
Beretning fra Forsøgsstationen ved Tystofte 

for Aaret 1899. 

Ved kst. Forsøgsbestyrer N. P. Nielsen. 

Tystofte Forsøgsstation. er fra 1. April 1899 igen en hel 
Bondegaards Jord; den er købt af Staten og saaledes frem
tidig sikret for Forsøgsvirksomheden. 

Den Størrelse, som Forsøgsstationen under afdøde Stats
konsulent P. Nielsen allerede 1891 havde opnaaet, nemlig ca. 
54 Td. TJd. er altsaa nu bibeholdt og det samme gælder i alt 
væsentlig den Driftsordning, som P. Nielsen havde indført. -
Hartkornet, som paahviler de 54 Td. Ld. er 6 Td. 1 Skp. 

J orden hører til Landets bedre Jorder; det er en let ler
muldet Jord med et 12-15 Tommer dybt Muldlag, hvilende 
paa for største Delen sandblandet Ler; alt ialt kan den karak
teriseres som en god "Bygjord"; men der er Dele deraf, som 
har et lettere, noget gruset Underlag og Dele af noget sværere 
Beskaffenhed, ret ordentlig Hvedejord. Den er i sin Tid 
merglet overalt, og Mergelen er taget paa selve Markerne, 
hvad de paa hele Jordarealet spredte, endnu aabentstaaende. 
Mergelgrave vidner om. Hele Arealet er ogsaa afledet for 
Vand, men mangelfuldt, med Undtagelse af et Areal paa ca. 
6 Td. Ld., som afdøde Statskonsulent P. Nielsen lod dræne. 

Den i sin Tid stykkevise Overtagelse (sml. Beretn. 1898) 
i Forbindelse med flere Hensyn og da navnlig Hensynet til de 
forskellige Forsøgs Krav til Plads og Pladsvarighed medførte 
en Udstykning af Arealet i 6 større Marker, to Vænger og 
Smaamarker. Naar dertil oplyses at de. fem af de nævnte 6 
større Marker igen er inddelte i Skifter - ialt 40 - saa ses 
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Markinddeling e n. 
Af nedenstaaende Kortrids vil fremgaa de forskellige Markers og deres 
Skifters Beliggenhed. De 6 større Marker er betegnede med Bogstaverne 
A, B, C, D, E og F, Vængerne med V og Smaamarkerne med Sm. Tal
lene, som er vedføjede de fem førstnævnte Bogstaver, angiver Skifternes 

Numre inden for den paagældende Mark. 
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deraf, at Arealet er mere end almindeligt stærkt mangedelt. 
Denne Mangedeling letter ganske vist hverken Jordbearbejd
ningen eller Oversigten; men da den har sin Rod i tidligere 
virkende og delvis endnu virkende Forhold, er den foreløbig 
bleven staaende og maa omtales. 

Markerne har følgende Størrelse: 

A-Marken 8 Td. Ld. F-Marken ca. 6 Td. Ld. 
B- 4 Vængerne 1 
C- 41

/ 2 - Smaamatk E 1/2 
D- 111/2 A % 
E- 15 

Af Skifternes Antal vil det fremgaa, at A-, B- og E-Marken 
hver betegner en 8-Marksdrift, C-Marken en 7-Marksdrift og 
D-Marken en 9-Marksdrift. Og af Skifternes Fordeling paa 
Kortridset vil man tillige lægge Mærke til, at C·, D- og 
E-Marken hver danner et afsondret Hele, medens A- og 
B-Markernes Skifter findes skudte ind imellem hverandre, 
hvorved Gennemsnitsgodheden af alle B-Skifter tilsammen 
skulde nærme sig til Gennemsnitsgodheden af alle A-Skifter 
tilsammen. Tanken med denne Fordeling var da ogsaa den, 
at skaffe et Grundlag for Sammenligning mellem Udbytte fra 
B-Marken og Udbytte fra A-Marken, naar der gaves samme 
Kvantum Gødning til hver Mark, ~g Behandlingen var til
nærmende ens, men A-Marken dreves som et rent Vekselbrug, 
og B-Markens Sædskifte derimod var et almindeligt Kobbel
brug med indskudt Rodfrugtmark (se Sædskiftet). Dette 
Spørgsmaal er imidlertid et Bispørgsmaal i Forhold til de 
mange andre Forsøgsspørgsmaal, som er stillet netop paa disse 
Marker, der er de bedste til Forsøg, og der er stor Vanske
lighed ved ad denne indirekte Vej at naa til solid Bedømmelse 
af disse Sædskifters indbyrdes Fortrin og Mangler. 

Driftordningen. 
For at give en Oversigt over denne hidsættes neden

staaende Skema over Sædfølgen, saadan som den har været 
7* 



100 

de senere Aar under Statskonsulent P. Nielsens Ledelse. af 
Forsøgsstationen. 

Driftordningen for A-, B-, C-, D- og E·Marken: 

Skiftets 

II 
A-Marken II' B-Marken C-Marken D·Marken 

I 
E-Marken 

Nummer 

II II 
l Rug 

II 
Byg Rodfr. Rodfr. Rodfr. 

2 Rodfr. Rodfr. Havre Byg Havre 
3 Byg Byg Kløver, Græs Græs (Frø) Sneglebælg 
4 Kløver,Græs Havre do. do. Græs (do.) Rug 
5 Havl'e Kløver 

I 
Brak Havre Vikkehavre 

6 Stldf.,( Vikh.) do. Rug Brak Rug 
7 Rug Brak Bælgsæd 

I 
Hvede Kløver,Græs 

8 Græs Hvede Bælgpl. Byg 
9 Rug 

Denne Driftsordning er i alt væsentlig bibeholdt, dog er 
der paa Pladsen B 3 ved Siden af rent Byg indføjet Blandinger 
af Byg og Havre med Bælgsæd . Det er et nyt Forsøg over 
forskelligt sammensatte Blandinger af Byg og Havre med 
Bælgsæd, som ikke andensteds har kunnet finde en passende 
Forsøgsplads. E-Markens Sædskifte er i en Overgang, for det 
første fordi den gamle Drift i Aaret 1898, da Forsøgsstationen 
ikke havde noget med Driften af E-Marken at gøre, kom i 
Ulave idet 1) 3 Skifter om Foraaret besaaedes med Byg og 
der om Efteraaret ingen Rug blev saaet, ligesom J orden ingen 
Efteraarsbearbejdning modtog og 2) fordi der melder sig større 
Krav til Roeareal derved, at samtidig med at Arbejdet med 
Tystofte-Barresstammer fortsættes, indlægges der et under 
Forsøgsbestyrer L. Helweg sorterende Forædlingsforsøg med 
en anden Barresstamme, hvorved der aarlig bliver Brug for 2 
Roeskifter i E-Marken. Og da denne Ordning falder sammen 
med det i og for sig ønskelige, at gaa den hurtige "Rets
forfølgningUs Vej mod det Ukrudt, som netop E-Marken har 
været saa berygtet for her paa Egnen, saa forandres det ellers. 
i Henseende til Ukrudtets Hemmelse gode Sædskifte i Over
ensstemmelse hermed. 

Overgangen ser saaledes ud: 
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Afgrøderne paa 
El E. Es E 4 E. E 6 E 7 Es 

1897 Kløver Byg Roer Havre Snegleb. Rug Vikkeh. Rug 
1898 Rug do. Byg Snegleb. Rug Byg Rug Kløver 
1899 Roer Brak, Græs Vikkeh. 6r. Byg Bønnev. Roer Vikkeh. do. 

og Snegleb. 
saaet i 
August 

1900 Havre Snegleb. Rug Roer Rug Vikkeh. Byg Roer 
1901 Snegleb. Rug Roer Rug el. Kløver Byg Roer Havre 

Byg 
1902 Rug Roer Byg Kløver do. Roer Havre Halv el. 

Helbrak 
o. s. fr. 

Under denne Driftsform maa Ukrudtet kunne hemmes 
betydeligt; men iøvrigt er Sædfølgen Nr. 2 og Pasningen Nr. L 
Og i den Omstændighed, at besøgende Landmænd sidste Som
mer skænkede denne Mark - som kun var renholdt, men 
iøvrigt blottet for Forsøg - fuldt saa megen Interesse som 
selve Forsøgskulturerne, ser jeg et Fingerpeg paa, at Stationen, 
foruden gennem Forsøgene at være vejledende, bl. a. tillige 
har den vist ikke ubetydelige Opgave, om muligt, gennem 
Exemplet at fremføre en sund Agitation for "Krigen mod 
Ukrudtet". E-Marken egner sig godt for dette Formaal. 

Gødningsforholdene i det forløbne Aar har ikke været de 
normale, da Stationen endnu ikke har fuld Besætning, og 
Staldgødningsmængden derfor ikke strakte til. A- og B-Mar~ 
kerne har dog faaet Staldgødning efter den gamle N orm 40000 
Pd. Staldgødning pr. Td. Ld. til Rodfrugter og Hvede (Skifte 
A 2, B 2 og B 7) og 20000 Pd. Stgd. pr. Td. Ld. til Rug og 
Vikkehavre (Skifte A 8 og A 6). De andre Marker har faaet 
Erstatning i tilført Mineralgødning. 

Sommerens Tørke nedstemte Udbyttet af Græs og mange 
Bælgplanter betydeligt, mest for Fodervikke og Bønnevikke. 
Udbyttet af Vintersæd af Lucerne og Smalbladet Kællingetand 
var udmærket og af Foraarssæd og Rodfrugter ret ordentlig, 
hvor Hjærteforraadnelse hos Rodfrugterne ikke traadte til; 
hvor denne Sygdom indfandt sig, var Roerne nær Misvækst. 

Forsøgene har i det forløbne Aar været indlagte paa ialt 
20 Skifter nemlig paa 6 A-Skifter, 8 B-Skifter, 4 C-Skifter og 
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Anlægsplan for Forsøget med 2r. Byg
sorter. Mark 3 Å 1899. 

Å B 
a 

28'04 -+- 3 
----

b 
31'08 -+- 4 

c 
29'32 -+- 7 

-+- 1 + 5 

+ l + 6 

-+- 4 4- 1 

-+- 3 ? 

-+- 2 + 4 

-+- 1 -+- 3 

a 
-+- 8 2864 

b 
-+- 7 32'08 

c 
+ O 29'84 

+ 1 -+- 1 

+ 0-+-5 

-+- 2 ? 

? -+- 11 

+ 5 -+- 2 

-+- 1 -+- 7 

C D 

-+- 1 -+- 5 

+ 2 -+- 5 

+ 9 -+- 4 

+ 8 + 2 

a 
+ 6 30'12 

b 
+ 4 33'14 

c 
+ 4 32'06 

? + 11 

+ 1 + 5 

O + 2 

+ 8 + 4 

+ 5 ? 

-+- 5 + 2 

+ 2 + 7 

a 
29'96 + 7 
----

b 
32'80 ? 

c 
29'60 -+- 7 

-+- 9 -+- 6 

2 D-Skifter, og har herefter 
omfattet et Areal af 15 Td. 
Ld. samt Dele af Vænget; 
det er ialt godt 1fa af det 
indenfor Sædskifterne væ
rende Areal. Men medens 
A- og B-Skifterne benyttes 
hertil i saa fuld Udstræk
ning som mulig, anvendes 
der af C- og D-Skifterne det 
mindst mulige, da disse ikke 
er saa godt egnede til For
søgskulturer, baade fordi de 
endnu er mindre velrensede 
for Ukrudt, og fordi J orden 
her er mindre ensartet og 
kræver Anlæg af et forholds
vis langt større Antal Fæl
lesparceller, hvilket betyder 
en tilsvarende Arbejdsfor
øgelse for at opnaa ligesaa 
paalidelige Forsøgsresultater, 
som opnaas paa A-og B
Skifter med et forholdsvis 
færre Antal Fællesparceller, 

Til Belysning heraf kan 
tjene et Par Eksempler fra 
Forsøgene 1899. 

Forsøget med 2rd. Byg
sorter var 1899 anlagt paa 
Mark a A paa den Maade, 
som hosstaaende Rids af 
AnJægsplanen angiver. Hver 
Sort, som normalt indgik i 
Forsøget, var saaet paa 4 
Fællesparceller, fordelt paa 
den Maade paa Forsøgs
arealet, som Fordelingen af 
a, b og c udviser (place
ringen af de øvrige Sorter 
er for Oversigtens Skyld 
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udeladt); a, b og c er 3 Prentice-Stammer, Kærneudbyttet af 
disse, angiven i Centner pr. Td. Ld., er opført under de respek
tive Bogstaver og paa de respektive Forsøgspladser, hvor det 
er fremkommet. Tager man Gennemsnittet for ,Udbyttet fra 
de 4 Fællesparceller for a-, b- og c-Stammen fa as henholdsvis 
Tallene 29'19, 32'28 og 30'33 Ctr. pr. Td. Ld. Og udregner 
man nu den procentlige Afvigelse, som de enkelte Parcellers 
Udbytte har fra deres Gennemsnitsudbytte, faar man: 

paa A-Rækken B-Rækken C-Rækken D-Rækken 

for Stamme a + 4 + 2 + 3 +3 

b +4 +1 +2 + 3 

c +3 +1 +2 + 7 
-I 

Ved Beregning paa denne Vis er alle Minus- og Plus
tallene, som er opførte paa de øvrige Forsøgsparcellers Pladser, 
fremkomne. 

Saa nær ske kan under disse Forhold angh-er Minustallene 
hver for sit Sted dettes Mindrefrugtbarhed og Plustallene hver 

. for sit Sted dettes Merefrugtbarhed i Forhold til hele Forsøgs
arealets Gennemsnitsfrugtbarhed, som den gennem Bygafgrøden 
1899 har ytret sig. 

Hvis Minus- og Plustallene for a-, b- og c-Stamm~n føjes 
ind paa deres respektive Pladser i Forsøgsmarkens A-, B-, C
og D-Rækker vil man se, at de ikke er tilfældige. A- og 
B-Stykket som er Minus, kommEr ind i Minusomgivelser og 
C- og D-Stykket, som er Plus, kommer ind i Plusomgivelser, 
selv Undtagelsen i C-Stykket kommer paa rette Plads. 

Der følger heraf, at Fordelingen af Fællesparcellerne har 
været rigtig, at Gennemsnitstallene for de i det givne Tilfælde 
paa denne Maade fordelte Fællesparceller er i høj Grad paa
lidelige, og at naar b-Stammen i det anvendte Tilfælde giver 
ca. 10 pCt. større Kærneudbytte end a-Stammen og over 6 
pCt. mere end c-Stammen - eller' henholdsvis 309 og 195 Pd. 
Kærne mere pr. Td. Ld. end de to nævnte Stammer - saa er 



104 

Anlægs-Plan for Saatids- og Saamængdeforsøget 

med Havre. 8 D 1899. 

Parcels tørrelsen 1/.00 Td. Ld. 

Saatid = 
il 

Saamængde 245 

Saatid = 

210 

175 

140 

245 

210 

175 

140 

Saamængde 246 

210 

175 

140 

245 

210 

175 

140 

IV 
-4 
-
3 

-
2 

-
l 
~ 

4 
-

3 
-

2 
-

1 
-

I -4 
-

3 
-
2 

-
1 

-
4 

-
3 

-
2 

-
1 

-

I. II, 

V I II III IV V I II 

441 41 4 
-- ---

4 4 4 4 
~ ~ - ~ 

3 g 3 3 3 3 3 3 
~ - - - - - ~ ~ 

2 2 2 2 2 2 2 2 
- - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 

- - - - - - - -
4 4 4 4 4 4 4 4 

- - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 

- - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 

- - - - -1- - -
1 1 1 1 .2:...l2.. .2:...l2.. -- -
II lU IV V I U Ul IV 
--- -- -- 4T4 4 4 4 4 4 4 
- - - - - - -1-
3 "3 3 g 3 3 3 3 

- - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 

- - - - - - - -
1 1 l 1 1 1 1 1 

- - - - - - - -
4 4 4 4 4 4 4 4 

- - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 
~ - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 

- -
11 1 

~ - - -
1 1 1 1 l l - -- --

245 
IlI, IV og V betyder henhv. 

de April, 
Saatiderne 

5te, 15de og 25 
l, 2, 3 og 4 b 
henhv. 140, 175 

5te og 15de Maj. Tallene 210 

et yder Saamængder pr. Td. Ld. af 175 
, 210 og 245 Pd. Havre. 140 

III IV V I 
---

141~ 4 4 
- ~ 

3 3 3 3 
- - ~ -
2 2 2 2 

- - - -
1 l 1 1 

- - - -
4 4 4 4 

- - - -
3 3 3 3 

- - - -
2 2 2 2 

1 11 
- -

1 1 
--

V I U III 

- --
4 4 4 4 

- - - -
3 3 3 [3 

- - - -
2 2 2 2 

- - - -
1 l 1 1 

- - - -
4 4 4 4 

- - - -
3 3 3 3 

- - - --
2 2 2 2 

11 1 11 11 
V III 

4 41 4'4 
- -

3 3 3 3 
- - - -

2 2 2 2 
- -

/1 1 1 l -

II -4 
-
3 
~ 

2 
~ 

1 
-

4 
-

3 
-
2 

11 
VI 
-
4 

-
3 

-
2 

-
1 

-
4 

-
3 

-
2 

-
1 -
-

1-

De fede Tal gælder Beseler-Havre, de ikke fede Tal gul :flandersk 
Havre; der :findes saaledes 120 Forsøgsstykker med gul :flandersk Havre. 
Hver Sort er til hver Saatid saaet med 4 Saamængder og hver Saa
mængde hver Gang saaet paa 6 Forsøgsstykker, hvis Beliggenhed frem
gaar af den skitserede Anlægs-Plan. 
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dette ikke en Tilfældighed men Stammeegenskaben, der i saa' 
Henseende har gj ort sig gældende. 

Saadanne Forsøgsresultater kalder vi gode, naar Fladen, 
som her, hvor der skal skaffes Plads til 72 Forsøgsparceller, 
dog er en større Flade; men at der ved færre Forsøgsspørgs
maal til Løsning i Sammenhæng kan naas større Eksakthed i 
Besvarelsen af hver enkelt, det er givet. Alt i alt yder A- og 
B-Markerne gode Betingelser for gode Forsøgsresultater, naar 
kun Antallet af Spørgsmaal som skal besvares i Sammenhæng 
ikke er for mange. 

Sammenlignes hermed Saatids- og Saamængdeforsøget 
med Havre, der i Mangel af bedre Plads i 1899 har været 
anlagt paa Mark 8 D, en af de bedre D-Marker, saa stiller det 
sig her mindre gunstigt. 

I Forudfølelsen heraf anlagde jeg Forsøget her med 6 
Fællesparceller, der fordeltes ligelig over Fladen, da jeg ikke 
kendte Marken nøje nok til ogsaa at lade Fordelingen rette 
sig herefter. 

Fordelingen af Fællesparcellerne saavel som Anlægsplanen 
i sin Helhed vil fremgaa af det Side 104 optegnede Rids og 
den vedføjede Forklaring. Udregnes som ovenfor ved Byg
forsøget de enkelte Fællesparcellers Afvigelse fra deres fælles 
Middeludbytte faas omstaaende Oversigt over Plus- og Minus
tallenes Størrelse og Fordeling (se S. 106). 

Det vil af denne Oversigt skønnes, at Frugtbarhedens 
Variation er betydelig større paa dette D-Skifte end paa før
nævnte A-Skifte; men skønt mindre regelret findes dog ogsaa 
her en Gruppering af Plusser for sig og Minuser for sig; denne 
Gruppering viser Bonitetsforskelligheder, som delvis neutraliserer 
hinanden indbyrdes ved den Fordeling, som det større Antal 
Fællesparceller har. 

Alltgevel naar man dog ikke paa en J ord som denne i det 
enkelte Aar en saa stor Tilforladelighed i Besvarelsen af de 
stillede Forsøgsspørgsmaal, som paa den godt forsøgsegnede 
Jord, trods det, at Arbejdet ved de mange Forsøgsparcellers 
Anlæggelse, Pasning, Høst o. s.v. bliver meget betydelig 
forøget. 

Det kan dog bemærkes, at denne Mark 8 D ingenlunde 
tager sig uensartet ud. Ingen Landmand vilde vist betænke 
sig paa at tage Afgrøderne af to Sorter hver fra lige store 
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IV V I II III IV V I II III IV V I II 
--

1+11 I~ +17 +11 + 7 + 8 +141+ 5 + 2 + 2 + 01+101 +12 +17 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+13 +3 +15 +20 +18 + 8 +8 + 2 +4 +8 + 9 +6 +1 +0 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+20 +3 +14 +10 +16 +5 + 4 +5 +6 +2 +6 +9 +13 +10 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+9 + 5 +29 +20 +22 +20 +17 + 5 +1 +11 + 3 + 1 + 2 + 1 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

O +10 +22 +20 +15 +25 +15 +11 + 6 +10 +3 +7 +2 +10 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+16 +1 + 9 + 3 +1 + 9 + 6 + 3 +4 +4 +13 +22 +9 +0 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+29 +12 +3 +4 +2 + 2 +0 +0 +12 +6 +0 +7 +7 +7 
-- ---- ---- ---- ---- ---- --I : 13 1 -+- 7 +22 +141+ 7 + 81+10 +1 +12 1+ 7 +5 1+171 +10 +7 
-- -

I II III IV V I II III IV V I II III IV -
+101 + 31 +101+101 11+12 

--
+7 +8 6 +11 +10 +9 + 3 + + O 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+9 +19 +15 +15 +8 +12 +10 +19 +6 +3 + O +0 +12 +7 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

: 
10

1 
+0 +6 +5 + 4 +0 +9 +2 +4 +2 +11 +12 + 6 +12 
---- ---- ---- ---- ---- ---- --

+11 +14 +12 +6 +3 + 2 +1 +17 +11 +4 + O + 2 + 7 +4 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+22 +17 +12 +8 +8 + 4 +6 +14 + 7 + 3 +10 +14 +1 + 7 
-- ---- ---- -- ---- ---- ---- --
+9 +6 +1 +12 + 2 +1 + 3 + 7 +17 + 3 +19 +18 +16 +16 
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
+4 +5 +2 +14 + 7 +3 + O + O +16 +9 +19 +13 +18 +16 
-- ---- ---- ---- ---- r----- ---- --
+7 +7 +14 + 11 +10 +7 +2 1+ 11 +18 + ? 1+17 +25 +20 +19 - • -

V III 
--I 

+10 +12 + 8 +8 
---- ----
+ 9 + 9 +4 +3 
---- ----

+ 6 +10 +9 +10 
---- ----

I-+ 8 +12 +10 + 6 
----
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Agre paa denne Mark og betragte disse Afgrøder som Maal 
for de to sammenlignede Sorters indbyrdes Ydeevne. Men det 
er af Oversigten ovenfor let at se, at der skal :B'ællesparceller 
til, for at fundere en gyldig Dom. 

Ovenstaaende Omtale af de to Skifter og Forsøgsanlæggene 
paa samme angiver eksempelvis Maaden, hvorpaa og de sted
lige Betingelser hvorunder Forsøgsarbejdet her udføres, og jeg 
skal derefter give en Oversigt over Arten og Omfanget af de 
i det forløbne Aar udførte Forsøg. 

Denne Oversigt har jeg Side 108 og 109 fremsat skematisk, da 
det formentlig vil føre for vidt at gaa i Enkeltheder med hvert 
Forsøg, der jo ogsaa gentager sig flere Aar efter hinanden, og 
forøvrigt for de flestes Vedkommende er fælles for alle For
søgsstationer; men jeg skal dog fremdrage enkelte af Forsøgene 
til lidt nærmere Omtale. 

Et Par Forsøg har paa Grund af deres udprægede Resul
tater for sidste Sommer været selvskrevne som Forevisnings
emner, som Besøgende derfor mere end i noget andet har 
bidt Mærke i og som derfor fortjener - og maaske kræver 
- nogle faa Bemærkninger. 

Hertil hører Sorteringsforsøget med 2rd. Byg, med 6rd. 
Byg og med Havre; i Særdeleshed 2rd. Byg, mindre 6 rd. Byg 
og mindst Havre. 

Som bekendt arbejder vi i Sorteringsforsøget med fire 
Kornstørreiser til indbyrdes Sammenligning og til Sammenlig
ning med saakaldet "usorteret", der i de givne Tilfælde er en 
kun almindelig velrenset Saavare. 

De fire Kornstørrelser frembringes ved Sold af forskellig 
Maskevidde: Sold 6 har 6 Masker, Sold 7 har 7, Sold 8 har 8, 
Sold 9 har 9 Masker pr. løbende Tomme o. s. fr. 

Vælges Sorteringen af 2rd. Byg som Eksempel, saa er: 

største Kornstørr. det, som tilbageh. paa Sold 6 
næststørste - 7, men gaar gennem Sold 6 
næstmindste- 8, 7 
mindste 9, 8 

Betegnes Kornstørreisen herefter med tilsvarende Sold
Numre saa har vi følgende Nummerbetegnelse (forts. S. 110): 
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Forsøgenes Art 

a. Korn 
l Varietetsforsøg med Hvede ..................... . 
2 - - Rug ....................... . 
3 Saatids- og Saamængdeforsøg ................... . 
4 Varietetsforsøg med 21'd. Byg ................... . 
5 Sorteringsforsøg - - ................... . 
6 - med 6rd. Byg .................. . 
7 Varietetsforsøg - - .................. . 
8 Blanding af Byg og Havre ..................... . 
9 Sorteringsforsøg med Havre .................... . 

10 Varietetsforsøg - - ................... .. 
11 Saatids- og Saamængdeforsøg med Havre ....•... 
12 Blandsæd til Modenhed ......................... . 
13 II Staldfoderplanter ............................... . 

14 ~ Hestebønner (Bønnevikker) ..................... . 

b. Roer og Kartofler 
15 Afstandsforsøg med Kartofler ................... . 
16 Varietetsforsøg - - .................. .. 
17 Stammeforsøg med Roer ....................... . 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

Varietetsforsøg -
Afstandsforsøg -

c. Kløver og Græs 
Forsøg m. Rødkl. fra forsk. Avlsst., anI. Foraar 97 

- - - - 98 
Forsøg med Kløver og Græs, anlagt Foraar 98 .. 

- -, saaet % 99 ................ . 
- Græsarter, saaet 2/5 99 ............. . 

Forsøg m. Lucerne fra forsk. Avlsst., anI. Foraar 98 

Oversigt 

Forsøgenes Art 

Nr. 

8B 
7A 
6C 
3A 
IB 
IB 
IB 
5A 
5A 
5A 
8D 
3B 
6A 

Smaamk.ll 
A II 

ID 
ID 
2B 
2A 
2A 
10 

6B 
5B 
BO 
4B 
20 

Vænget 

Antal 
II 

... ... ø ø ... ... S o S 00 
ol! .... 

~oo 
~!>lJ 
<Q o 

21 
40 
4 

20 
1 
1 

10 
2 
1 

00 
2 
6 
9 

1 

2 
47 
35 
40 
30 
6 

73 
61 
51 
86 
39 
21 

ø ... 
Mø 
~ t>-
.... (S) 
ø ... 
~~ 
~ ~ 
~oo 

I ~ 21 
40 
60 
20 
10 
10 
10 
6 

10 
30 
40 
15 

llx3 

10 =, 
28 
47 
35 
40 
30 
36 

I 73 
61 
53 
86 
39 
21 

Samlet Antal 
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over 

og Omfang 1899. 

Parcellernes II 

.,.., , "'" 
a:>.-d 

1'1 !-o ~ Sum Anmærkning a:> a:> ...... 
~H c!:i ., ...... 

!-o • ...... a:> ~ !-ord ~ bD .s8 1'1~ -+'> 
1'1 rn ~ ~ 

II 1/200 3 I 63 4 Stammer af Squarehead Hvede 
1/.00 ca.4 157 4 - - Bretagne-Rug 
1/.00 3 180 
1/

000 3-4 72 Heraf 4 Stammer Prentice-Byg 
1/300 3-n 42 
1/300 3-5 42 
1/.00 2-6 46 
1/"00 6 36 Benyttet Frentice-Byg og Beseler-Havre 
1/100 6 60 
1/l00 ca.6 156 3 Stammer af Beseler-Havre 
'/300 6 240 
1/'00 6 90 Byg, Havre med Bælgsæd 
1/200 4 132 

I 
1/300 I 

3 30 
I 

1346 

1/500 3 84 
1/1000 ca. 3 133 217 
1/500 5 175 21 Barres-Stammer og 14 Eckend. St. 
1!500 ca.6 239 15 Gulerødder, 11 Turnips, 13 Runkelroe r 
1/500 1-2 45 Forsk. fra Mfkt. modtagne Prøver 
1/500 5 I 180 639 

I 
1/400 2-3 180 , 
1/400 ca. 3 152 
'/'00 3-4 168 
1/500 2-3 227 
1/400 2-3 92 
1/'00 2 40 859 

Parceller. .. 3061 
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For 
Største Næststørste Næstmindste Mindste 

Kornstørrels e Kornstørrelse Kornstørrelse Kornstørrelse 

2rd. Byg 6 7 8 I 9 
61'd. Byg 7 8 9 

I 
10 

Alm. Havre 8 9 10 11 

Avlen efter en given Kornstørrelse indeholder jo alle fire 
Kornstørreiser. For at bestemme det procentlige Forhold 
mellem disse i Avlen, sorteres denne paa de til Kornarten 
svarende Sold, men kun samme Størrelse som Ophavet (Saa
sæden, den stammer fra) anvendes igen til Saasæd. Til Saa
sæd anvendes altsaa: af Avlen efter 6-Størrelsen igen kun 
6-Størrelsen, af Avlen efter 7-Størrelsen igen kun 7-Størrelsen 
o. s. fr. 

Saaledes er Sorteringen og Avlen for ega aet Aar efter Aar 
siden 1882, da man for hver af de tre Kornarter første Gang 
delte en og samme Saav'are i to Dele, lod den ene Del 
være usorteret, hvorimod den anden deltes i de fire Størrelser, 
hvormed Avlen er fortsat gennem de 17 Generationer til Aar 
1900. 

Endvidere anmærkes, at de 5 Saaprøver (4 Størrelser og 
usorteret) er blevet udsaaede paa Forsøgsstykker dels efter 
lige stort Kornantal - efter Forhold 2,5 Million Kærner pr. 
Td. Ld. - dels efter lige stort Maal - efter Forhold 8 Skp. 
pr. Td. Ld. af 2rd. Byg og 6rd. Byg og 10 Skp. pr. Td. Ld. 
af Havre. 

Forsøget gaar i Følge Planen ud paa at undersøge, om en 
Sortering af denne Art (efter Kornstørreisen) paavirker Korn
sorternes Ydelse kvantitativt som kvalitativt. Den kvantitative 
Ydelse er jo som Regel den, der mest træder frem som Grund
lag for Bedømmelse af Kultursortens Værdi, og ret naturlig 
om den ogsaa ved Bedømmelsen af Sorteringens Følger er 
traadt noget i Forgrunden. 

Men egentlig talt har vi 'i'el ikke Lov til at vente, at vi 
ved denne summariske - ja meget summariske Udvælgelse 
efter Størrelse (Sorteringen) skulde naa en Forøgelse i den 
kvantitative Ydeevne hos Sorten ved at anvende 6-Størrelsen, 
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og en Formindskelse af samme ved Anvendelse af 9-Størrelsen 
o. s. fr. 

Vore Bestræbelser ved Udvælgelse gennem Sorteringen 
maa jo siges kun direkte at gaa ud paa, gennem 6-Størrelsen 
at naa til en Ændring af Sorten i Retning af mere Storkornet
hed og ved 9-Størrelsen at naa til mindre Storkornethed. Men 
om en af disse Ændringer medfører Ændringer i den kvan
titative Ydelse kan vi ikke vide noget om; det er en 
Ændring, som der ikke gennem Arbejdet direkte gøres 
noget for at opnaa, en Ændring, som forudsætter Tilstede
værelsen af Korrelation mellem Storkornethed ~ eller Smaa
kornethed - og Foldydelse ; men ganske vist en Ændring, 
som Forsøgsarbejdet tager Sigte paa at konstatere, hvis den 
fremkommer. 

Vende vi os da til afvigte Sommers Sorteringsforsøg, saa 
var Udslaget for Kornstørrelsen saa udpræget som vist ingen
sinde tidligere; selv paa lang Afstand kunde man, navnlig 
hvad 2rd. Byg angik, staa og udpege Afgrøderne efter 6-Stør
relsen og Afgrøderne efter 9-Størrelsen; og den Bedømmelse 
som disse Afgrøder fik, saavel af Besøgende som af Forsøgs
medhjælperne, har i alt væsentligt ved den senere Høstning, 
Vejning og paafølgende Undersøgelse vist sig at slaa til. Aaret 
har i saa Henseende været et ganske mærkværdigt Aar. Kva
liteten var meget i Favør af de store Korn, og selv Kvantiteten 
var hos 2rd. Byg kendelig større efter store Korn end efter 
de mindre Størrelser; det samme gjaldt i mindre Grad 6rd. Byg, 
men ikke paaviseligt hos Havren. 

Fremgangsmaaden, Sortering, er som Forædlingsvej be
tragtet en lang Vej, 17 Aar er i den Forstand lang Tid; men 
det er en nem Vej, der ikke stiller Krav til Personligheden 
og det kan være manges Vej. Og skønt jeg, naar Opgaven er 
Planteforædlingen og Udvalget ikke længer er et summarisk 
Udvalg, hverken i Praksis eller i Teori lægger stor V ægt paa 
de under Debat værende "Korrelationer" imellem Planternes for
skellige Egenskaber, saa kan jeg dog godt indse Muligheden 
af, at der i visse Tilfælde gennem summarisk Udvælgelse (Sor
tering) praktisk talt i lang Tid kan fastholdes de gode Egen
skaber hos en Stamme, der gør denne værdifuld og som den 
gennem Forædling har opnaaet. Gennem en Opgørelse ad 
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Aare af Sorteringsforsøget vil herhenhørende Spørgsmaal ven
telig kunne blive belyste. 

Det andet Forsøg. som efter dets Udslag særlig har til
draget sig Besøgendes Opmærksomhed, er et Forsøg med 
Lucerne fra forskellige Avlssteder. Dette Forsøg blev anlagt 
i det vaade Aar 1898, hvor vist kun faa Lucerneanlæg lykkedes. 
I den almindelige Kløvermark anlagdes ogsaa Lucernestykker 
som alle mislykkedes; men her stod Dækfrugten til Modenhed, 
hvorimod jeg tidlig lod den hugge grøn af paa det i Omtale 
værende Forsøg, hvad der vistnok er den væsentligste Grund 
til, at I..IUcernen her kom saa godt frem, at den endog lige 
efter Høst maatte hugges og i Foraaret 1899 stod fortrinlig, 
d. v. s. hvor der var anvendt ungarsk Frø og til Dels, hvor 
der var anvendt fransk Frø, hvorimod alle Prøver af ameri
kansk Frø uden Undtagelse var mislykkede paa de samhørende 
Fællesparceller. Disse Fakta, som grunder sig paa Iagttagelser, 
der falde sammen med tidligere gjorte Iagttagelser, maa natur
ligvis ikke opfattes som Slutningsresultater af Forsøg. De er 
kun fremsatte for at fremkalde Opmærksomhed paa dette Om
raade. 

Men Sommerens Tørke og indtrufne Plantesygdomme har 
for andre af }l~orsøgene fremtraadt som overmægtige Forhold, 
der har formindsket og i enkelte Tilfælde tilintetgjort For
søgsresultaternes Brugbarhed. Det sidste er Tilfældet med et 
lille Forsøg med Hestebønner, der paa Grund af Misvækst 
maatte opgives at høstes. Omtrent lignende gælder Rodfrugt
forsøget paa 2 A og 1 C, hvor Hjærteforraadnelse havde ind
fundet sig. Og hvad angaar Forsøget med Blandinger af 
Havre og Byg med Bælgsæd til Modenhed, saa var de rene 
Bælgplanteafgrøder, som havde s til Sammenligning hermed, 
mildest talt meget smaa, og i Blandingen, hvor Bælgplanter 
indgik med 60 % af Saasæden var der ikke mere end 41/ 2 % 
igen i Avlen, saa Aaret maa siges at have bragt ganske unor
male Forhold frem her. I Forsøget med Staldfoderblanrunger 
gjorde Tørken sig ogsaa i følelig Grad gældende ved meget 
smaa Afgrøder, men Blandingsforholdet syiJ.es dog ikke for
rykket saa kendelig her. Naar jeg endnu nævner, at Som
meren ligeledes var uheldig for Kløver- og Græsforsøget, saa 
tror jeg at have nævnt Yderpunkterne til begge Sider, de 
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mest vellykkede og de mindst vellykkede Forsøg. Den store 
Mellemklasse vil jeg lade uomtalt, de vil i sin Tid ved Op
gørelsen tale for sig selv. 

Som faste Medhjælpere har i 1899 virket ved Forsøgs
stationen Havebrugskandidat P. Hansen Pedersen, Assistent 
fra 1898, Johannes Kristensen Balslev og Jakob østergaard. 

8 


