligere end D. Evern. Har middelstore
små, ret mørke bær, ikke helt gennemfarvede. Smagen god, aromatisk.Hold
barheden meget god. Middelfast konsistens. Kun ringe frostskade er iagttaget. 
(Xenion = Gæstegave). 

18. Macherauchs Frilhernle. (Tiltr. : Max-Planck-Institut, Voldagsen, Tysk
land). Udbyttet middelstort, en smule højere end Dybdahl. Anvendelse til 
frisk forbrug. Egnet til drivning og tidlig frilandssort. Bær middelstore, mod 
slutningen små. Farven ret mørk, indvendig lys. Transportfasthed og kon
sistens ikke over middel. Smagen god, temmelig sød og svagt aromatisk. Mod
tagelig for meldug. Frostskade kun ubetydelig. 

19. Reusraths Allerfriiheste. (Tiltr. : Th. Reusrath, Fiinfhausen, Tyskland). 
Udbyttet temmelig lille. Kun til frisk forbrug. Modningstiden er som ved 
D. Evern. Frugterne middelstore, lys røde, indvendig lyse. Smagen middel
mådig. Konsistensen ret god. Stærkt modtagelig for meldug og noget frost
ømfindtlig. 

20. Auchincruiue Climax. (Tiltr. : R. D. Reid, Auchincruive, Scotland). 
Middelstore, lysere røde bær, indvendig mod midten næsten hvide. Konsisten
sen ret fast og jævn. Smagen middelgod, syrlig. Bægeret løsner noget vanske
lig fra frugtbunden. Modtagelig for meldug. Sorten er ødelæggende skadet af 
»June YelIows«. 

21. Senga 1115. (Tiltr.: R. v. Sengbusch, Hamburg). Udbyttet ret lille. Egnet 
til frisk forbrug og til konservering. Bær middelstore, jævnt røde, ikke helt 
gennem farvede. Smagen ret god og aromatisk. God konsistens. Meldug-mod
tagelig. 

22. Senga 1116. (Tiltr.: R. v. Sengbusch, Hamburg). Udbyttet lille-middel
stort. Er et udmærket dessertbær. Frugterne temmelig store og velformede, 
smukt røde, indvendig lysere. Smagen god med ejendommelig aroma. Konsi
stensen god. Kan angribes af meldug. 

23. Senga 188. (Tiltr.: R. v. Sengbusch, Hamburg). Sorten er velegnet til 
konservering, men udbyttet er for lille. Frugterne mørkerøde, gennemfarvede. 
Nødder oftest lyse. Smagen mindre god, syrlig. Transportfasthed meget god. 
Konsistensen meget fast. Bægeret løsner ret vanskeligt fra frugtbunden. 
Sildig. Ret modtagelig for meldug. 
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..... Bilag til 619. meddelelse • 
-...] Sortsforsøg med jordbær, 1957-58 
00 

Arligt udbytte, kg/a Kvalitetsegenskaber m.v. 
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1. Senga 29 ....... 146 146 106 195 148 O 669 4.1 6.1 8.5 8.6 6.9 12.6 65 8 5.9 8.8 
2. Senga 54 .•...•. 205 179 107 141 158 O 627 6.4 6.0 7.5 8.0 6.1 10.5 50 8 6.6 7.6 
3. Senga 242 ...... 114 81 56 90 85 l 668 5.0 7.4 7.8 8.9 7.6 12.8 65 8 6.8 7.8 
4. Senga 752 ...... 86 53 49 52 58 5 629 7.1 6.9 7.7 7.6 6.0 12.4 60 3 7.9 8.8 
5. Senga -Sengana .. 224 176 140 196 184 O 770 7.9 6.9 7.8 7.1 6.9 10.6 55 10 9.4 7.7 
6. Soltwedel. .....• 136 111 75 123 111 O 696 6.6 5.4 6.0 6.2 B.o 10.8 45 11 7.0 5.8 
7. Frau M. Schindler 123 68 62 85 84 O 587 5.1 6.6 5.9 5.6 4.6 9.1 45 9 6.8 6.4 
8. ydun .......... 222 176 141 201 185 O 671 6.6 4.9 4.6 4.1 6.8 11.8 60 14 8.3 4.6 
9. Abundance ..... 121 149 78 85 108 O 373 6.9 4.7 5.6 5.9 8.6 18.8 45 9 8.0 6.8 

10. Dybdahl (fremav.) 137 97 80 119 108 2 802 8.6 7.8 6.0 6.0 6.6 12.8 50 9 6.9 4.9 
11. Dybdahl 12g .... 116 86 58 89 87 3 801 8.8 7.7 5.9 5.8 6.4 12.8 50 8 6.5 
12. Deutsch Evern .. 117 81 65 118 95 12 617 6.4 6.8 5.8 4.4 7.0 13.4 50 12 3.9 4.8 
13. Regina ......... 105 53 43 83 71 16 752 7.7 7.1 6.8 6.8 7.8 11.0 60 6 5.4 5.9 
15. Xenion .....•... 119 97 51 72 85 24 499 5.9 6.4 6.4 6.2 6.4 13.8 50 6 8.8 6.8 
18. M. Friihernte .... 152 86 (119) (19) 573 6.6 6.9 5.7 5.8 7.1 1l.7 65 6 4.9 5.7 
19. Reusraths Aller-

fritheste ...... 65 (65) (13) 631 5.8 5.1 6.9 6.8 5.9 55 6 3.0 5.8 
20. ClimaJr ......... 6 (6) (O) 5.6 4.0 6.0 7.0 2.0 1 2.0 
21. Senga 145 ...... 61 (61) (3) 656 5.7 6.9 6.9 7.4 7.9 55 5 2.0 7.4 
22. Senga 146 ...... 77 (77) (1) 758 7.0 6.9 7.0 7.8 7.1 60 5 2.0 6.7 
23. Senga 188 ...... 59 (59) (1) 655 5.4 4.7 7.8 7.9 5.8 50 7 4.0 8.4 



16. april 1959 620. meddelelse. A. Forsøgsresultater 

Forskelligt antal slæt i en vandet kløvergræsm.ark 

Ved statens forsøgsstation i St. Jyndevad er der i årene 1956-58 gennem
f!!lrt forsøg med forskelligt antal slæt i en vandet kløvergræsmark efter 
følgende plan: 

a. Slæt 15/6, li/S og lG/10 (hver ottende uge) 
b. » 16/5,1&/6,1&/7' 16/S' 16/ø og U/IO (hver fjerde uge) 
c. » 1&/5 og hyppigst muligt, d.v.s. 

1956 lS/6, s/ø, 10/8, 18/7, a/s. 97/8, 15/.15/10, 

1957 16/6. 7/ø, a/7• 18/7, 18/S' U/o. 10/t0 

1958 18/5, l/ø. 27/8, 16/7, 16/S' 17/0• SO/IO' 

I a og b har der været små afvigelser fra de angivne datoer af hensyn 
til søndage m.v. 

Forsøget har hvert år ligget i en anden års kløvergræsmark, hvor 
der er anvendt følgende frøblanding: 10 kg hvidkløver, 7 kg alm. raj
græs, 4 kg eng svingel, 3 kg eng rapgræs og 2 kg timothe. 

Forsøgets hovedresultat fremgår af følgende oversigt over udbytte 
pr. ha. 

hkg grønt hkg tørstof f.e. kg råprotein 
a ......... 438 85.5 6350 1357 
b ......... 432 78.s 7190 1569 
c ......... 379 67.1 6130 1569 

Ovenstående viser, at masseudbyttet og tørstofudbyttet er faldet ved 
~tigende antal slæt. Det mest interessante er imidlertid den store ud
byttenedgang fra b til c - tiltro ds for, at der kun er høstet et slæt mindre 
i b end i c, nemlig henholdsvis 6 og 7 slæt (i 1956 dog 8 slæt i c). 

Ved omregning fra tørstof til f.e. er benyttet omstående værdital. 
Tallene er de samme, som benyttes af Foreningen af jydske Landbo
foreningers græsmarkssektion ved slættidsforsøg, og er udarbejdet i for
ståelse med forsøgslaboratoriet. Dog er tallet 1,4 kg tørstof pr. f.e. ved 
første slæt i forsøgsled a ansat efter skøn, idet man ved græsmarkssek
tionen anvender 1.7 ved slæt 1. juli. 

179 



a. 1. slæt L, kg tørstof pr. f.e •• øvrige slæt 1.8 
b. 1. » 1.05» » » II » » 1.1 
e.l.» 1.05» » »» • II » 1.1 

Omregnet til f.e. er der høstet det største udbytte ved slæt hver fjerde 
uge, iaH 6 slæt, og det mindste udbytte ved 7-8 slæt. Udbyttet af rå
protein er mindst ved 3 slæt, og ligger ens enten der er taget 6 eller 
7-8 slæt. 

Slæt datoerne viser, at det især er først på sommeren, det har været 
muligt at tage slæt hyppigere end hver fjerde uge, men udbyttened
gangen viser, at det er farligt at udnytte græsmarkerne så stærkt først 
på &ommeren.. . , i 

Proteinindholdet har for a i gennemsnit været stigende fra første til 
sidste slæt. Ibhar det været højt ved første slæt, er faldet stærkt ved 
andet slæt, for derefter at stige til dets højeste værdi ved sidste slæt. 
I c stiger det i de tre første slæt, falder derpå, når afstanden mellem 
slættidspunkterne øges og stiger igen ved de to sidste slæt. 

Forsøget blev vandet med sprinkleranlæg i sammenhæng med den 
øvrige del af græsmarken, og der er derfor af praktiske grunde ikke 
indlagt noget uvandet forsøgsled. 

11956 og 1957 er der vandet fra sidst i april til først i juli og i 1958 
fra 6. juni til 5. juli. Der er i de tre år tilført henholdsvis 172, 140 og 
100 mm vand ved vandingen. 

Bilag til 620. meddelelse. 

Udbytte i hkg tørstof pr. ha ved de enkelte slæt 
1. slæt 2. slæt 3. slæt 4. slæt 5. slæt 6. slæt 7. slæt 8. slæt ialt 

a) 1956 .... 38.8 26.1 14.8 78.7 
1957 .... 46.4 46.7 10.9 103.3 
1958 .... 35.4 25.8 13.1 74.4 

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

Gens •... 40.0 32.9 12.D lI5.5 

b) 1956 .... 5.8 28.9 11.5 12.8 8.1 5.5 70.8 
1957 .... 12.0 24.5 31.9 18.7 9.9 1.6 98.5 
1958 .... 3.8 21.5 17.0 10.8 12.1 2.8 67.0 

Gens •... 7.0 24.7 20.1 13.8 10.0 3.1 78.8 

c) 1956 .... 5.1 9.8 8.4 9.8 9.1 6.9 5.8 3.8 58.1 
1957 .... 11.8 18.7 17.9 8.s 16.8 10.0 1.1 84.s 
1958 .... 4.0 9.8 10.0 9.8 10.11 12.9 2.4 59.1 

Gens ..•. 7.0 12.6 12.1 9.1 12.1 9.11 3.0 1.8 67.1 
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23. april 1959 621. Dleddelelse. A. Forsøgsresultater 

Forsøg Dled handelsgødninger til stueplanter 1957-58 
Der er efterhånden kommet mange blandingsgødninger i handelen 
beregnet til stueplanter. Såvel fagblade som dag- og ugeblade 
bringer hyppigt annoncer for flere af fabrikaterne, og for at un
dersøge værdien af disse gødningsblandinger, blev der ved Statens 
Væksthusforsøg i 1957 påbegyndt forsøg med 11 af dem, deraf 8 i 
flydende form, 2 af de såkaldte stifter og l i pulverform. Som 
målegødninger medtoges kalisalpeter, svovlsur ammoniak og en 
blandingsgødning, som i en årrække er anvendt ved Væksthus
forsøgene til pottekulturer og her benævnes slet og ret »Blomster
gødning«. lait deltog 14 gødninger. 

I 1958 udgik »Japanica« både som stifter og i pulverform, da de 
ikke længere blev fremstillet. I stedet indgik Apa, flydende, i for
søget. Samtidig medtoges en ny svensk blomstergødning saml den 
lyske »Hoechsl«, således at forsøget i 1958 omfattede 15 gød
ninger. 

De benyttede gødningsmængder har nøje svaret til brugsanvis
ningerne på pakningerne. Nogle er givel hveranden uge, andre 1 
gang ugentlig og gødningsstifterne hver fjerde uge. Der er som 
følge deraf tilført forskellige gødningsmængder, og dette har givet 
stor forskel i virkningen. De konstaterede forskelle i planternes 
vækst og udvikling skyldes derfor næppe så meget de forskellige 
gødningers sammensætning som de varierende mængder, de er 
anvendt i. 

Der har været prøvet følgende gødninger i sammenligning med 
ugødet: 

1. Ugødet. 
2. Substral, hveranden uge i 1957, hver uge i 1958. 
3. Floralin, » »»»,» »»» 
4. Orkide, » »»»,» »»» 
5. Lotus, ugentlig både i 1957 og 1958. 
6. Apa, stifter, ugentlig både i 1957 og 1958. 
7. Dæhnfeldts flydende, ugentlig både i 1957 og 1958. 
8. Kalisalpeter 2 °/00, ugentlig både i 1957 og 1958. 
9. Blomstergødning 2 %0, ugentlig i 1957, 2 gange ugentlig i 1958. 
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10. Japanica pulver: 1 strøget teskefuld hveranden uge pr. plante. 
11. » stifter: hver fjerde uge. Udgik i 1958 ligesom nr. 10. 
12. Plantoides, hveranden uge både i 1957 og 1958. 
13. Dæhnfeldts stifter, hver fjerde uge både i 1957 og 1958. 
14. Svovlsur ammoniak 2 °/00, ugentlig både i 1957 og 1958. 
15. Hoechst 2 0/ 00, ugentlig i 1958. 
16. Svensk blomstergødning 2 0/00, ugentlig i 1958. 

Gødningerne har været prøvet på en række almindelig anvendte 
stueplanter: 

Begonia »GIoire de Lorraine« (Julebegonia) 
Begonia Haageana 
Codiæum variegatum, unge og gamle planter 
Coleus hybridus 
Ficus Benjamina 
Ficus pumila 
Hibiscus rosa-sinensis 
Monstera deliciosa 
Rhoicissus rhomboidea (Kongevin) 
Spathiphyllum Wallisii. 

Der har været 10 planter af hver med undtagelse af Monstera og 
Begonia Haageana, hvor der kun var 5. 

Bedømmelserne er foretaget hvert år ved forsøgets afslutning, 
og som dommere har repræsentanter for de firmaer. der har fa
brikeret gødningerne samt Statens Husholdningsråd fungeret iall 
3 gange, konsulenter fra Alm. dansk Gartnerforening har bedømt 
l gang i 1957, og forsøgsstationens eget personale har dels med
virket ved alle bedømmelser dels selv foretaget 2 bedømmelser. 
Der er givet karakter for vækstkraft, bladfylde, bladfarve, blom
sterrigdom og helhedsindtryk, alt eftersom en karakter kunne give 
et klart udtryk for egenskaber og tilstande hos plantearten som 
helhed. Alle disse karakterer er derefter lagt sammen, og summen 
deraf taget som udtryk for gødningsvirkningen. 

Gødningernes indbyrdes placering har været meget nær ens i 
begge år, dog er de gødninger, som i 1957 kun tilførtes planterne 
l gang hveranden uge, men i 1958 hver uge, kommet højere op i 
nummer i 1958 end i 1957; medens de i 1957 havde et gennemsnit
lig forholdstal på ca. 93 har de i 1958 107, hvilket i gennemsnit 
for de 2 år bliver ca. 100. 

Jorden, der er benyttet til planterne, er i alle tilfælde meget 
mager, bestående af lige dele let markjord, fin sphagnum og grus, 
men ikke tilsat gødning. Reaktionen 6,5. De ugødede planter in
denfor alle arter - dog mindst Monstera - havde meget svag vækst 
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og viste tydelige tegn på sult (små og meget lyse blade). Reak
tionen steg i den ugødede jord til 7,7 og faldt mest i den, der 
havde fået svovlsur ammoniak, nemlig til 5,5 ved forsøgets af
slutning. Hvor der var benyttet kalisalpeter var reaktionen steget 
til 1,8. ellers havde de fleste af gødningerne kun indvirket svagt 
på jordens reaktion. Floralin og Substral viste stigning til 7,3, 
medens Dæhnfeldts flydende gødning havde sænket den til 6,1. 
For de øvriges vedkommende var forskydningen væsentlig i alka
lisk retning, og pH 6,9 var almindeligt. 

ResUltaterne, beregnet som gennemsnit af 2 års bedømmelser, 
er anført i omstående tabel. 

Når svovlsur ammoniak havde virket så godt, skyldes det sik
kert, at den foruden gødningsvirkningen også har en neutrali
serende virkning på det hårde vandingsvand. Mindre godt har det 
imidlertid virket på de gamle Codiæum, der i to år ugentlig har 
fået en dosis på 2%0, her er jorden blevet for sur, hvad Codiæum 
åbenbart ikke tåler. De har kun opnået gennemsnitstal på 86 og 
85, hvor de øvrige har opnået 100. 

Stueplantegødningerne har altså en dobbelt virkning, dels som 
plantenæring og dels en indflydelse på jordens reaktionstal. En 
gødning bør normalt helst ikke forandre jordens pH, og det har 
de fleste af de i forsøget anvendte gødninger heller ikke gjort i 
nævneværdig grad, men da kalken i vandingsvandet langsomt 
ændrer jorden i alkalisk retning, må en gødning gerne virke så 
meget syrnende, at de med vandet tilførte alkaliske salte neu
tral:iseres, og drejer det sig om de såkaldte surbundsplanter, vil 
en Isurtvirkende g,ødning give det bedste resultat. 

Af forsøget kan udledes, atalIe de prøvede flydende gødninger 
er næsten lige gode, blot de gives i samme mængde, og at stifterne 
(den faste gødning), med undtagelse af Apa, ikke virker helt så 
godt som de opløste, men er lettere 'at anvende; dog kan de under
tiden svide rødderne på særlig følsomme plantearter. 

Når Væksthusforsøgenes egen og den svenske iblomstergødning 
ligger bedre end de andre gødninger, skyldes det sikkert, at de har 
et noget større indhold af kvælstof, og det er især dette, der giver 
vækst og blomstring forudsat, at der er nok af de andre nærings
stoffer. Væksthusforsøgenes gødningsblanding består af følgende: 
200 g ammoniumnitrat, 200 g kalisalpeter, 100 g ammonium
fosfat. Af denne blanding anvendes 2 g pr. liter vand = 2 % 0 

opløsning. 
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Forholdstal af bedømmelseskarakterer, gns. af 1957-58 
.... 
00 .... 

Nr. Codiæum Coleus Ficus Hibiscus Jule- Konge- Mon- Sola- Spathi- Begonia Gns. 
1. år 2. år Benjamina pumila begonia vin stera num phyllum Haageana 

l ....... 69 74 64 60 50 54 25 58 48 30 76 23 53 
2 ....... 80 92 98 103 90 91 98 105 81 92 106 95 95 
3 ....... 106 112 100 103 93 94 106 95 85 90 95 118 100 
4 ....... 103 113 111 108 101 96 105 110 115 118 101 137 107 
5 ....... 106 122 108 98 107 98 116 114 102 108 111 82 106 
6 ....... 103 106 110 108 113 109 116 94 105 125 96 119 109 
7 ....... 102 119 109 101 109 104 105 92 112 116 94 123 106 
8 ....... 95 94 95 108 103 97 113 104 112 90 106 106 103 
9 ....... 114 121 113 107 119 115 112 102 125 123 105 136 115 

12 ....... 97 81 104 96 104 103 87 108 122 118 100 78 99 
13 ....... 08 75 89 105 94 114 96 102 81 85 94 82 97 
14 ....... 111 86 105 109 106 115 107 105 85 118 104 127 108 

----

1957 
10 1 .••.•. 105 90 101 122 105 107 105 105 
IP ...... 100 101 108 108 106 102 105 104 

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

1958 
10· ...... 98 88 81 96 90 100 95 91 75 90 
11' ...... 93 101 115 95 89 94 112 73 - 78 94 
15· ...... 114 104 107 126 118 119 112 129 121 118 

1. Japanica pulver udgået af handelen., 3. Hoechst. 5. Svensk blomstergødning. 
2. » stifter Il Il 4. Apa, flydende. 


