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Vaarhveden har i disse ForsØg, saavel efter almindelig
som efter kraftig GØdskning, givet 19 pCt. mindre Kærne
udbytte end Maj abyg. Vaarhveden har derimod givet 30
pCt. større Halmudbytte end Byg. Det forholdsvis bedre
Resultat for Vaarhvede i disse i Sammenligning med de
ovenfor nævnte ForsØg skyldes antageligProgresvaarhve
dens Overlegenhed i Ydeevne overfor de Vaarhvedesorter,
der var afprØvet i de tidligere udfØrte ForsØg. Skal Dyrk
ningen af Vaarhvede være rentabel, maa Prisen paa Hvede
være mindst tilsvarende hØjere end Prisen paa Byg, som
Vaarhvedens Udbytte er lavere end Bygudbyttet.

1. Hvede.

Hvede er en af de allerældste Kulturplanter. Den dyrke
des i Kina og Ægypten for 4 til 5 Tusind Aar siden. Hvede
har gennem Tiderne været en af de vigtigste Planter til
Dækning af Menneskets Næringsbehov. Hvede er hj emme
hØrende i det sydvestlige Asien og i Landene ved Middel
havet. I Danmark har Hvede været dyrket i Stenalderen,
hvilket fremgaar af de Aftryk af Hvedekorn, man har fun
det i Lerkrukker og Potteskaar fra Stenalderen. I ,de sid
ste Aartier har Hvede i Henhold til Statistisk Departe
ments OpgØrelser været dyrket paa fØlgende Arealer:

1861 62000 ha svarende til 6,1 pCl. af Kornarealet
1881 56000 ha do. 4,8 pCl. do.
1901 41 000 ha do. 3,5 pCl. do.
1919 52000 ha do. 4,5 pCt. do.
1931 105000 ha do. 8,1 pCt. do.
1941 84000 ha do. 6,3 pCt. do.
1943 49000 ha do. 3,7 pCt. do.

I Aarene 1933-34 blev der paa lermuldet Jord ved
Lyngby og i Aarene 1934-36 paa Marsk ved Ribe udfØrt
ForsØg med Blandinger af Havre og Ærter; der opnaae
des fØlgende Resultater i hkg pr. ha:

LyngbyR i b e

Forholds-

Forholds-
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KærneKærne HalmKærne

Svaløf 0rnhavre ......

33,539,710030,746,2100

3/4 Havre + 1/4 Ærter

30,637,09129,047,394

,/.
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do.+ 3/4do.20,729,46224,546,580

Abed Marmorært ......
13,020,53922,349,673

Ved Lyngby, der har en forholdsvis lille NedbØr, er Ud
byttet nedsat betydeligt ved Iblanding af Ærter i Havre.
Paa Marsken ved Ribe, hvor Regnmængden er større end
i Lyngby, er Kærneudbyttet ikke nedsat saa meget ved
Iblanding af Ærter i Havre. Den paaviste Nedgang i Ud
bytte opvej es i nogen Grad ved AfgrØdens Indhold af de
mere værdifulde Ærter.

Udbyttet af Vaarhvede og Byg er sammenlignet i en Del
ForsØg udfØrt af Landboforeningerne. De sjællandske og
og jydske Landboforeninger har saaledes i Aarene fra 1927
til 1942 udfØrt henholdsvis 36 og 49 ForsØg, i hvilke Ud
byttet af Vaarhvedesorterne: Ekstra Kolben II, Atle eller
Diamant II er sammenlignet med en af de anerkendte yde
rige Bygsorter. I Gennemsnit af disse ForsØg har Vaar
hveden saavel paa Sjælland som i Jylland givet omkring
25 pCt.· mindre Kærneudbytte end Byg. I 1943 er paa For
anledning af Landbo- og Husmandsforeningernes Sorts- og
Stammeudvalg gennemfØrt 17 ForsØg med SvalØf Progres
vaarhvede og Abed Maj abyg. Hovedresultatet er fØlgende:

I ,

Kærne
hkg pr. ha

Abed Majabyg, alm. GØdskning. . . . . . . . . . .. 38,7
Svaløf Progresvaarhvede, do. . . . . . . . . . . .. 31,3
Abed Majabyg, do. + 200 Salp. .. 43,3
Svaløf Progresvaarhvede, do. + 200 Salp. .. 35,2

Forholdstal
for Kærne

udbyUe
100
81

100
81
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I den allerældste Tid dyrkedes her i Landet fØlgende
Hvedeformer: Enkorn, Emmer samt Tætakset og Alm.
Hvede. Den almindelige Hvede vandt dog forholdsvis hur
tigt størst Udbredelse, hvilket fremgaar af Antallet af de
nævnte Aftryk i Lerkrukker og Potteskaar fra den gamle
Tid. I den historiske Tid er dyrket forskellige haardfØre
og nøjsomme Landsorter. I 1874 indfØrtes fra England
Squarehead Hvede, idel' hurtig fik en betydelig Udbredelse.
Denne Sort var mere yderig, men mindre haardfØr end
de gamle Landsorter, hvorfor den i Aar med strænge
Vintre led væsentlig Vinterskade. Efter den haarde Vinter
1900-01 iværksatte N. P. Nielsen, Tystofte, et Forædlings
arbej de med overvintrede Planter' af Squarehead Hvede
som Udgangsmateriale. Resultatet af dette Forædlingsar
bejde blev Tystofte Smaahvede, der gennem en lang Aar
række blev den fØrende Hvedesort.

I 1921 udsendte Weibullsholm en ny Hvedesort kaldet
Weibulls Standardhvede. Sorten er tiltrukket ved Kryds
ning mellem Tystofte Smaahvede og Idunahvede. Stan
dardhvede var mere stivstraaet, mere vinterfast og mere
yderig end Smaahvede; den nye Sort fik derfor hurtig en
stor Udbredelse, men er nu fortrængt af mere yderige
Sorter.

Trifoliumhvede 14 er tiltrukket af Knud Larsen, Ama
gergaard, ved Udvalg af den hollandske Sort Wilhelmina.
Det var en yderig Sort, men da den ikke var vinterfast
under danske Forhold, er den udgaaet af Dyrkningen.

Lawaetz Alshvede er tiltrukket af H. Lawaetz, UlkebØI,
ved Udvalg af alsisk Landhvede. Denne Sort giver et stort
Kærneudbytte, den er ret vinterfast, men Straaet er langt.
Sorten er en Del uensartet. Kærnen er stor og rØdbrun.

Pajbjerg Idealhvede er tiltrukket af J. Skov Fruer
gaard, Pajbjergfonden, ved Udvalg af Trifoliumhvede 14.
Det er en stivstraaet, ret vinterfast Sort, der i Jylland har
faaet en stor Udbredelse. Efter ForsØg udfØrt i Jylland har
,den givet et stort Kærneudbytte, i ForsØg paa Øerne øst

for Store Bælt har denne Sorts Udbytte svigtet, antagelig
som FØlge af Angreb af Hvedemyggens Larve. Sorten har
store, rØde Kærner med lav Rumvægt.

Af de talrige Hvedesorter skal endvidere nævnes: Re
kordhveide. der er tiltrukket ved Udvalg af Trifoliumhvede
14. Rekordhvede har ligesom Modersorten hvide Kærner.
Sorten er ikke vinterfast. Abed Daniahvede, der er til
trukket ved Krydsning mellem Wilhelminahvede og Abed

, Storakshvede, kan i Udbytte ikke konkurrere med de bed
ste Sorter. Abed Borghvede, der ligesom Dania- og Storaks
hvede er tiltrukket af H. A. B. Vestergaard, har klaret sig
forholdsvis bedst i ForsØgene paa Øerne, men den over
gaas i Udbytte af andre Sorter. Af Sorter, der er fremstillet
paa SvalØf, skal nævnes Panserhvede, Ridderhvede, Men
delhvede, Staalhvede og Gyldenhvede I og II, der alle er
prøvet i danske ForsØg, men Udbyttet af disse er ikke
tilfredsstillende. I 1944 er udsendt Gyldenhvede III, der
kun afviger lidt fra Gyldenhvede II.

Pajbjerg Kongehvede I og II er tiltrukket af J. Skov
Fruergaard, Pajbjergfonden, ved Udvalg af Idealhvede.
Pajbjerg Kongehvede II er yderig og ret vinterfast. Denne
Sort har et kort og særdeles stift Straa. Kærnerne er brune
og middelstore og med middelstor Ru'mvægt. Sorten har
vundet en Del og berettiget Udbredelse.

Weibulls Æringhvede og Weibulls Eroicahvede er prØ
vet i danske ForsØg. Æringhvede har givet for lille Ud
bytte. Eroicahvede er kun prØvet i et enkelt Aars ForsØg
i Landboforeningerne. KærneudbyUet har været ganske
godt, selvom Kongehvede II har givet lidt stØrre Udbytte.
Efter svenske UndersØgelser er Eroicahvede meget vinter
fast.

SvalØf Skandiahvede II er fremgaaet ved Krydsning
mellem Kronhvede og et Udvalg af den gamle Fylgia
hvede. Sorten er meget vinterfast. Straaet er ret kort og
stift. Kærnerne er store med hØj Rumvægt. I Aar med
haarde Vintre har denne. Sort givet stØrst Kærneudbytte.
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, ') l· = helt ødelagt, 10 == uskadet.

I Aaret 1940, da Hveden havae været udsat for den
strænge Vinter 1939-40, har SvalØfSkandiahvede II saa
vel paa Øerne som i Jylland været de Øvrige Hvedesorter

.meget ov~rlegen i Kærneudbytte~

7 Forsøg 1943
100
109

95

19 Forsøg 1943
100
106
103

Staalhvede Idealhvede Extra. Kolben II Manitoba
Alshvede

Forsøg udført i Jylland 'og paa Fyn:
13 Forsøg 1941

100
99

Hvedesorternes Bageevne
Efter HvedeudvalgeIs Undersøgelser

Vaarhvede dyr!,et i:
Danmark KalladaVinterhvede dyrket i Danmark

Svaløf Skandiahvede II
Pajbjerg Idealhvede .
Svaløf Gyldenhvede iI' ................

Forsøg udført i hele Landet:

14 Forsøg 1941
Svaløf Skandiahvede II :'. . . . . . . .. 100
Pajbjerg Kongehvede II 91
WeibuIls Eroicahvede »

. Den lokale ForsØgsvirksomhed har ligeledes gennem~
fØrt Forsøg med Hvedesorter, her skal kun anfØres Resul
taterne fra Landbo- og Husmandsforeningernes Sorts- og
~tammeudvalg. Der er opnaaet fØlgende Resultater angivet
l Forholdstal' for Kærneudbyttet :

Efter den haal1de Vinter 1940-41 hØstedes i begge For
sØgsrækker stØrst Kærneudbytte af Skandiahvede II.

.IAaret 1943 hØstedes i Jylland og paa Fyn efter en mild
Vmter.9 pCt. større Kærneudbytte ,af Idealhvede end af
Skandlahvede II. Gyldenhvede II kunde ikke klare sig mod
de to andre Hvedesorter i Udbytte. I. de hele Landet om
fatt~ndeForsøg hØstedes i 1943 af Kongehvede II 6 og af

~rOlcahve.de 3 pCt. større Kærneudbytte . end af Sk:mdia-
vede Il. De lokale Forsøg udpeger ligesom Statsforsø-

Triroliu,m' li! Trifolium 14

Godt Daarligt
bJærget .bjærget

104 »
104

»

98
>.'

97
»

108

7,4
90

4,8
100

7,2
108

7,7
106

6,0
116

8,'1
103

8,6

Karakter for
Jylland Vinterfasthed1)

101 »
99 »

99 »
103 »

1936~40 Øerne

Lawaetz Alshvede 99
Trifolium Rekordhvede .:........ 100
Abed Borghvede 100
Pajbjerg Idealhvede. .. .. .. .. .. .. . 98

1939-40
Lawaetz Alshvede 100
Pajbjerg Kongehvede II . . . . . . . . .. '103
Svaløf Skandiahvede II 108

Weibulls Æringhvede. . . . . . . . . . .. 102
1940

Lawaetz Alshvede 103
Trifolium Rekordhvede 91
Abed Borghvede 102
Pajbjerg Idealhvede : . . . . . . . . . . 106
Pajbjerg K~ngehvede 'II.. . . . . . . .. 100
Svaløf Skandiahvede II 116
Weibi.llls Ærin~li.:Vede " .. .. 113

. . ,'. .: '

Sorten har vundet berettiget og stor Udbredelse. SvalØf
har i 1944 udsendt Skandiahvede III, denne Sort er lidt
mere vinterfast, men Kærneudbyttet er efter svenske For
søg lidt lavere end for Skandiahvede II.

De haarde Vintre, vi havde i Aarene fra 1939 til 1942,
foranledigede, at Hveden tog Skade, idet Hvedeplanterne
blev Ødelagte af Frosten. Der foreligger derfor kun spar
somme Resultater fra ForsØg med Hvedesorter fra de se
nere Aar. I Aarene 1936 til 1940 er der paa Statens For
sØgsstationer opnaaet fØlgende Resultater fra ForsØg med
Hvedesorter. Resultaterne er angivet i Forholdstal for
Kærneudbyttet, idet Gennemsnitsudbyttet for de 4 fØrst':
nævnte Sorter er sat lig med 100.
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Paa den gode Rugj ord har SvalØf Staalrug givet størst
Kærneudbytte. Paa den lette Jord har Middelhøj Petkusrug

Fra gammel Tid er her j Landet dyrket Gammel dansk

Rug, hvoraf der har været en Række kun lidet forskellige
stærkt blandede og krydsede, lokale Sorter, der er gaaet i
Handelen under forskellige Navne. Gammel dansk Rug
blev senere erstattet med Provstirug fra Holsten. Brattings
borgrug, der stammer fra SamsØ, er sandsynligvis' frem
gaaet af Gammel dansk Rug. Sorten blev i en Aarrække
meget anvendt. Borrisrug er tiltrukket af Brattingsborgrug
den li~er Modersorten, men overgaar denne i Udbytte o~
Straashvhed. Sorten hat· funden stor Udbredelse paa lettere Jorder.

I 1890erne kom Petkusrug her til Landet. Denne Sort er
tiltrukket af von Lochow paa Godset Petkus i Branden
?urg. Petkusrug og Forædlingsprodukter af den dyrkes nu
] meget stor Udstrækning i hele Nordeuropa.

I ~e senere Aartier er udfØrt et betydeligt Forædlings
arbeJ~e med Rug i Sverige. Med Petkusrug som Udgangs
materIaIe er fremstillet en Række nye Sorter, hvoraf skal
næ~nes fra SvalØf Stjernerug, Kongsrug og Staalrug og fra
Welbullsholm Selvbinderrug og Stormrug.

Eft~r de sidst offentliggjorte Resultater fra Forsøg ud
fØrt l Aarene 1939--41 paa Statens Forsøgsstationer har
Rugsorternes Kærneudbytte været fØlgende angivet i Forholdstal:

gene Skandiahvede II som den- mest vinterfaste af de prØ
vede Hvedesorter. Skandiahvede II er yderig, men under
gunstige Forhold - milde Vintre - har Idealhvede i
Jylland og paa Fyn og Kongehvede II samt Eroicahvede
paa Øerne øst for Store Bælt været Skandiahvede II over
legen i Kærneudbytte. Under gunstige Forhold kan det
tilraades at dyrke Idealhvede i Jylland og paa Fyn
og Kongehvede II i den Øvrige Del af Landet, men
Skandiahvede II er mere vinterfast og derfor mere dyrk
ningssikker.

2. Rug.
••

Rug hØrer til de yngre Kulturplanter. I de gamle Kultur-
samfund i Kina og Ægypten dyrkedes den ikke. Rugen
har sit Hj emsted i :det sydvestlige Asien, hvor den fra gam
mel Tid har været og stadig er en besværlig Ukrudtsplante
i andre Kornarter, men dog særlig i Hveden. Paa Grund
af sin større HaardfØrhed og NØjsomhed har Rugen for
godt et Par Tusind Aar siden stedvis fortrængt Hveden, og
den er som Kulturplante bleven udbredt over hele Europa,
men dog særlig over den nordlige Del af denne Verdensdel
samt i det nordlige Asien. I de Øvrige Verdensdele har• . J

Rugen kun liden Udbredelse; der finder dog en Del Rug-
dyrkning Sted i Amerika.

Her i Lan9-et har Rug fra gammel Tid spillet en stor
Rolle, og der dyrkes endnu betydeligt større Arealer med
Rug end med Hvede. I de sidst~ Aartier har Rugen i Hen~
hold til Arealtællingerne haft fØlgende Dyrkningsareal:

1861. . . . .. 209000 ha svarende til 20,5 pCt. af Kornarealet
1881. . . . .. 268 000 ha do. 23,2 pCt. do.
1901. . . . .. 273 000 ha do. 23,4 pCt. do.
1919. . . . .. 236 000 ha do. 20,6 pCt. do.
1931. . . . .. 134 000 ha do. 10,3 pCt. do.
1941. . . . .. 195000 ha do. 14,5 pCt. do.
1943. . . . .. 223000 ha do. 16,6 pCt. do.

Lerjord
og god

Sandjord
Middel af 5 Sorter 1939-41, hkg Kærne 33,5
Middel af 5 Sorter 1939-41, Forholdstal 100
Svaløf Staalrug do. 102
Svaløf Kongsrug do. 99
Svaløf Kongsrug II do. 100
Middelhøj Petkusrug do. 100
Livø Petkusrug do. 101
Kortstraaet Petkusrug 194{}·41 do. 105

Let
Sand
jord

14,7
100
96

95
100
107
101
111

Straa
længdei cm

»

»
122
122
118
131
130
121

20
21



Ligesom i Statens ForsØg har Kortstraaet Petkusrug i
Landboforeningernes ForsØg givet det største Kærneud
bytte.

De i ForsØgene udpegede bedste Sorter kan kort beskri
ves paa fØlgende Maade:

B o r r i s r u g har middelhøj Kornvægt og Rumvægt. Straael
er middellangt men noget blødt. Kærneudbyttet er noget lavere
for Borrisrug end for de foran omtalte Sorter.

3. Byg.

Byg er ligesom Hvede en af vore allerældste Kulturplan
ter. Byg dyrkedes i Vestasien og Ægypten 3 til 4 Tusinde
Aar fØr vor Tidsregnings Begyndelse. I Pælebygningerne
fra SØer i Schweiz har man fundet Byg fra Stenalderen. I
Skandinavien dyrkedes Byg i den yngre Stenalder og i
Bronzealderen. Den tidligst dyrkede Form var 6-radet Byg
af den særlige Karakter, der har meget korte Aks med regel
mæssigt stillede Smaaaksrækker, det saakaldte 6-kantede
Byg. Heraf forekommer endnu enkelte Sorter som Vinter
byg samt en Sort af Vaarbyg, Aspelundbyg, der dyrkes i
Norge. Det almindelige 6-radet Byg har noget længere og
i Tværsnit nærmest 4-kantet Aks. Denne Form synes at
være yngre i Kultur end baade 6-kantet og2-radet Byg.

Arealet med Byg her i Landet har siden 1861 i Henhold
til deri officielle Statistik været fØlgende:

Rugen er en udpræget Fremmedbefrugter. Rugsorterne
er derfor meget udsatte for Forurening ved' Krydsning.
Fremavlen af Saasæd maa derfor gennemfØres med pas
sende Afstandsisolation eller bedre ved Anbringelse af
Fremavlen paa enligt beliggende Øer eller paa skovom
kransede Arealer. I den almindelige Dyrkning bØr det til
stræbes kun at dyrke faa og helst kun een Rugsort paa en
Egn. Jo mere Rugen er udsat for Krydsning, desto hyppigere
er det paakrævet at anskaffe ny, sortsren og sortsægte Ud
sæd. Rugdyrkerne bØr af Hensyn til Krydsningsfaren være
konservative og ikke indfØre en ny Rugsort til Dyrkning,
fØr det gennem ForsØgsvirksomheden er konstateret, at den
har absolut større Dyrkningsværdi, end den hidtil dyrkede
Rugsort.

100

109

103

100

101

100

97

Forholdstal for
Kærneudbytte

Antal
Forsøg

S val ø f S t a a l r u g har ret lange, omtrent firkantede, lidt
tilspidsede Aks. Kærnerne er middelstore, blanke, ,lysegraa med
gyldent Skær. Rumvægten er middelhøj. Straaet er kort og ret stift.

S val ø f K o n·gs r u g har ret langt, noget tilspidset Aks. Kær
nerne er middelstore, blanke,. af lysegraa Farve med høj Rumvægt.
Straaet er kort og stift. " ..

S val øf K o n g s r u g I I er den af de prøvede Sorter, der
har de korteste Straa. Halmudbyttet er mindre, men Kærneudbyt
tet højere en"dfor Kongsrug, som Sorten i det hele ligner meget.

Mi d d e l h ø j P e t k u s r ug har lange, regelmæssige Aks.
Kærnerne er store, mellemgraa med ret høj Rumva;gt. Straaet er
langt, men ret stift.

L i v ø P e t k u s r u g ligner meget Middelhøj Petkusrug, men
Straaet er en Del blødere hos Livø end hos Middelhøj Petkusrug.
'. 'Ko r t st r a a e tP e t k u s r 'u g har· Straa .af samme 'Længde
som Staalrug. Aks og Kærne ligner meget Middelhøj Petkusrug. '

Efter Forsøg udfØrt i Jylland:
Svaløf Kongsrug II "... . »
Kortstraaet Petkusrug 21
Livø Petkusrug ;.......... 24
Svaløf Staalrug 11

" ,

Efter Forsøg udført paa Sjælland:
Svaløf Staalrug »

Kortstraaet Petkusrug 8
Svaløf Kongsrug II ............•...... 11

derimod klaret sig bedst. Særlig Interesse knytter sig til
den nye Sort, Kortstraaet Petkusrug. Denne Sort har kun
været med i ForsØgene i to Aar, men den har i.begge Aar
været de øvrige prØvede Sorter overlegen i Kærneudbytte
paa saavel de gode som paa de lette Rugjorder.

I Landboforeni~gernes ForsØg er opnaaet fØlgende Re
sultater:
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pCt. af
2-radet Byg

6-radet ByglaIt BygKornarealet,
1861 ..

)}»303000 hasvarende til 29,7
1881. ,

»)}317000 hado.27,4
1901. .

207000 ha59000 ha266000 hado.22,8
1919 ..

205000 ha32000 ha237000 hado.20,7
1931 ..

349000 ha11 000 ha360000 hado.27,7
1941 ..

379000 ha3000 ha382000 hado.28,4
1943 ..

395000 ha»395000 hado.29,4

Arealet med 6-radet Byg er nu uden Betydning, hvorfor
det i 1943 ikke blev optalt. De mest yderige Sorter af 6-ra
det Byg er Abed Julibyg, Karlsbyg og Tystofte Korsbyg.
Julibyg har ca. 8 Dage kortere Vækstperiode end Korsbyg.
Korsbyg modner omtrent samtidig med de tidlige Sorter af
2-radet Byg. Der er næppe nogen Grund til at dyrke de
6-radede Bygsorter. De giver mindre Udbytte, og de er mere
blØdstraaede end de gode 2-radede Bygsorter.

Enkelte Steder dyrkes lidt Vinterbyg. Efter Saaning i
September kan Vinterbyg efter en heldig Overvintring give
en Hdlig moden AfgrØde. Dyrkning af Vinterbyg er aftaget
meget i de senere Aar. Vinterbyg er nemlig udsat for
stærke Angreb af Brand og Stribesyge samt for Angreb af
Rust og Meldug. De to sidstnævnte Sygdomme er dog sjæl
den saa ondartede for Vinterbygget, men nærliggende Vaar
bygmarker er meget udsatte for Smitte fra Vinterbygget.
Vaarbyg, der er: smittet af Rust og Meldug fra Vinterbyg,
kan blive meget stærkt angrebet og ofte helt Ødelagt af de
to Sygdomme. Paa Grund af denne Smittefare bØr Dyrk
ningen af Vinterbyg helt undlades.

Fra gammel Tid dyrkedes af 2-radet Byg det· ret uens
artede og stærkt blandede Gl. dansk Landbyg. I 1834
indfØrtes fra England Chevalierbyg, der fik ret stor Udbre
delse i Egne, hvor der dyrkedes Maltbyg. I 1884 indfØrtes
ligeledes fra England Prenticebyg, der gennem en lang Aar
række blev den mest dyrkede Bygsort. Prenticebyg aflØ
stes af forskellige nye Sorter, der var udpillet af det op-

24

rindelige Preliticebyg, af disse skal her nævnes: SvalØf
Prinsessebyg samt Lyngby og Tystofte Prenticebyg. Den
sidstnævnte fik stØrst Betydning. Fra forskellige Sider rej
stes Kravet om mere stivstraaede, mere yderige og tidligt
modne Bygsorter. Et lille Skridt i den Retning var Abed
Rexbyg, der nedstammer fra GI. dansk Landbyg. Hexbyg
var imidlertid af mindre god Kvalitet, hvorfor dens Udbre
delse blev stærkt begrænset.

I 1912-13 fremkom SvalØf Guldbyg og lidt senere ud
sendtes Abed Binderbyg. Disse to Sorter var mere stiv
straaede, mere yderige og ca. en Uge tidligere modne end
Prenticesorterne. De to nye Sorter vandt derfor et meget
stort Dyrkningsomraade; fØrst i Tyverne var Binderbyg
den mest dyrkede af alle Bygsorter, dels fordi den var mere
yderig, og dels fordi den var af bedre Kvalitet som Malt
vare end Guldbyg.

Midt i Tyverne udsendtes en ny Sort fra SvalØf, kaldet
Sejrbyg. Den nye Sort var fuldt saa yderig som Guldbyg.
Sorten vandt som FØlge af visse Kvalitetsmangler dog ingen
stØrre Udbredelse her i Landet.

I 1928-29 fremsendtes fra Abed Sorten Opalbyg, der er
frembragt ved Krydsning mellem Guldbyg og Binderbyg.
Denne Sort, der overgik begge Forældrene i Ydeevne, vandt
dog ikke særlig Udbredelse, fordi der faa Aar senere kom
endnu to nye Sorter fra Abed, nemlig Abed· Keniabyg og
Abed Majabyg. Begge Sorter var de hidtil kendte Bygsor
ter overlegne i Ydeevne og Dyrkningsværdi. De, to Sorter er
fremgaaet ved Krydsning mellem Guldbyg og Binderbyg
og altsaa HelsØstre til Opalbyg. De to Sorter vandt meget
hurtig stor Udbredelse saavel i Danmark som i en Række
andre Lande. '

I de' senere Aar er der fremkommet nye Sorter, der er
noget senere modne, med længere og noget blØdere Straa,
men med hØjere Hal~udbytte end Kenia- og Majabyg. Af
disse skal nævnes Irsk Archerbyg, Engelsk Archerbyg og
Abed ArcherbYg. . ,
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') o = helt staaende, 10 = helt liggende.

I den lokale ForsØgsvirksomhed er der i SortsforsØgene
med Byg opnaaet fØlgende Resultater:

De bedste af de i de senere Aar i ForsØgene afprØvede
Sorter kan kort beskrives paa fØlgende Maade:

A b e d M a j a,b y g har ret kort og stift Straa. l Straastivhed
overgaas denne Sort dog af Rigelbyg og Keniabyg. Sorten har store
Kærner og ret høj Rumvægt. Majabyg har af alle de prØvede
Sorter givet det største Kærneudbytte. Sorten' er velegnet til. Dyrk
ning paa alle Slags Jorder, hvor den ikke gaar i Leje.

A b e d R i g e l b Y g, der er tiltrukket paa Abed' Planteavls
station, bliver udsendt paa Markedet efter Høst 1944. Rigelbyg er
fremgaaet ved Krydsning mellem Majabyg og Keniabyg. Udbyttet
er lidt lavere end for Majabyg. Straaet er meget stift, ja det over
ga\lr Keniabyg i Straastivhed. Rigelbyg har større Kærner og
højere Rumvægt end Forældresorterne.

A b e d K e n i a b y g er meget stivstraaet. Kærnerne er lidt
under Middelstørrelse. Rumvægten er middelhøj. Keniabyg fore
trækkes fremfor Majabyg til Maltfremstilling. Keniabyg er særlig
velegn.et paa gødningsrige Jorder, hvor der er Fare for Lejesæd.

A b e d O p a l b y g har et ret stift Straa. Kærnerne er store
med middelhøj Rumvægt. Sorten giver for lille Kærneudbytte,
hvorfor den er gaaet ud af Dyrkningen.

S val ø f G u l d b y g er udvalgt af gammel Landbyg fra Øen
Gotland. Guldbyg har et kort, ret fint og stift Straa. Akset er kort
og ret tæt..· Kærnerne er forholdsvis smaa og buttede med høj
Rumvægt.

A b e d B i n d e r b y g nedstammer fra en enkelt Plante ,af
Hannabyg, gI. Landbyg fra M1ihren. Straaet er kort, ret ·fint og stift.
Akset er middellangt og middeltæt. Kærnerne er store med ret
høj Rumvægt.

E n g e l s k og I r s k A r c h e r b y g ligner meget hinanden, de
modner 7--8 Dage senere 'end de foran omtalte Sorter. Akset er
langt, noget aabent. Kærnerne er ret store med middelhøj Rum
vægt. Straaet er 20-',-25 cm længere end hos de tidlige Sorter. Hos
Engelsk Archerbyg er Straaet temmelig blødt og hos Irsk Archer~
byg meget blødt.

A b e d A r c h e rb y g har lange Aks. Kærnerne er store, men
Rumvægten er ret lav. Straaet er langt, men dog forholdsvis stift.
Alle tre Sorter af Archerbyg er velegnede som Maltbyg.

S val-ø f F r e j a b y g er fremgaaet ved Krydsning mellem
Svaløf Sejrbyg og Abed Opalbyg. Frejabyg har givet samme Kærne
udbytte ,som Majabyg. Efter de foretagne Bedømmelser af Straa
stivhedel)., synes Frejabyg og Majabyg paa det nærmeste at have
lige stive Straa. Kærnerne. er store med omkring middel Rumvægt.

W e i b u 11s B a l d e r b y g er fremgaaet ved Krydsning mel
lem Svaløf Guldbyg, en Forædlingslinie af Landbyg og Abed Maja-

100
100
96

96

94

92

Forholdstal for
Kærneudbytte

Forsøg udført af de sjællandske Landboforeninger:
Abed Majabyg .... ,................. » 100
Svaløf Frejabyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 100
Weibulls Balderbyg 11 97
Abed Archerbyg 66 96
Abed Keniabyg .. , 96 95

Antal
Forsøg

Forsøg 1927'--30Forsøg 1941- 42Karakter
hkg

Forhold's-hkgForholds-for Leje-
Kærne

talKærnetaltilbøjeligh.')
Abed Majabyg ....

44,510039,91003,3
Abed Rigelbyg ...

»»39,5991,3
Abed

Keniabyg 42,69637,5941,6
Abed Opalbyg ....

42,195»» »

Abed Binderbyg ..
41,293»» »

SvalØf
Guldbyg..39,8 89»» »

Engelsk Archerbyg
»»36,0904,4

Irsk Archerbyg
..40,1 9035,5896,1

Abed
Archerbyg41,69332,080! 3,2

Ved ForsØg udfØrt paa Statens ForsØgsstationer har de
forskellige Bygsorter givet fØlgende Kærneudbytte i hkg
pr. ha:

ForsØg'udført af de jydske Landboforeninger:
Abed Majabyg »

Svaløf Frejabyg , , . .. 54
Weibulls Balderbyg 12
Abed Keniabyg 383
Abed Archerbyg . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 324
Svaløf Guldbyg ,.... 17
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Dertil kommer Arealet med Blandsæd, der væsentligst
bestaar af Havre og Byg, hvoraf Havren som Regel udgØr
den største Part af Bestanden:

Havre- og Blandsædsarealerne tilsammen omfatter i 1943
henimod Halvdelen af hele Kornarealet. Havren kan derfor
betegnes som vor mest anvendte Kornart.

Havren kan deles i tre eller fire forskellige Former efter
Kærnens Farve, nemlig: Graa Havre, Sort Havre sa~t Hvid
og Gul Havre.

Graa Havre adskiller sig i flere Henseender meget fra
Gul eller Hvid H~vre. Den Graa Havre buskel' sig stærkt
og er temmelig langsom i Udviklingen. Kærnerne er spidse,
lysegraa af Farve og stærkt stakkede. Skalprocenten er
hØj, hyppigt 32-35 pCt.. Rumvægt og Kornvægt er lav.
Graa Havre er nøjsom og haardfØr, hvorfor den lykkes
forholdsvis godt paa selv meget magre og sure J9rder; den
er tillige ret modstandsdygtig overfor Angreb af Fritfluens
Larve, rimeligvis som FØlge af dens store Buskningsevne.
Graa Havre er ligeledes ret modstandsdygtig overfor An
greb af Guldspidssyge, medens den angribes stærkt af'
Brand og Rust. I\valitetsmæssigt staar Graa Havre betyde
ligt under Gul og Hvid Havre. Med den gennemfØrte Af
vanding og Kalkning og den dermed forbedrede Kultur af
Jorden samt .den rigeligere GØdskning overgaas den
i Ydeevne af Gul og Hvid Havre. Det er derfor beret
tiget, at Arealet med Graa Havre, som Arealtællingerne
viser, er gaaet stærkt tilbage i de sidste Aartier.

Sort Havre har saa godt som ikke været dyrket her i
Landet. I de senere Aar er der paa forholdsvis smaa

byg. Sorten, der her i Landet kun er prøvet i et enkelt Aar, har i
Gennemsnit af 35 Forsøg udført af Landbo- og Husmandsforenin
gernes Sorts- og Stammeudvalg givet 2,0 hkg Kærne pr. ha mindre
end Majabyg. Balderbyg bør prøves i Forsøgene i flere Aar, før
den anvendes til Dyrkning paa større Arealer.

4. Havre.

Som Kulturplante er Havre betydelig yngre end Hvede og
Byg. Der regnes med, at Havre er dyrket i omkring 3000
Aar. Havre har sin Oprindelse fra Østasien, særlig den
bjergrige Del af Kina, men Havre vokser i Nutiden vildt i
mange Egne paa Jorden. Her i Skandinavien forekommer
flere vildtvoksende Havreformer som Enghavre, Dunet
Havre og Flyvehavre. Den sidstnævnte Havreform er sine
Steder et meget besværligt Ukrudt i Kornmarkerne. Her i
Landet er der fundet Aftryk af Havre i Lerpotter og Potte
skaar fra den yngre Broncealder omkring 800-400 Aar fØr
vor Tidsregnings Begyndelse. Der dyrkes Havre paa store
Arealer i Europa og Amerika, i de tre andre Verdensdele
har Havredyrkningen ingen særlig Betydning.

Her i Danmark har Havre fra gammel Tid været dy~ket
paa større Arealer end nogen af de andre tre .Kornarter.
Siden 1861, da den fØrste Arealtælling fandt Sted, til vore
Dage har Havren beslaglagt fØlgende Arealer:

Hvid og Havre i pCt.
Gul Havre

Graa Havrelait Havreaf Kornarealet
1861. .. '.

»
»358000 ha35,1

1881. ...
»»402000 ha34,8

1901. ...
323000 ha105000 ha428000 ha36,7

1919 ....
324000 ha79000 ha403000 ha35,3

1931. ...
345000 ha34000 ha379000 ha29,2

1941 ....
336000 ha12000 ha348000 ha25,9

1943 ....
»»335000 ha24,9

1861. .
1881. .
1901. .
1919 .
1931. .
1941. .
1943 .

18000 ha svarende til
65000 ha do.

138 000 ha do.
202000 ha do.
316 000 ha do.
326 000 ha do.
332000 ha do.

1,8 pCt. af Kornarealet
5,6 pCt. do.

11,8 pCt. do.
17,7 pCt. do.
24,3 pCt. do.
24,3 pCt. do.
24,7 pCt. do.
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Arealer dyrket en enkelt Sort, nemlig Sort fransk Havre.
Denne Sort er meget stivstraaet og har givet ret stort
Kærneudbytte. Sorten har derfor fundet Anvendelse paa
Mose- og Kærj order, hvor der er Fare for Lej esæd. I de
allerseneste Aar er der af Sort fransk Havre udpillet en

Havren mejes.

Havre med hvide' Kærner. Sorten hedder HØjerhavre Nr.
10, den er ligesaa stivstraaet og overgaar Sort fransk Havre
i Ydeevne. HØjerhavre Nr. 10 er derfor indgaaet i Dyrk
n.ingeni Stedet for Sort fransk Havre.

Gule og hvide Havresorter. Fra gammel Tid er dyrket
en stærkt blandet Landsort, der er' kaldet GI. dansk Havre.
I Slutningen af forrige Aarhutidrede fremkom forskellige:
Former af GI. dansk Havre saasom Hesselhavre, FØrslev~
havre, Grenaahavre m. fL FØrst i dette Aarhundrede frem
kom flere nye forædlede Havresorter, hvoraf· skal nævnes
Gulhvid .Tystoftehavre, der er udpillet af Provstihavre,Qg
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Gul Næsgaardhavre, der er tiltrukket efter Udvalg af en
tysk Sort, Beselerhavre. De to nævnte Sorter, men' dog sær
lig Gul Næsgaardhavre, blev dyrket i mange Aar og fik
stor Udbredelse.

I Aarene 1908-09 udsendtes Sval Øf Sejrhavre. Sorten er
tiltrukket paa SvalØf ved Udvalg af en amerikansk Sort,

Havren staar til Tørring.

Miltonhavre. I de danske ForsØg overgik Sejrhavre de hid
til dyrkede Sorter i Ydeevne, hvorfor den hurtig vandt stor
Udbredelse. I 192? ,dyrkedes Sejrhavre paa ca. 78 pCt. af
hele Landets Havreareal.

Af Sorter, der er fremkommen i den sidste Snes Aar,
skal nævnes fØlgende: Sval Øf Kronhavre, Abed SØlvhavre,
SvalØf Stjernehavre, Sval Øf Kongshavre og SvalØf Guld
regnhavre. De fem nævnte Sorter har vundet nogen Ud
bredelse, men de er alle overgaaet i Ydeevne af SvalØf Ørn
havre. J de senere Aar er der., fremkommet enkelte nye
Sorter; der er til AfprØvning i ForsØgene.
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I Landboforeningernes ForsØg med Havresorter er op
naaet fØlgende Resultater:

I orienterende ForsØg udfØrt paa tre af ForsØgsstatio
neme er i Gennemsnit af 2 til 3 Aars ForsØg opnaaet fØI-

)

gende Resultater:

Paa Statens ForsØgsstationer blev i Aarene 1939-42 gen
nemfØrt ForsØg med Havresorter. Resultaterne af ,disse For
sØg er fØlgende:

s val ø f ø r n h a v r e er tiltrukket paa Svaløf ved Krydsning
mellem en tysk Sort, L~chows Gelbhafer og Svaløf Sejrhavre. Kær
nerne er smaa med lav Skalprocent og ret hØj Rumvægt. Farven
er hvidgul. Straaet er middellangt og ret stift. Kærnen er middel
tidHg moden, men Straaet modner lidt senere, hvilket kan for
volde Vanskeligheder ved Bjærgningen i regnfulde Høstaal·. 0rn
havre har her i Landet et meget stort Dyrknings·areal.

S val ø f F o l d h a v r e, der tidligere betegnedes Solhavre, har
middelstore, hvidgule og ret tyndskallede Kærner med høj Rum
vægt. Sorten er middeltidlig, har ret kort og mere stift Straa end
0rnhavre. Kærnerne er noget tilbøjelige til at afskalle ved Tærsk
ningen.

S val ø f S t a a l h a v r e er fremgaaet ved Krydsning mellem
Svaløf Stjernehavre' og Svaløf 0rnhavre. I Sverige er denne Sort
sendt i Handelen under Navn af Svaløf Solhavre II. Staalhavre
har store Kærner med middelhøj Skalprocent og Rumvægt.

B o r r i s O p u s h a v r e er tiltrukket ved Udvalg af Borris
Standhavre. Kærnen er lille, hvidgul med middelhøj Skalprocent
og Rumvægt. Straaet er ret langt men stift.

H ø j e r h a v r e N r. lOer fremstillet ved Udvalg af Sort
fransk Havre. Kærnerne er hvide, ret store med lav Rumvægt.
Skalprocenten er høj. Sorten har ret korte og stive Straa.

For de bedste af de prØvede Sorter skal i det fØlgende
gives en kortfattet Beskrivelse:

Antal Forholdstal for
Forsøg Kærneudbytte

Forsøg udført af de sjællandske Landboforeninger:
Svaløf Ørnhavre ....................» 100
Borris Opushavre 9 100
Svaløf Staalhavre 14 99
Svaløf Foldhavre 46 99
Svaløf Stjernehavre ;.............. 46 96
Svaløf Sejrhavre 65 91
Abed Sølvhavre 30 91

Forsøg udført af de fynske Landboforeninger:
SvalØf Ørnhavre ....................» 100
Svaløf Staalhavre 11 103
Svaløf Foldhavre 98 100

Svaløf Guldregnhavre II ;.......... 17 96
Svaløf Sejrhavre 79 94

100

99

98
98

96

95

95
93

Leje-
tilbøje

pCt. lighed')
Skal (0-10)
25,6 1,8
26,3 1,7
29,3 0,9
26,5 2,8
28,2 0,7
26,5 1,9

Forholdstal for
KærneudbyUe

mg
pr.

Korn
32,6
34,6
36,1
35,6
34,1
31,9

Paa god Jord
For

hkg holds-
Kærne tal

37,3 100
36,8 99
36,0 97
35,2 94
33,2 89
38,0 102

Antal
Forsøg

Forsøg udført af de jydske Landboforeninger:
SvalØf Ørnhavre »
Svaløf Staalhavre 25
Svaløf Foldhavre 242
Borris Opushavre 13
Svaløf Guldregnhavre II 234
Højerhavre Nr. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
Svaløf. Stjernehavre 47
Svaløf Sejrhavre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 296

') O = helt staaende, 10 = helt liggende.

hkg KærneForholds-mg pr.pCt.
pr. ha

talKornSkal
Svaløf 0rnhavre

37,710032,125,7
Borris Opushavre

38,010131,126,1
Petkus Fliiminggold ....

35,79531,225,2
Svaløf Staalhavre

.....36,4 9734,925,4
Weibulls Triohavre .. ' .

34,39132,525,4

Paa meget let Jord
For

hkg holds-
Kærne tal

Svaløf 0rnhavre .. 17,5 100
Svaløf Foldhavre .. 16,9 97
Højerhavre Nr. 10 15,2 87
Svaløf Stjernehavre 15,8 90
Abed Minorhavre. » »
Borris Opushavre . 17,3 99
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s val ø f S t j e r n e h a v r e har hvide, ret store Kærner. Sor
ten har middellangt, ret blødt Straa. Kærneudbyttet er ikke særlig
stort.

S val ø f G u l d r e g n h a v r e I I har knap middelstore, tynd
skallede gule Kærner med høj Rumvægt. Sorten har et ret langt
og blødt Straa. .

S val ø f S e j r h a v r e stammer fra Miltonhavre. Kærnerne ~r
middelstore, hvidgule med middelhøj Rumvægt. Sorten er halmng
og ret stivstraaet.

6. Vaarrug.

Paa de udprægede lette Sandj order i Jylland er fra gam
mel Tid dyrket en Del Vaarrug. Vaarrugen er dyrket dels
i Renbestand og dels i Blanding med Havre. Efter Areal
tællingerne i 1916 og 1943 dyrkedes henholdsvis 1200 og
12000 ha med Vaarrug i Renbestand. I Henhold til Tællin
gen i 1943 dyrkedes ca. 69400 ha med Vaarrug eller Vaar
hvede i Blanding med andet Vaarkorn. Dyrkning af Vaar
rug i Renbestand udgjorde i 194q mindre end 1 pCt. af
det samlede KornareaL ,I Blanding med anden Vaarsæd
dyrkedes Vaarrug i mindre end 4 pCt. af det samlede
KornareaL

I ældre Tid dyrkedes en Landsort kaldet GI. jydsk Vaar
rug. Denne Sort er i nyere Tid erstattet af Petkus Vaarrug,
der giver større Udbytte end den gamle Landsort.

Der foreligger Resultater fra enkelte ForsØg, hvor Ud
byttet af Vaarrug og Havre er sammenlignet. I Gennem-

Den mest yderige af de Vaarhvedesorter, der er af
prØvet i disse ForsØg, er Progresvaarhvede. I svenske
ForsØg udpeges Progres ligeledes som den mest yde
rige af Vaarhvedesorterne. Progresvaarhvede er kun
prØvet et enkelt Aar her i Landet og tilmed i et
Aar, hvor Hveden gav særlig stort Udbytte, men trods
dette har Vaarhveden dog givet omkring 20 pCt. mindre
Kærne end Byg. Med de Priser, der er paa Hvede og
Byg, kan det for Tiden ikke betale sig at dyrke Vaarhvede
i stØrre Udstrækning. Paa Arealer der er meget gØdnings
rige, saa det kan befrygtes, at Byg gaar i Leje, kan Pro
gresvaarhvede muligvis blive staaende op, thi Vaarhveden
har særlig stive Straa. ForsØgene med Byg og Progresvaar
hvede, der udfØres ,dels paa almindelig og dels paa stærkt
gØdet Jord, fortsættes. Resultaterne herfra kan antagelig
give Vejledning med Hensyn til Fordelen ved at dyrke
Vaarhvede eller Byg paa kraftigt gØdet Jord.

100
81
74

72
71

Svaløf Ekstra Kolben II .
Weibulls Atle .
Svaløf Diamant II· , .

I Sammenli'gning med Byg har Vaarhvede givet:

Byg »
Svaløf Progres 17
Weibulls Atle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
Svaløf Ekstra Kolben II . . . . .. 35
Svaløf Diamant II , . . . . . .. 14

5. Vaarhvede.

Her i Landet er Vaarhvede kun dyrket paa smaa Area
ler. Efter Arealtællingerne i 1916 og 1943 ,dyrkedes der kun
henholdsvis 200 og 1900 ha Vaarhvede i hele Danmark. I

Sverige, hvor Prisen paa Vaarhvede er forholdsvis hØj:
dyrkes der ret store Arealer med denne AfgrØde., Her l
Landet, hvor Vaarhveden i Henhold til Kornloven skal af
leveres til en Pris af 28,00 Kr. pr. 100 kg, og hvor Byg efter
Kornloven betales med 25,00 Kr. pr. 100 kg og i Frihandel
med betydelig hØjere Priser, kan det ikke betale sig at
dyrke Vaarhvede, thi Vaarhveden giver i Henhold til For
søgsresultater 20-25 pCt. lavere Kærneudbytte end By~.

I de seneste Aartier er der fremkommet en Del nye og
yderige Sorter af Vaarhvede fra Weibullsholm og Sval Øf.
En Del af disse Sorter er afprØvet i Landboforeningernes
ForsØg. Hovedresultaterne af disse ForsØg kan sammenfat-
tes i fØlgende: I Antal Forholdstal for

Forsøg KærneudbyUe
» 100
18 106

9 104
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snit af 28 ForsØg udfØrt af de jydske Landboforeninger i
Tiden fra 1925 til 1941 har Havre givet 5 pCt. stØrre Kærne
udbytte men 24 pCt. mindre Halmudbytte end Vaarrug. I
nogle enkelte ForsØg, der er udfØrt med Byg og Vaarrug
jo Renbestand, har Byg givet stØrre Kærneudbytte end
Vaarrug.

Hvor Vaarrug dyrkes i Blanding med Havre, anvendes
sædvanlig en Udsæd af 40 pCt. Vaarrug og 60 pCt. Havre.
En saadan Blanding kan paa tørre, lette Sandjorder have
sin Berettigelse, idet Rugen i meget tørre Somre som Regel
bedre kan modstaa TØrken end Havren.

7. Ærter.

Ærter hØrer til de ældre Kulturplanter. Det opgives, at
Ærterne har deres Hjemsted i Abessinien, Middelhavslan
dene og det sydvestlige Asien. Her i Europa har Ærter
været dyrket langt tilbage i Tiden, idet man har fundet
Ærter i de schweiziske Pælebygninger, der stammer fra
Stenalderen. I Danmark er dyrket Ærter fra gammel Tid.
I det 17. og 18. Aarhundredle' dyrkedes Ærter i betydeligt
Omfang. I 1837 anslaas Arealet med Ærter til over 50000
ha. I den nyere Tid er Ærtedyrkningen gaaet betydelig til
bage. Efter Arealtællingerne dyrkedes fra 1861 til vore
Dage fØlgende Arealer med Bælgsæd, der for det allervæ
sentligste bestod af Ærter:

Der findes et meget stort Antal Ærtesorter. So~terne ind
deles efter deres Benyttelse i Foderærter og Spise- eller
Kogeærter.

Af Foderærter er fra gammel Tid dyrket nogle mere eller
mindre blandede Landsorter, der er givet forskellige Navne
efter Dyrkningsstedet.

M a r m o r e r e t G l æ n ø æ r t er den bedst kendte af de ældre
Landsorter; den stammer fra GlænØ ved Skelskør. Denne Sort, der
har været meget dyrket, har rødviolette Blomster og store, lidt
flade, kantede Frø, der er brunt marmorerede paa gul Bund.

S val ø f S o lo æ r t, der fremkom omkring 1910 fra Svaløf, er
fremstillet ved Udvalg af en engelsk Ærtesort. Soloært er ret· tid
lig. Den har rødviolette Blomster og store, overvejende runde, kun
svagt kantede Frø af graagrøn Farve med mørke Punkter. I de
sidste Aartier har Soloært været meget dyrket her i Landet.

A b e d M a r m o r æ r t. er udsendt fra Abed Planteavlsstation
omkring 1934, den er fremstillet ved Krydsning mellem Svaløf
Soloært og Marmoreret GlænØært. Sorten har rØdviolette Blomster
og marmorerede Frø ligesom Glænøært, men den er uden violet
Bladgrund som hos Soloærl. Marmorært blomstrer og modner
ca. 8 Dage før Marmoreret GlænØært. Sorten har store Frø.

ø t o f t e M a r m o r æ r t er fremstillet paa øtoftegaard ved
Udvalg af Abed Marmorært. øtofte Marmorært ligner meget Moder
sorten.

I Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette Aarhun
drede fandtes et stort Antal Sorter af Kogeærter, som dog
ikke skal omtales, her skal kun meddeles Oplysninger om
de Sorter, der har Interesse i Nutiden.

I Tiden undler de to store Verdenskrige er Arealet med
Ærter forØget en Del.

1861 .
1881 .
1901. .
1919 .
1931 .
1941. .
1943 .

42000 ha. svarende til 4,1 pCt. af Kornarealet
29 000 ha do. 2,5 pCt. do.

9 000 ha do. 0,8 pCt. do.
10000 ha do. 0,9 pCt. do.

4 000 ha do. 0,3 pCt. do.
8000 ha do. 0,6 pCt. do.
9000 ha do. 0,7 pCt. do.

T i d l i g g u l S n e d i n g e æ r t fra Herregaarden Snedinge
ved Skælskør. Snrten er tidlig med temmelig svag Vækst. Blom
sterne er hvide. Frøene er hvidgule, kuglerunde og oftest store.
Som Kogeært er den regnet fo; en af de bedste.

K r o n æ r t E d e l g a a r d Nr. 28 er tiltrukket ved Udvalg af
en enkelt Plante, der fandtes i et Parti Ærter fra Tyskland. Kron
ært har store, hvide Blomster" der er tæt samlede i en Roset eller
Krone. Kronært er nærmest sildig, den har en kort Blomstrings
tid, hvorefter Frøene modner omtrent samtidig. Sorten er halm-
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