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Udsendt den 18. Maj 1911, 

lJdbytteforsøg med Foderlucerne fra forskellige Avlssteder 1901-1910. 

}'Ofsogenc er ndførte i Fort.sa:Uelse ~r tidligere }~or.s.og for ilt undersoge Dyrkningsl'ærdien i Marken 
nf tu rcrnefrø fra for~kellige Avlssteder. Frøet er t ill'ejebragt gennem :Frøbanilelen. 

l"orsogsstedeme har ,æret T,ntofte, .-\skoT 'a n d mark, Asko, Le r mark og Lyngby. Ved 
Tystofte og pan Asko\' Snndmark er Lucernen som Regel saøet uden Dæ'ksæd, men plln Askol' Lermark og ved 
J,~'ngby er der U(lIagt I Vnarsæd, som er host('L moden. Marken har henlijrget til UdbyLtebeslemmclse i 2 
eller flere 1.\nr fomden Udlægsaaret; 'l"cd L)'ngby ,aT Forsøgenes Varighed dog kun 11 /, AnT. Resultaterne 
bn kort, g{,lIgive~ sanledes: 

Ungarsk Lucerne hnr, ligesom i den ældre Forsøgsperiode, Tist sig bedst, den er mest Tarig og 
gi\'er det største Høudbstte i 2. og folgende :\ar; i 1. Aar er Udbyttet forholds \'is lille, Storste Parten af 
Udbyttet falder paa 1. Slæt, medens Efterslætten er mindre rigelig, De und ersøgte Prøver har kun ,'æret 
lidet. forskellige indbyrde.~, 

Gilder Nam af "Tysk Sandlucerne" er modtaget et stort ."ntal PrOl'er af en mere IJsblomstret 
],uccrnc.uri et,ct, Disse Prører har alle giret størst Udbytte i 1. Anr og st.ørre Gemækst efter Slæt e:ld den 
foregaill'nde Sort. men de bar ,'æret mindre varige end denne. Heudbyttet, angivet i pCt. af Ungarsk 
Lucerne, .nr for 1.. 2. og 3, Brugsaar henholdsvis: 

102, 92, 87' 

Fra Frankrig er modtnget PronT af Tæsentlig forskellig Beskaffenhed; et }'Ierta] bar .æret daar
lig{'TC, men nogle bedre og Ila.nlig stærkere lId.iklede i 1. Aar end Ungarsk ]~ocerne, Eftt'fslætlen er stor i 
F or)lold til l. ~læt og Yarigheden god, Angi.et som orenfor i pCt. af UJlgarsk Lucerne "ar Udbyttet 
for (Ic 3 Arll' henllOlds'l"is: 

102, 

Italiensk Lucerne har ligel{'des ,ist sig forskellig; nogle Prøver har meg-~t 11l1rtigt naaet fuldt 
"'Gdbytte, nnrlrc har Tæret mere langsomme i Ud.iklingen, men alle bar givet forholdsvis st.or J~ftergrøde. 
l Ilet, af t'ngarsk I.iIlcerne ,ar 'Gdbrttet for de 3 AlIr henholdsvis: 

104, 96, 93. 

,Fra Rusland er knn kommen fan Pro\'cr, bande gode og meget danrlige, I Gennemsnit "ar Ud
byttet for cIe 3 .~ar henholds,'is : 

94, 85, 

Nordamerikansk Lucerne har ,ist sig daarlig under ,ore :Forbold. y æksten bnr "æret for lang
S(llll og l.'dbJtt et alt for ringe; det andrager i pCt~ af lngarsk Lucerne for de 3 3.ar benbolds,'is: 

49, 50, 58. 

l."(l{OI'lig Be1'etllillg om Forsøgene vil (remkomme i 18. Bind a{ TidssJ...,-ift fOl' Lalldb,·tlgets Plante
ad, del' hall bestilles gennem en7u:er Boghandel fot' 4 };", p''. Bind (ca, 800 Sider), Næl"tllere Oplysninger 
f(jr slN'liye Tilfælde tuas ved sl...,.i{tlig Henvendelse fol' Øer11es Vedkommende til Statskollsulent K, Hansøn, 
LYllgby, elle1' Forsegsled6'1'1ie E, !indhard, TysfQ{te pr. Tjæreby, og N, A. Hansen, Aarslev, fo,' Jyllands 
r f'llkormnc-nde til 8taiskoll81l1ellt Fr. Hansen, Askov P'" Vejen, eller Forsøgsleden!e A, J. HQnsen, Tylstnlp, 0:/ 
N. J Nielsen, 8tw[sgaard. 
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