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11•.1.v,('nnplllHuitlige Indhold af de forskellige Stoffer meddeles i
1',,1"C '11,11-(IV"I'Higt i pCt.:

(Efter R. K. Kristensen)

V llllll

Kvælstolh.
Fedt

Kvælstoffri
Træstof

AskeStoffer Ekstraktst.
111',,01.·

tr,11,91,967,71,91,6
1\ II!',

Ir,11,31,768,21,91,9
lil'l:

l:,9,32,167,23,92,5Ih" •.•·. 1 r,10,14,757,010.13,1

lilliholdet er ikke meget forskelligt, man lægger særlig Mærke
III Ilavn'nH Htore Indhold af Fedt og Træstof og lave Indhold af
II\;l'lnl"l'l'l'i I'~kstraktstoffer.

I
#'.
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bøjelighed til at gaa i Leje -, ofte med Fordel vil kunne afløse

Rugen. Askov Lermark med sin kolde, magre Lermuld synes dog at

ligge udenfor denne Grænse.

Foruden paa de gode, lermuldede Jorder og den bedste Sand

muld hører Hveden tillige hjemme paa den noget fugtige Jord. Hvor

man paa velafvandet Kær og Mose vil dyrke Vintersæd, er Hveden

mere paalidelig end Rug, idet Rugen er meget ømfindtlig overfor
noget rigelig Fugtighed i Jordbunden, hvad Hveden bedre taaler.

Vil man ombytte Rug med Hvede, maa Formaalet være at avle

en støree Afgrøde, og der man da anvendes større Gødningsmængder,

hvilket følgende Beregning" tydeligt viser:

Kali
85
44
74

O
50 hkg

Rug.
Rugen er et Aksgræs. Den har Fremmedbefrugtning, hvorfor

Krydsningsfaren er stor, hvor der paa en Egn dyrkes forskellige

Rugformer.

Bestøvningen sker ved Vindens Hjælp, og Vejret i Blomstrings

tiden øver derfor stor Indflydelse paa Kærnesætningen.

Sortier. Den i æMreT,iid.er dyr'k,ede Ru,ws(),~t, Gammel d.anis1k

Hug, varen nøjsom, smaakornet og finstraaet Rugform. Fra den

mener man, at den saakaldte Bretagne-Rug, ogsaa kaldet Brattings

borg-Rug, idet den gennem mange Aar har været dyrket paa Herre
,,:aarden Bratting-sborg, Samsø, skulde nedstamme, og ikke, som Nav

IH't antYliPl', va're indført fra Bretagne i Frankrig.
I fOl'riv," i\al'h,IlIHlredp hl(,v illdflll't; fOl'Akellige RUg'Rorter til

30 hkg. Kærne og tilsvareIHle Halm indeholder kg
(En"r p, (;hriBI"ls,,")

Kvælstof Fosforsyre
Rug. , .. , , , . , , , , , , 67 30
Hvede""" 70 27

Hvedll f-- HalIll illllch.: 117 45
eller GO 15

mere end 30 hkg Rug.

Saavel de 30 hkg Rug som 50 hkg Hvede er gode Afgrøder paa
1 ha. Merindholdet i Hvedeafgrøden svarer omtrent til Indholdet i

300 kg Kalksalpeter og 100 kg 18 pCt. Superfosfat.

Disse omtrentlige Gødningsmængder maa selvfølgelig tilføres

ekstra, saafremt man vil ombytte Rug med Hvede og have Sikker

hed for, at Hvedens større Produktionsevne udnyttes fuldt ud.

Af Hensyn til Hvedens større Evne til at udpine Jorden kan

det dog tilraades at gemme de ca. 100 kg Salpeter ti} Efterfrugten.

Forholdstal for Kærneudbytte :
Rug Hvmle
j 00 118
JOO 102
100 JOH
100 10n
100 77

Flll'rl'u~t
Ilo\hrak ... , ...
IIl1lvbral{ ".,.
IIl1lvbrak " , , ,
11l'II,VlIel Brak.
Vildwhavl'P 000

I"HI',,,,/-:.","',,II o~
TYHlon"

do.
A IIII ir1wlly

I..v"1~".v '
A ,';\",v 1.''''11111rk

Vintersæd.
Ila der som Regel kun dyrkes et enkelt Skifte med Vintersæd,

,Ii ,h .•. Hædvanlig kun blive Tale om at dyrke enten Rug eller Hvede.

IIv' ,d, 'n har d(~n største Produktions evne af samtlige Kornarter, men
"I "vc\aa (lpn, der stiller de største Fordringer til Jordens Beskaffen

I••.d ",,: t;mlningHkl'llft. Rugen har mindre Produktionsevne, men er
:\:lIld.i,lig nnjHom ovprfor Jordbund og Gødning.

I'aa d(' kUl' flalHljorder og de svære Jorder er Valget let. Paa de
l'''I':I1.II:1'vnti' dyrker man Rug, og paa de sidstnævnte Hvede. Men

1':&:111I:IlIv,fol(lige .Jorder og under mange forskellige Dyrkningsfor

\,,01" vil dd, langt fra paa Forhaand være afgjort, hvad der giver
111",'1I, Itlw ('lier lIvede,

V,·d :-)1.a1.enHForAøgsste'ltioner blev i Aarene 1909-12 foretaget
1""I':Illp til SalllllHmligning mellem Rug og Hvede. Hovedresultaterne

"r Jo'''I':IOV,C'\1l'Haavcl som Forsøgsstedernes Beliggenhed fremgaar af
1"1""1141,,'I':lltl'l, (lmlHkningen var ens til Rug og Hvede.

IIvl'c!4'1I11111'plla ch'lI v.ode h~rmllldede ;Jord ved Tystofte Ov. naVll
1'1'" dl"I' Ilc·I\lI':d, va·I'l't. Itllv,,,n hdYIJpliv.t. overlegell. Men RCHulta

1"'111' IlId,·1' li IIiVoC'fOI'II10d(" Ilt IIv"dl'lI ov,Hall pall IIIidddJf,od,', Im'
lIlliI,,,"",, .1"rd •.'I', d.'1' "I' i vo" C:lltllliIlJ~i1I\1'1I1't. !rvor Itllv"11 lilli' Til ..
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Udbytte i hkg pr. ha:
Kærne Halm

Petkus-Vaarrug ... ,.,..... 12,6 23,0
2/5 do. S{5 Graa Havre 14.1 24,3
Graa Havre . , ..... , '" . '14,8 24,4

Vaarrug gav betydeligt større Kærncudhyt1:(' (:11" Vi,iI"'"T'lg.
fordi denne næsten hvert Aar led Skade af Vint!'I'l'llglivilC'tI og

Nattefrost i Blomstringstiden. Vaarrll)!t'1l hlom:,d,I'('1' HI'II('I'C'ov. C'l'

derfor mindre udHat for FroHtHkade.

VinterrugPIl maa HaaH tidligt, 8a:ulilll': Ir., (lld,hl', ov I. NIII'! II'
11:11'V:pl'l'1. 1'00'HOg;I..nH'1I 1\ I'gl'(ll11'II hll'v ~lClIII Itt'lfl'l odd:lv! v,'tI (lp

I'I',VHlliIlP:i Villt.l.'n:IIH Loh,

Her maa det dog tages i Betragtning, at Vaarrugens K:l'J'Ilp ,','
ltwre værdifuld end den graa Havres, der har en tyk og grov I:{II:II.

Jordbund. Riugen hører hjemme paa de lette Jorder, ']Hla lp,\.

Lermuld og Sandmuld. Paa mager, tør Sandjord er den een ar dt,

aller sikreste Afgrøder. Paa d~n svære Lerjord og den muldl'ig"
Lermuld hører den ikke hjemme, her bør den i Almindeligh('d vig"

Pladsen for Hvede.

Paa Mose- og Kærjorder hører Rugen endnu mindre' hjt'lIll1l(',

særlig da ikke den alm. Vinterrug. I Henhold til StatelIH FClI'H<W
klarer Vaarrugen sig noget bedre.

Forsøg paa Lavmose ved Herning i Aarene 1912-17:

tøj Rumvægt. Den er ligesom Bretagne-Rugen noget blødHtraad o~:
sent fremme om Foraaret.

Storm-Rug stammer fra Petkus-Rug, som den ligner. 1)('11 t'l'

tiltrukket paa Weibullsholm.

V,aarrug. Hisit og her paa de ,tarvel,i.gs,1Je,slllndjorde,r i Jyllallld,

hvor Rugen er langt den sikreste Kornafgrøde, dyrkes foruden (it'1.

almindelige Skifte med Vinterrug ogsaa en Del Vaarrug, dels i Itpll

bestand og dels i Blanding med Graa Havre. En ny Sort, PCt1tU,H

Vaarrug, er efter Forsøgene at foretrække fremfor den gamle Vaar

rugform.
Forsøg i jydske Husmandsforeninger 1916-19:

1,'nrhnl.IKI.III:

J{1l~1'I1ll 11111111

100 \till
Hr) KI
7H 'iI

!ri:! \111

Udbytte i hkg pr. ha:
Kærne HRlm

saaet 1. Sept. . , " 10,0 52,11
15. 8,5 42,0

1. Okt. ".,. 7,8 37,0
1. April .. " 15,a 47,0

Vinterrug,
do.
do.

Vaarrug,

~ .d

...

Udbytte

o .......
.•.. ~

.•......

ri> ::s

"''0Vægten af
Navn

hkg pr. ha:9~Q)2~OO~
~Cl)..r:: ••.••.• ol,~

Kærne I Halm

...
Ql••• Cl)1 hl,

\1 Korn,
O r:c..

::s:::~~ kg
mg

Paa Sandmuld:

Paa Lermuld :

1) 1 = helt slaaende Afgrøde, 10 = helt i Leje.

Indtil nye og endnu bedre Rugformer foreligger, maa det anses

for rimeligt at indskrænke Dyrkningen til Staal-Rug, Petkus-Rug

og Borris-Rug, der hver især under forskelligartede Voksevilkaar

og en noget forskellig Anvendelse har vist sig som de bedste.

Staal-Rug er paa Svaløf udvalgt af Stjerne-Rug, der igen er
udvalgt af Petkus-Rug. Den har regelmæssige og omtrent firkantede

Aks, store, lange og lyse Kærner. Straaet er stift.

Petkus-Rug er tiltrukket af F. v. Lochow paa Riddergodset

Petkus i Brandenborg. Ogsaa den har regelmæssige Aks og store,

hmge, lyse Kærner samt stift Straa. Saavel denne som Staal-Rug

el' tidlig fremme om Foraaret, hvorfor de er velegnede til ti<llig-i.
Staldfoder.

Ro-r-riH-R'/!.!1 HtmmYl('1' fra HI'dag-llC~-ItIlg-, lIl'lI 1'1' till,I'lIld(t'l. IIf
'("/IH Nit'1:WI/, HOlTil1, IlI'IIH K;l'l'lIt' 1'1' lill(,. Iwl'l, og hll!l,'1 III1'tI t'll

i\ 11,,:\1,i II)': 1'01'UI. dansk Rug. Man indførte Provsti-Rug fra Holsten,

(';t1'll'illt'-ltll)~' fra Belgiens Sandjordsegne, Petkus-Rug fra Petkus i

1:":t1I1I"llbol'g', Professor Heinrichs-Rug fra Rostock o. f L

1,'oI':-HJ}.(Hvirksomhedenhar udpeget Petkus-Rugen samt nye til
Irlll\lll' 80rter af denne og af Bretagne-Rug som vore bedste Rug

1'''1'111''1'.Fra Statens Forsøg med Rug i Aarene 1921-27 foreligger

rl1l,~t'lIde Resultater:

- --- ----

Petkus-Rug , , . , , , , , , , , , , , , . , , ,
24,551,21033,368,026,4

Staal-Rug , , .. , , .. , , . , , ... , , , , .
24,051,01013,268,724,2

Borris-Rug, , ..... , . , .... , , , , , .
23,852,11005,469,523,6

Stjerne-Rug, ... , . , , , , . , , , , . , . ,
23,752,31003,468,925,1

Storm
Rug .. "" ... ,."",., ..22,847,2962,466,424,8

Bretagne-Rug
o •• •• ••••• •• •••••

22,3
51,0946,169,923,5

~1.:UlI-Rug .

........ ,. .....35,0
65,91043,869,427,9

~I.ierne-Rug , , . , .. , , , . , . , , , , , , .
33,867,31014,669,628,0

l'etlms-Rug , , , . , , , , , , , , , , , .. , , .
33,565,61004,468,428,9

Borris-Rug, , ... , , , , , , . , , , ... , ,
31,9675956,669,8

\

25,8
Storm-Rug. , , , , , , , , , , ....... , ,

31,862,6953,567,127,7
Bretagne-Rug . , ....... , ... , , , ,

29.264,1877,069,825,0
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I :,·::k:lJl'('nhed er, og jo daarligere Gødningskraft Jorden er i, desto

11<lli,~('r<~bør Rugen saas.

I)('11 heldigste Saatid faldt for den sandmuldede Jords Ved

1"'IIIIIII!II<lesidst i August og først i September, for den lette Ler

111111<1i 2, Uge og for den gode Lermuld i 3. Uge af September, De

;'id;·;j,(' Saatider har kun givet halvt saa store Halmmængder som
d" ron.;te.

1';l1dvidere er Saatiden afhængig af Stedets Beliggenhed. I det

11(lI'dlige Jylland falder den heldigste Saatid 1 a 2 Uger tidligere
(Ild i den sydlige Del af Landet.

Haamaade. Raasaani,ng o.g Br,e,dsa.ani.nggjlver sandisynlj,gv,is

omin'nt samme Udbytte. Radsaaning giver dog den sikreste Spiring,

l,vol'ved der kan spares lidt Sædekorn. '

Haamængd,e. Ved Statens Forsøgsstationer blev i Aarene 1899
l~H)4 udført Forsøg med forskellige Saamængder af Rug med

rolw'l1de Resultat. Rugen er bredsaaet:

(·'nl'Høgene udpeger nærmest 170 kg pr. ha som den fordelag
1.1)":;1.1'Saamængde, men Variationerne mellem 135 og 210 kg har

1I:IVlllii~ved tidlig Saaning ikke øvet større Indflydelse paa Høst

Ildhyltd.

()vcrvintringen er som Reg,el god. Hv,or Rugen ,staar meget

Il'yldwl. om Foraaret, maa der gives et ekstra Tilskud af Salpeter

c,II.,1' Ajle, Paa den lerede Jord kan det endvidere tilraades at give

'" 1'111''1'1':,0\(af en Letharve, hvorefter der tromIes til- paa løs Jord

('II 'l'iII.I'Ollllillg al elle. Herved brydes Vinterskorpen og Rødderne
1':",,1111':1,

'1lo'mlL De mest skadelige Ukrudtsplanter i Rugen er Hejre og

/lIill/", hvilll N:PI'Va'l'P1HP Hkyldes daadig Rensning af Sædekornet.

1,'lIdvid(')',' rOl'l'kommer paa sine Steder større Mængder af Korn
h'"/1/.':/, II !I''/' (/o((,:;"ur/; (J.rT LU.rTtlø,~ KnrniUe. Det lettest anvendelige
1\1 iddl'l III0d diHH(~pr at Horge for en kraftig Rugafgrøde ved rettidig

: \:t:1IIiII}', O)" l'i'~l'li~~ Hrllg af Kv:dHtofgødning. Sjældnere optræder

c1,'1' ,\",'/'/"".111 i Itll~':tlt:lI'IWll, da den som Regel ikke ov€rvintrer, og
'/',,/:1/.,1' I :.;101'1'1'Mn'lI)"dl'l' PI' helll'l' ikke almindeligt, da Tidslen ynder

t'lI 1111)11'1,h"tln' .Iol'dhlltld ('Ild dl'l1, 1111111i Ahnindcliglwd lll'ny1;t1'1' til

I!lIl'dyl'llllillg'.

135 kg Udsæd pr. ha
170
210

Udbytte i hkg Kærne pr. ha:
Lermuld Sandmuld

23,2 12,5
23,4 13,0
23,3 13,3
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Sygdomme. Rugen 8,lngritbes sjældent ret ,s'tæ,rk,t alf Sygdomme.

De almindeligste er Stængelbrand, der bevirker, at Akset bliver

goldt og sjældent skrider igennem. Spiringsfusariose, der foranle

diger, at Spirerne ikke naar op gennem Jorden, samt Sneskimmel,

Meldrøjer og Sortrust. Mod Stængelbrand er Midlet Afsvampning
ai Sædekornet, der tillige forebygger Spiringsfusariose og Sneskim

mel, mod Meldrøjer god Sortering og mod Sortrust ,Fjernelse af
Berberisbuske fra Omegnen.

Skadedyr. Blandt ,skadedY·llene har Ruglen hverken mange eller
farlige Fjender ud over, at Smælderlarver kan gnave lidt i Rndc1Pl'lIl'.

og ved Skovkanter kan der forekomme Angreb af Sneg'1P,

Høsten. Rugen skal helst være ,godt m()ldolm,j'I1I<1'("IIII11:d'llilll"'II;
og da den er slem til at spire i Hohl'lI(" ~~:I'I<1('1'<11'1"III :II 1""iI"'II,,

den mest muligt mod Regn !l1l,1,'" V"jl'iIlV"11.

Sættes den i L:lIIVhllht', 11I11:1di:I:Il' :dlll":I 1I1l'Vt'l"lIdll'I'I",II.,1 "I',
saa de kali Hkyd(' V:II1l1. M"II 1111',"""1'1,, vil Itlll'l'lI 1:1'1" ;1;1:1l", "I'
modl'l1 v('d Ilo:.;l,lIilll~"II, Id. <1"11IIdt'll 1":11'1'"lrlilul 11'111;11"11";111111111'1

bornholrnH!'" HI:ililll' 1':I:I:lO liO Nt')',' i IIV(,I', Ol'. d:l ''I' d"IIIII' V",j
ringHmetod(' Ill")~l'l ;tf, ;lIlh,>I';I1(',illl,t d(,1I i H;('\'lig GI':ld llv('rrnl' Itllgell

byder bdy,ll'liv Hilll'l'(, ~ikl"'I'h('d '~lId Vejrillgen i Langhobe,

FoldlldhyU'I', Da itlllV,('1l I1Yl'ik['.Hpaa ligp fl~adenaller taI'v'e

ligste SalHljol'l1 til dC'1I IlIidtl,'lgodc' 1,I'l'llIIIId, 11111:11<'oldlldhyf.t.l't
ganske natu1'lig1. VlIl'it,l'I' :iI"'l'ld, 1 Allllilld"livilC'tI vil dd lil()1,'1'1111'1

lem 7 og 30, Gelllll'IlIHllih, 1"llldll,II',dld ror IIC'I,' 1.11Ild,,' lig}"'." "III

kring ved 17 hkg pr, ha,

Hvede,

Hveden er som RUg'l'tI et Aksg'I';"H, nll'lI hal' i 1VI0ds:dning' til

denne i Almindelighed Selvbefl'ug1.ning; derfol' er Kl'ydsbefrugt
ning uden kunstigt Indgreb sj ælden,

Sortier. I ældre Tid dyrkedes her til Lands Gl., brun, danHk

Hvede, Den var nøjsom og vinterfast, men lidet ydende og ml'lJ:l'i
modtagelig for Angreb af Brand.

I Aaret 1874 indførtes Squarehead-Hveden fra England, 1)1'11

viste sig langt mere yderig end den gamle, danske Hvede, Hom"dl'1I

ret hurtig fortrængte, Den havde korte, tætte Aks, stift S1.raa, 11I1'11
var ret ømfindtlig overfor haarde Vintre.

I Vinteren 1900-01 frøs Squarehead-IIvcdl'lI v:l'k 11:I'H1.1'1InVt't'

aH her i Landet. Paa Tystofte FOl'HogHH1.a1.iotlJ)l'II,VUI'dt'I"OI'HIW~dl'dl'I'
""", P. N1:dswn Lejlig>hedl'll til af dl' fnn oV"I'Villt,I't'd,' 1'11I1I1t",:d lil~
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1'/1.11111'1"

l'wruw'r-lh)(~dt: III fl'a flvallll' Il('dHI.alllllll'I' 1'1'11C'II 1\l',I'd"II1111'111,,1
km HvellHk ](o1.I,('·llv('d,' o,~ (:l'c'II:ld"I'·llvc'd,'. 11"11viv'T "1,,,1 Ild

lIyU,(' ha:llk af K:1'1'I1eov. I1allll, pr Illp~'yl. villl.,'rl'''llI "V 11111'1111'11(,,-1,

1/"'111'<'1.Hildi)~. K"'I'II('II ('I' H1.orCIJ'.'III'l'j'.'"IIIII"lllIiv IIl<'d "II lill' 1r,III'I
V" '~~I.

SI./llltil//'(1 l/'I"'tI,, :11./11111111'1'I'l'a WC'illlrll:11i,,1r1li ~llIllI"C', "1'''1' d"1I

l'" 1'I'I'lIl1i"IIII1I1'I.v"d 1\l'ydIHlillg' 111,,11('111Idllllll Ilv"d,' "I' '1'1',,1,,1'1,'
Hlllaa"v"dc', 1),'11C'I' 111('11:1'1.Villl.'I'I'II:II, "1I1' IIlidd,-1III1II'I, "lil'l :\111111,

1:1111',",1I,,~~d1,Vlld,'"V IIpidlll' Ah,,; c'l IIl1dd"II.llllil'.. 1\/1'11/1'111<'"I' IIl1d
ci"l:lIol'I', 1(.111111'11'1,1('11Iwl

~,'

l
',,-
.l
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Trifoltum-Hvedæ (Trifolium 14) er tiltrukket af FOt'Hllg'liI"d,'r
Knud Larsen ved Udvalg af enkelte overvintrede Plantet' ar W ri
helmine-Hvede efter Vinteren 1911-12. Den er meget ydl'l'ig, 111"11

lider hyppig Vinterskade. Straaet er kort og stift. RumV:!''':!.''11 lill'
-~ og Kærnen middelstor, hvid og meget tilbøjelig til at sJlirc~i 110111'11(',

l Den egner sig bedst langs Kysterne, hvor Hveden ikk(~ ('r 111"1'1,1'.
.' udsat for Frostskade.

r~\~.',.

1~~ .

.~
:\

~
,J.
i~

I,Ct. stærkt
HJlirelHle Korn

3
5

Hi

Holl.

Vægt
1~2
120
111i

12B

I Udbytte II ~ ;g II,; ]
" hkg pr. ha i'" '" ::l II' oS '":> Vægten af

\1'0.8 ~ ]J.s tiI I l ~ '" ~ Q) «l II-~~I~~-I, Kærne Halm 8 el II' el ~ l hl, 11 Korn.I r.:..~P::i15 kg mg

II:&~ ~~lig: li ~ II' - ~~:~ l ~~:~

'11~~:~ ~i i ~gg I ~ li ~N ~~:6
I ~~:g ~~I 199 li ~ l! ~~:~ :~:~

I 3H,1) 70 I 98 I (j I 77~',58 40,6

3HA 72 97 8 O 38,2

I 37,!J 72 I, HG I l) 75,2 37,6

V l••~t i li 1'1U1I

pr. 1000 K,n'lI
au
'1:,
'11

·I~

S'II""lIv"d" II '.,
I'''IIHl'I' Ilv"d" ... ,.,'"
'l'l'il'"lilllll-llv"d" .. ,.,.
>il:""I:ll'd -II v"d" , .

.\I:I-I/",'ti,', !.ill,rlll(I\C'l, af 1/. "I/·wndz, 1\1H,el' yciPriv.. IIIc'v.d vi 11-
1"I'l'llIiI, hllr !'C'1.11I1Ig'I.,111"111I11iv.c'v('1:1l.ifl. :-{tr:IIl, HIIIlIVII'g!."1I "I' ""j
"I' 1\/"1'11"11,,101'.

[ Villltm'en 1923~24 led Hve!d,en en UelF,vostskaide, og i Heln
li oId til Bedømmels,en herwf maa følwende iSoI'lter heltegllles ISOlm:

M(>'g1ethaardføne:' 1. Standard-Hvede, 2. Ridder-Hvede, 3. Pan
:1('I'-lIvede, 4. 0tofte Smawhvedie og 5. Als-Hved,e.

Hd; haardførle: 6. Abed Nr. 92, 7, Dania-Hvede, 8. T~s,toj)te
SIII<lahv(',de TI.

M iJH!J'I(' haardfør:e: 9. Tvirfolium-Hv,ede.

1\ ngaaende Kvaliteten samt Tilbøjeligheden til at spire i Hobene
Ilnd(,l' vanskdig-t I-IøRtvejr giver følgende Undersøgelser, udført af
:\ja,II:!IHI:-d\\' Landboforeninger 1922, nogen Vejledning vedrørende
l'(lil""lIdc' ,1 Ilv('(h~HOl'tel'.
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!.I'a~kkenye Sorter, hvoraf 2 viste sig værdifulde, nemlig Tystofte

8m(/nhvede og Tystofte Standhvede. Begge efter Datidens Forhold
(,,,Idrige og vinterfaste. Siden er der saavel her hjemme som i Ud

landet tiltrukket talrige nye Sorter, hvoraf de bedste i Ydeevne langt
"v('l'g-aar Squarehead-Hveden, som de hovedsagelig nedstammer fra.

Ved Tystofte, Abed og Lyngby Forsøgsstationer blev i Aarene
I !)24~29 udført Forsøg med forskellige Hvedeformer, der gav føl
g'(;lIde Resultat:

Navn

A lH-IIvede .
'I'ri 1'0liulII-Hvede. I.~ .
l'an~(H'-lIvede III .
Slalldard-Hverle.. _ .
Hidd"r-Hverle .
Ilallia-H vede _ _ .
Ah"d Nr. D2 .
(liol'l" ::-ilnaahvede .
'I'yslol'ln ::-illlaahved('TI. . .. , ..

"
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Ved Anvendelse af hetydplig-!' Ma'lIgcl('1' ::;alpl'!l'r vil 1'11(1""1'1111'
ning ad to eller tre Gallg'(' ~ikkl'rl. va'l'l' al. f 01'(,1 1':1,111«'1'1"'1111',,1'III

udbringe det altHammen paa eell Callg'. 1<'OI'S1.I'Ttal.ioll vi V"I, dll, 1111111'

Hveden begynder at gro -- sa~dvalllig' forHt i A(lril 1I11'HI.I'Itlllioll
en 14 Dages Tid senere.

Den fornødne Mængde Superfosfat Oj/, eVl'littll'l1. 1\;lIiv"cllIiIlJl
maa naturlig-vis være tilført i Forvejen,

Saatid. Ved Ahed ~o:nsølwsisltatioll hk'v 1!IOH Iii IIirlJol~1~lIl1li,dil"
fOl'i111gllwd TY,'ltoftc Smaahvede, A1)('<1 S1.ol':tI{~-11VI'e1t'ov I':rli, 1,'r,'c1.'

l'jh~I'II:; Sqlllll'"IH'ad-llv('(h' tIlt'd folgt'IHI(' C('III1(,lII~lIit.~I'I'Hlilt.lIl:

bmk m. v. Sidstnævnte volder dog ofte Vanskeligheder i en tor ~""1

mel' med at faa Jorden pløjet og behandlet, saa den bliver nog('lIltllld.'
bekvem til Sæd.

Gødskning. Hveden er gr:aaldi,g og skal ,derf.or hav!' l',igl'li,j/,
Gødning, særlig hvor den kommer efter modent Korn.

Staldgødning anvendes en Del til Hvede. Da VækstelI l'o!':,1.Iii'

sluttes sidst paa Sommeren, maa det formodes, at dell t1dll,V1.1."11

nogenlunde. Ofte maa der dog - undtagen efter Helbral{ ~~iV"11

et mindre Tilskud af Salpeter ved Siden af, Dette urlhri IIV"~1da i
det tidlige Foraar.

Ajle kan meget vel benyttes til Hvede. Der tilfol'('~ 2 ·100 III'

18 pCt, Superfosfat samtidig med Hvedens Saanilw ('1\1'1'1I1('VC'Ilicl

lig om Foraaret og Ajle i Marts eller April; oH(' vil cll'! I.illiv." bliv.'

nødvendigt at give et lille Tilskud af Salpl'll'r. f, 1':1(/1.('II 11111Ill! \'1' hil
Kunstgødning. Som C('IIIll'IW111II ;iI' H:IlIi1IiV(' C:""'IIIIJlllr"IiI"JI I

Hvede 1901- 2R guv {(/{)k!l S"/pd,',, ,,/ !II ''1'11,1111/11/ "/ ',''l./' /,,1/\ " 111/,

medens Ion kg ~t1I"'I'I'''Hf;lI. "V 100 Ill.! I\lIliJl"dllllllf 1111111'111'IlI'ltil"I",

vis 30 og 37 kg- 1(:1'1'111'.1"0\';-\"1':"111'.'1' 11"I,IIIIIIII'lId.' 11"1',011\'1111
Lermuld.

Hveden er en Hærdel(',; ~ild(('I' Ild ..III'I' r,,\' 1\\,/,'lnl"I'"."hlllll', ""

at den ogsaa med Fordel kall lIdIlYU,' 11l'ly/Ii'lig'I' 1\I/I'Iwd,'1' cI"I'III',

viser følgende GennemRlli1HI'(~stll1.a1.III' 1'11 Itwllll" 1"''1'Ii'')I ILI',I-III,'
Landboforeninger:

100 lIg Salp"'"r pr. ha, ..
200 -
300 -

M •••.u.Il'.I·II'. I 1.1'.
:lIll
1,\1·1

r/H·I

II'U 1'1 w 1<1 H 1.11I lUI' ((nol'IINlClh)'l",:
lir.

IHH

III.
Hil

i'lnaUtl:

lO, s"pll'lIIhl'l' ..

,I. ()ld"h"I' ..
Hi
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Ridder-Hvede stammer fra Svaløf. Staar i Udbytte paa Højde
IIll'd Standard-Hvede. Den er meget stivstraaet og meget vinterfast.

1~llmvægten er lav, men Kærnen er stor.

Dania-Hvede fra Abed stammer fra en Krydsning mellem Wil

Ii('lmina-Hvede og Abed Storaks-Hvede, og

Abed Nr. 92 stammer fra Tystofte Smaahvede X Abed Storaks

II vede. Begge i Henhold til Forsøgene middelgode Hvedeformer.

Øtofte Smaahvede er meget haardfør, men ret blødstraaet. Den
1'1'modtagelig for Gulrust. Rumvægten høj, Kærnen lille.

Tustofte Smaahvede II er ret blødstraaet og ikke særlig vinter

1':I:-1t,Rumvægten er god, men Kærnen er meget lille.

Foruden disse er i Landboforeningernes Forsøg prøvet en lang

1~;I'kke andre nye Hvedeformer, af hvilke følgende har vist sig som

liojtydende:

Record-Hvede og Pa.jbjerg 184, begge stammende fra Trifolium

II V('(le, Weibulls Saxo-Hvede, Svaløf Drott-Hvede, Dronning-Hvede
o r\.

VaarhV1ede dyrkes kun sjældent her i Landet. nen høre,r hjellll
II:", hvor Vinterhveden er usikker, eller hvor man ønsker mere end

1,1~kifte med Hvede. En god Vaarhvede haves i Svaløf ekstra Kolbe
I/l'l'Ile II.

.l'lInlbund. Hveden hører hje:mme pa,a den g'ode Lermuld og paa

1,I'I'jord, Den kan dog ogsaa med Fordel dyrkes paa Middeljord i

:iI:I'1'1\Gødningskraft. Paa sund Kær- og Mosejord trives den bedre

"lId Itllg'Pll.

Afvanding. God Ad'v'andinger OIgsaaaf Belty1dning fIOl' Hveden
IIJ' :\:I'l'lig' for dens gode Overvintring, men den er dog ikke saa øm

r j IldLIii~ overfor noget rigelig Fugtighed i Jordbunden, som Rugen er.

.IHnlhehandling. Hv,eden stille,r heller iklke :saa ·st~enge For
dl'ill)',I,!, IIwd Hem;yn til Jordens Bekvemhed ved Saaningen som

lilli':I'II.I'~1I lidt ujævn Jordoverflade gavner tværtimod dens Over

Villll'illi':, IIvor mali paa Grund af en noget knoldet Jord er nødt.til

"I II'olld" ,,1'1"1' Saalling'ell, hør der følg-e en Opharvning efter med

,'II 1,l'iliarVl' 1'01'at g'm'e .1ordoverfladen ujævn og aaben, og deri gen

111111Illodvirlll' ~korp"dallTH'1He og- ligesom skabe lidt Læ for Hvede

1":1111.1'1'111'.

I'!lul:; i ~1l·(1i•.;1<i H.et.. II v('ldm] 'lykk,es fortræfi,elig ,efter en vel-

.'ldl'llrt 1ll,lhr:II\, 1111'11C'f't('I','·wmHrakal'('alerlle ind,;knenkes, gaar man
1111'1'1'"" 1111'1'1'oVI'r Iii ;111a)'.'(' Ilv"II(,1l ('1'1('1'"11and(,1l Afr~røde, f. F.ks.

:;/"1,,/,,,"'1', ..7')1'/,'1', "'l'olel/"/1'I11'1' o).~ 1"rol'll-I'"/Ii'(I,~, /:ii/Uf! II'(dl/f/'l/l' ,<{"//'k

/,/'1'1'''''1', 111",(1'11 11,,/'1'1', /"11"'1"111', "'l'oli'lf1'I"'I', Ur,',','( """'1'1''11-11,/ "1 1/"",,-
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Slmdedyr. Af disse gør Brakfluens Larve ofte stor Skade. I det
I.:dlig-e Foraar angriber den Hjærtebladene, der visner. Angrebet
Illillder meget om Fritfluelarvens Angreb paa Havren. Hveden kan
hlive udtyndet stærkt deraf, og meget af den Skade, som Frosten
raar Skyld for, forvoldes i Virkeligheden af dette Skadedyr. An
)'.rl'bet er værst, hvor Hvede følger efter Brak, idet Fluen lægger
ll'~g- i ubevokset Jord. Paa lignende Maade kan Fritfluen angrib~
livede, der følger efter Græs.

Ser man, at Hveden staar med ormstukne Hjærteskud, maa der
~~iveHet ekstra Tilskud af Salpeter for at fremkalde en kraftig
('.uHkning.

Paa muldrig Jord angribes Hveden af Smelderlarver og Stankel

lll:n,slarver. Midlet herimod er stærk Tiltromling med en tung 'rromle.
Endvidere kan Hveden angribes af Hvedemyg og Blærefødder,

Illm disse Angreb er som Regel af mindre Betydning, og vi ken
dl'J' da heller ikke virksomme Midler derimod.

Høsten. Hveden behø'ver maaske knap at være saa stærlct:
moden, naar den høstes, som Rugen, men Kærnerne bør dog være
lIog-enlunde faste. Og ved Hjemkørselen skal Kærnerne være fuld
HI,:l'ndig-tørre og ham"de, særlig hvis Hveden skal sælges, hvad jo
Ortl' er Tilfældet, ellers faar den en for lav Kvalitetsvægt.

FoldudbyU,et wlr'ierer mindre for Hvede e,nd for no,genan<l<en
I\ornart paa Grund af, at Hveden kun dyrkes paa de bedre Jorder.
I IIImindelighed ligger Foldudbyttet mellem 25 og 45. Landets Mid
dl'I-Foldudbytte af Hvede var i Aarene 1930-33 29 hkg pr. ha.

Vaarsæd.
B.YJ~ og' Havre stiller ret forskellige Fordringer til Jordbund og

Idillla, idl'1.Byg- særlig hører hjemme paa den gode, kalkrige Ler
1111IldOl~i L:lIHlds mildere Egne; Havre er derimod langt mere nøj
~lolIlog kali givc forholdsvis ordentligt Udbytte, saavel paa den tar
v,ligl' .Iol'dhllllcl som under barskere klimatiske Forhold, Og navnlig
~;Iilll'l' d('1I ikk\' Iw'r saa store Fordringer til Jordens Kalkindhold,
1,1!l'iVl',"l('1Hlog'd:wrligt TJa:!den særlig kalkrige Jord paa Grund af,
:11 dl'll hl'l'allgTihl'~l af LYST,letsyg-e,

I'aa I\1w1I'jonlfOJ'dr:l'1c1wsHavre som Regel frem for Byg, men
""d ~1:ill'lI:, 1"OI'HIJg'paa TIc'l'ning' Lavmosc 1912--19 viste det sig
d"f', III II,"" 1111'1',1'1.vodi l\all ~dve tili'I'('I1Kstill,'tllll'Udhyt.te paa Lav-
1I1111U'4'11J'I' :

. \

,
li
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Udbytte i hkg pr. ha: Forholdstal:
Afgrøde:, Kærne Halm Kærne Halm

Guldregns-Havre,.",,""',. 26,4 46,5 100 InO
Ligowo-Havre."",',.,.,' ,,22,9 41,7 87 \lO
Lyngby Hede-Havre (Graa H.) all,o 50,11 114 lill'!
Sort Mose-Havre , '.".,." 21.8 36,9 83 7\l
Tidlig 2rd. Byg, Hannchen-Byg 28,1 40,2 108 HH
Tidlig 6rd. Byg, Abed Juli - Byg 28,5 35,2 109 71i

Lyngby Hede-Havre gav det største Kærneudbytte, men tag'l'H
der Hensyn til den store Skalproeent, kommer Byg højest, ligeHom

.det iagttoges, at dette led mindre af Nattefrosten end Havre.
Men selv .om det viser sig, at Byg godt kan trives adskillig'e

Steder, hvor man tidligere mente, at kun Havre hørte hjemme, hal'
Havren dog langt det største naturlige Dyrkningsomraade her i
Landet.

Af praktiske Grunde ønsker man i Almindelighed at dyrke baad\'
Byg og Havre, men den Udstrækning, hvori de hver især dyrkes,
kan dog uden praktiske Vanskeligheder varieres meget, efterHOlJl
man fortrinsvis arbejder med Bygjord eller Havrejord.

Byg.
Byg er ligesom Rug og Hvede et Aksgræs. SelvbefrugtninJ.(' el'

Reglen. Man skelner mellem 2 Hovedformer: 6radet og 2mdet BI/Y,

Hos 6radet Byg er Kærnerne anbragt paa Akset i 2 Midtl'!'
rækker og 4 Yderrækker, hvoraf Yderrækkernes Kærner er ska'w,
Hos 2radet Byg er det kun de 2 Midterrækker, der bærer Kæl'll('!',
id~t de fire Yderrækkers Blomster er golde, og her er alle Korll ar
lige og regelmæssig Bygning. Nævnte Forskel er et godt Kl'IHIl'
mærke, naar man skal afgøre, om et Kornparti stammer fra li1':\(11'1
eller 2radet Byg.

2rd. Byg ,ener 6rd. Byg. Med Hensyn ,till, hvad deJ'g'ivl'I'
størst Udbytte, 6rd. eller 2dr. Byg, er det vel en alminl1e1iv, 1111

tageIse, at 2rd. Byg giver mest paa de gode Bygjorder og linl, By V,'

paa de lettere Jorder, særlig i Jylland, Forsøg i jydske Landhorot,
eninger, der netop fortrinsvis var anlagt paa lettere .Jord"I" K,I'1I,'n
dog ikke at give denne Antagelse Medhold:

Forsøg meti 2rli. Uyg og (I•.•i. Byg lilli!'! III:!I : '
Antal Forsøg: J<'orholdstal rol' 1{(III'IIl'llclhyl(,':

TystoHe Pl'llnlice (21'11.) (l\ilaalesorl*) HIII
Tyslo!l.e 1\0l'S-I\yg- (Ol'd,), .' n1i H,I

l{arls-lIyg- (nn!.) ,,' 21 H,I
Ahed ,lilli· 1\,1'1-( (nl'd,), " 1\1 \17

finI. Byg' hal' g'clllwmp;aal'ud(' 1'11.'i ri I" /)((1/" Iml'l,'!',' 1',,/,,111'1 iii
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En stor Ulempe ved Dyrkningen af (inl. Byg (,", al. tid i A111111,,10

lighed - Korsbyg undtaget - angribes Hta,rkt af Hl.ril"':I,V"," "I!
Brand,

Der forekommer en Mængde forskellige Sorter haad" al' 1;l'd, "I' ""d

Byg, som det ofte er vanskeligt at skelne fra hvcralldr,,; "I vip,liVI Ii""d"
mærke har man i Bugstilkens Form og Behaarillg. BUI~Hlill"'ll ,'I' "II 1111,',

fin Traad, som findes ved Grunden i BygkærnellH Ilugi'ur,,; d"11 :,,'" l••.dl<l

ved Hjælp af en Lupe. (Se Billedet af Bygkorn).

Seksradet Byg.

Dyrkningen af 6rd. Byg har i de senere I\al' va·I'l·1. i 'l'i1I':lp"

gang, idet man mere og mere gaar over til 21'(1. Hy}',. Ild III1':d,·

Grd. Byg dyrkes i Nord- og Vestjylland; ,kr dyrl"'cl d"!,, "1':1;1:1111111111"
Arealer i Østjylland og paa Ø,~rl1e, cl:i'l'lil': il\o)"'llh:I\'IIi' AllII, hV1I1

det benyttes til Malthyg-.
Sortier. Ved ,sta'tcll,H ],"",,",cIIIV'H·:4L:d.illlll·rId,'v .1,.1' I '\111"1" I~III'I L'

udført ForHog" nll'c! li1'1I. Byv 1I11'c!rOlf',"lId,' li":lIIII,,1

l iI ,l t

(\''','1
1'01,1,

l;~ 1.,U

1,'I;JI

1;1,',

101;,1

t;:t,l

';1',1
l;t ; ,~ l

1"'L1,d", ,\ "I"

:1:\.1

:\1;,1

;\',1,,'/

:11.1'
10.\1

Ildhyllo' , 111'1', 1" l",

27,H
'.!.7.1

:~li,~)
~~1;,7
:~:~,r)

l'nH (lnl'lHl [I I .hlll1ll'l1\1\',1"11/\ I 11111111 I hll'rlll' 11111111

:\" ,:\ 1\ :~: ~.~,

,llI.li II ',',11.1;

:I· •.•H II ",",,",
:\~I~!,l ~:k:!.
,I~,:I I II;.H

Navu

Abed Juli-Byg .
Tystofte KorR-Byg .
Erh. FrederiksenR (;I'd. IIYII:···
Karls-Byg .
Gartons Eclipse .

li "1.~(' (;radnl Sidekorn (skæve). b og d Gradet Midterkorn (lige).
e og f 2radet Byg.

"Ild 2nl. Byg og har derfor sin største Berettigelse, hvor Saaningen

lond, kan finde Sted paa et sent Tidspunkt, eller hvor en særli~
lidlig' l'vlodning er af Betydning.

Forsøg i Grd. Byg med forskellige Saatider viste dog ganske det
:':III1/11CResultat som for 2rd. Byg nemlig, at den tidlige Saaning

",av baade det største Kærneudbytte og den bedste Kærnekvalitet.
Endvidere er det en almindelig Mening, at Grd. Byg er mere

""fll'Il/ol' 1I!1nøjs01n end 2rd. Byg og skulde altsaa være at fore

1.•.:,·ld\(· paa .lo1'(kr i tarvelig Kultur og Gødningskraft.

linl Byg foretrækkes ofte for 2rd. Byg paa Mose- og Kær

j"l'til'l', UII'U ForHøgcne paa Herning Lavmose yder i Virkeligheden
IIlp:,'n 8tol.ll' fOl' ,knne Praksis.

Udllytte i hkg l,r. ha:
Kærne Halm

Illilllll'IIl'II-llyg (~•.•I.) 28,1 40,2
i\lll'd .11IIi-llyg (li •.•I.) , 28,;) 3[),2

HI·I.I·;q':1.ning'af, at Ilannchen-Byger en tarvelig 2rd. Byg,

"J'. AIll'd ,luli.Hyg- (')' een af vore bedste Gradede Bygformer, er

:-\:lInlll"nliv,niuf~H,',TIII)(n:ll~d til CunHt for 6rd. Byg. Sandsynligheden

l:d"r d" 1'''1', al, v(',1 :')al\ 11Il('nlig-ning- meden 1. Klasses 2rd. Byg,

""nl r 1':1\:1.d,·u :II,raml1,ivl' ((('nia-Byg, vild(' linl. Ryg na'pp(! kunne

"In 1'1' 11lV..

Abed Juli-Byg staar højest. i Ka~l'n('lIdhy III' 1':1:1(1"1'111'"" n:";l1

højest i Jylland. Er tidlig mod(~nt.

Tystofte Kor,~-B1Jg giver mindre ((:PJ'Jle, 11I('111111')'1'II:dlll, 1"'1
modnes senere, omtrent samtidig ml!d ,le tidliv.modlll' ;~r;lIl<-d,' lt."I'
former.

Erh. F1'ederilcsens 6rd. By!! giver ,helt i"('llnl'lIl IIov,l'! Ulllld)'l'

end Abed Juli-Byg.

Karls-Bug, der er tiltrukket af Karl A. JIII'!Wn.SI'n., I..\'uf:h.l'. lillI'

givet det højeste' Kærneudbytt<~ i .Jylland Ol( Hba,' liv,('I"d,';! 1111.11:I

Udbytte paa øerne. Angribes sta~rkt af SLrih('HY1{('.
Ga:r/,oru, Ed'ipRC er halmrig-, men g-ivl'l' alt fol' lidl, 1';:1'1'111',.

Da Hdve Dyrkningen af Byg i dd V:I'~H'IIUigl' "1' VIIIIIII\l' ('tHI,

hvad enten det g;plder Gr<1.dlt,l' 2,·(1. Hy~~, vil (\('n ru·lI(·•.•· hlivl' l,,'
11:II1111d IlIl1kr d.
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I en Del af Forsøgene - saavel i Landboforeningernp HOIlIved

Statens Forsøgsstationer - er anvendt to Mængder Kva.JHI,ofvod

ning, en normal og en stor Mængde. Rækkefølgen blev dog g:lIl:iI,,'

den samme, blot blev Udslagene saavel opad som nedad end 1111:11.01'1'"

ved den stærke Gødskning end ved den normale Gødning'sanv('lIdl'lH('

Maja-Byg har i Statens Forsøg givet højest KW}'lI('lldhyll..·
baade ved normal og ved stærk Gødskning. Det har kort, Ht.i11 :-;l.l'all,

ret høj Hektolitervægt og meget store Kærner.

Kenia-Byg har kort, fint og meget stift Straa, saa dd Hl'lv v.,d

stærk Gødskning sjældent gaar i Leje, hvorfor det bedre elld n"I':"1I

af de øvrige egner sig som Dæksæd for Udlæg. Hektoliterva'gt"1I ,'I'

meget høj. Kærnen lidt under Middelstørn~IHP.

Opal-Byg er meget tidligt. Straaet l'l' kOl't, fint. og stift. IIPldo

litervægten er middelhøj og Kærnerne meget StOl·I'.

Maja-, Kenia- og Opal-Byg er tiltrukne af F01·SOg'HlC'dl'l·1I... L

B. Vestergaard, Abed, efter Krydsning mellem Guld-Byg og Bind,'I"

Byg.

Binder-Byg, tiltrukket af Forsøgsleder H. A. B. V(';.:f,"''flluml,

Abed, stammer fra en enkelt Plante af gI. Landbyg fra Miihl"'II, ,'I'

lidt mindre stivstraaet end Opal-Byg, som det ligner baa(k iltIlIll

vægt og Kærnestørrelse.

Sejr-Byg. stammer fra Svaløf. Det er tidligt som Opal Hyl'.,

stivstraaet, men Straaet er re-t:...langt. Rumvægten er middd Ol': 1\Il't'

nerne store.

Guld-Byg, Svaløf, staar i Tidlighed og Straastivhed <k f 01;"1'::111
ende ret nær. Rumvægten er høj, men Kærnerne smaa.

Abed Nr. 8 er halvsildig. I Kærneudbytte omtrl'lIt HOB\ Oplll

Byg, men Straaet er lidt længere og Halmudbyttd lIo)!,'c'l.,'11.11""('
Straastivheden omtrent som Binder-Byg. RUl11v:l'gtc'lI IlIiddl'i1ll1.1'tv.'
Kærnerne middelstore.

Som Gennemsnit af tilsvarende Forsøg- i LandlHlfol'l'1Ji IJJ.WI'IJ,·

Aarene 1928-30 fremkommer følgende Resultat:

I'K;;;;", I lInlIll

Kenia-Byg , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II 3,41 :- 2,0Opal-Byg , I 1,8 -;- 0,7

Guld-Byg Ii -;- 0,71 °Tystofte Prentice-Byg , . . . . . 1+ 3,3 4,(;

l
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;;"111d'" rl't'IJI,~a;11'ar 1\J'(':i1oVI'I'Hig-tclJ,dYl'kes her i Landet langt

,d"I'I'" :\1't':d.,1' IIl1'd ~I'd. Byg' elld nwd ()nI. Byg, hvilket maa forklares

.I1'1"1,,·d.al, ~J'(l. Byg' Hom Itege1 giver et større Foldudbytte, ligesom
"""\:t:1 1\:I'l'lll'kvaliteten er langt bedre.

lVIall HI{('lller mellem nikkende Byg og opret Byg. Hos først
,,:,'vld.(' bojel' Akset sig nedad henimod Modningen, hos sidstnævnte

I"'J.~I'I' det vedblivende opad. Vi dyrker saa godt som udelukkende

,,""I'IJU'1'af nikkende Byg.

Sorter. Den fra gammel Tid dyrkede Bygsort er Gl. dansk Byg,

"II middeltidlig, nærmest jævnt godt ydende, noget grov og uens
:'1'1,1'1,Bygform.

Ved Midten af forrige Aarhundrede indførtes Chevalier-Byg

f I'a r';ngland, et blødstraaet, men fint Maltbyg. Derfra nedstammer

'd'l'chenborg-Byg. Senere indførtes Prentice-Byg, ligeledes fra Eng
J:,Ild. I den nyere Tid er fra Forædlingsanstalten Svaløf indført først

I/tll/'l/.chen-Byg, senere Guld-Byg og Sejr-Byg.

Samtlige forannævnte er Former af nikkende Byg. Af opret
Byg' hal' Imperial-Byg - ogsaa kaldet Flynderbyg - været forsøgt,

('1111videre Goldtorpe-Byg, Stand well-Byg og flere, men fælles for

d"m alle har været, at Udbyttet var for ringe.

Ved Statens Forsøgsstationer er i Aarene 1927-30 udført For

:Hl)" med forskellige Sorter af 2rd. Byg med følgende Resultat ved
I"Il'mal Gødningsanvendelse:
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A/led Archer-Byg giver baade ved normal og ved stærk Gødsk

IliII": noget højere Kærneudbytte end Irsk Archer, af hvilken Sort

<Id, (~r udvalgt, og har lidt stivere Straa end denne. Rumvægten og
'" :I"'nPRtørrelsen er middel.

A/led Nr. 11 giver ret lavt Kærneudbytte, Rumvægten er lav

Ol' Kærnerne meget smaa.

T1'I'lk Archer-Byg er omtrent middelstift og giver lavt Kærne

li(lhytte, men højt Halmudbytte. Rumvægt og Kærnevægt er lav.

'L'?lstofte Prentice-Byg blev i sin Tid tiltrukket af Forsøgsleder

{\', l'. Nielsen, Tystofte. I mange Aar var det vor mest ydende Byg.

N \I Rtaar det lavest blandt de prøvede. Det er meget blødstraaet.

Hlllllva-gten er lav og Kornvægten omtrent middel. Skridning og

1\1()(lning falder ligesom fol' de to foregaaende 8-10 Dage senere

"11(1for de tidlige Bygformer.

.lordbund. En sund, kalkrig Lermuld er den Jordbund, hvorpaa

I:YI{ giver sit bedste Udbytte. Byg er den af vore Kornarter, der

~1ti Ikr de største Fordringer til J ordens Kalkindhold. Paa daarlig

:1 fV:lIldet og kalkfattig Jord samt paa den tarveligste Sandjord bliver
IJdhyttet sædvanlig kun ringe.

Byg kan give udmærkede Afgrøder paa sund Kær- eller Mose
jOl'd. naar blot den kan blive saaet i rette Tid.

.Jordhehandling. Byg ynder en fin, velbeha,ndlet, ,skør J()l'\d at
Vol,~1('i. hvilket uden Tvivl er medvirkende til, at det særlig er efter

t'l, vl'\paRRet Roemark, hvor Jorden jo kan gøres bekvem som Have
jOl'd. at man avler de største Fold.

1'1:\l1Hi Sædskift,et. Byg dyrkes først og fremmest efter Roer,

Ilndt'l'ti<l('n ogRaa efter Rug, men der maa da tilføres ekstra Tilskud

li I Il'l.I.iJ,~:I'ngelig Gødning. Byg efter Hvede maa fraraades paa Grund

li f I,'a1'1'11fol' Angreb af Fodsyge. Efter etaarigt Kløver og Græs,

/,'( (lh/(lI'I'I' I'\kr Lucerne kan der avles gode Bygafgrøder. Toaarigt

dkJ" ;1'1/1/'11 nr.'l',~le,ie egner sig derimod ikke som Forfrugt for Byg,

d.,1' hal' I'ill":(' 1<:VII('til at drage Næring af gammel Grønsvær. Efter

:\;I:"lall 1,'ot'rl'II~',t hlivm' Bygget gerne for tyndt og folder for lidt.
I:.\v ..r1('1' \f1/II/'g;l'Il Byg eller Havre - er ligeledes uheldigt, det

,.11"'1' :111111It"~~t-l('II tynd og uren Bygmark.

C;1H1~I\Iling',Hy~~kl':l'V'Pl' lnt tiJ.g-æong,eHgNæri1ng, Anven,delRe af
S/"ltl!/iltI"i'l/f/ 1'1' <l('I'for ild{(- paa Rin PladR,

,.\/11' 111111h('ny1.t..'C\KamllH'1I mpd 1'1;paHHPIH1e'l'ilHlmd af Suppr

ro,d'/lt" d.'1' IIdhl'ing'(l1l fOl' llyv,V,'I'11l:-:\llllllillV"1111'11fOI':t:lt'KlIV,I'I'Id; plld.
\'lIt 1"'."'"11 'd,

J
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Kunstgødning. Som Regel er det udelukkende KunKtgøllllinv"

der anvendes til Byg. Samtlige Gødningsforsøg i Landboforenin
gerne 1901-28 gav følgende Gennemsnitsresultat :

Merudbytte i kg KamIll PI'. hn:
Lermuld Sallllllllll,1

100 kg Salpeter , 253 24!J
100 - 18 pOt. Superfosfat..... 58 63
100 - 37 pOt. Kaligødning .... 65 l:lli...

Til Byg efter Roer anvendes enten ingen Gødning, eller lIIan

nøjes med at give 100 a 150 kg Salpeter pr. ha, der udbring'es lidt

før Saaningen eller som Overgødskning. Med andre Afgrøder KOlli

Forfrugt maa der sædvanlig tilføres en 2 a 300 kg SuperfoHfat, pllll
Sandjord tillige ca. 100 kg Kali gødning, samt, hvor Forfrugkll hlll'

været en moden Kornafgrøde, 2- AOO kg Salpeter pr. ha. 1VI('d,' n

Bælgplanteafgrøde som For1'rugt kan Salpeterd helt Hpal"'K, ('11,,1'
der kan gives et ganske ringe Tilskud for at fn~mme V:l'Ilst,t'n 1'1'11

Begyndelsen. Til Byg med Udlæg maa Allv(~ndeIRen af l(v:.oiKl.ofv,(ld

ning helt undgaas, eller Tilskudet deraf i hvert Fald V;I'I'(' I'illv,".

Saatid. Til Bely,s:uing ,af Saavi,dcns B'e-ty,dlli.ng bkv 01,,1'i ",jill
Tid af det saakaldte IIvede- og Malthyglldvalv. amd.illl'l. ~,'\;didilf,,1'

søg med 3 21'd HUf/sorlcr, F"I'S(ll~('II(' alll:lVdl':, p:la r, (::llll'd" uf! f!"Il

nemførtes i 3 pHIl hhw://lll'JI, /0/.'11'1/1'" ÅIIt':

1I.lhJ'HCIihlll!:p •..hil: I'ulllhlur
Saatill :

l\u..•·II.\linlIll1'"'r""\.,,,IIII-/
B.

April .. ,." ...

".,r. f'"''t
l:l,~~\11.

.........~fi,r,
:1'7,f,I ~',.11

20.
.........~r),r,ar,J.I 1,'1)

2~.
.........~/I,ri

a·I';,11,:1l6. Ma,i.........2ar) •
:lH,f.11I,:1

Resultatet bekræfter den Erfaring, Rom ofte V,OI'('Ki 1.1I1"lhl'II'f,,'I,

at tidlig Saaning er bedst, den givet· det Khn'K1.P 1\Il'I"II1'lIdh.\'l.I.',
bedste Kærnekvalitet og stiveste Strml. Sildig :-:\;lHllillg' v:ivC'1'd,,1'

imod en halmrig og blødstraaet Afgrøde.

Den rigtige Saatid er, naar ;Jordell fI1I'K/.('Ualljf, 1'1' v,odl. b"IIV"III,
hverken føl' eller Henere. -- I'Jr mali IHHlt til at Udllll'1,/.1'HU,'lItillV,(l1t

paa (;I'UIHl :rf', at Jorden er fol' uren, og (l<~rKiwi ud,'Ill'g'Jf,I'H(III Ilnl
Ukl'udt, føl' d<'I' kan KanKi dCII, malt mali t'('Jf,1I0lill-d, III. ,h'l. 1111.1.1vii

hd.vd(, <,t Å fVl'(1I1dah.

Ov,Klla II\<'d finl. HUII ('I' d"l' IIdfllt'l. :-:\lIul.idHI'ol'lI0I.!',I /I.1I1-llIllId,;1I11
1.11lIc1hot'OI'I'IIi IIv"'I' hl,'v V,<'l\ltI'lIl rI ÅIII' 1'"/1 :\ 1,'oI'lHlVtllil"d.'t' IIdl'lIt'1.
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Havn',
navl'l~ har 1'111'01'd,! I'\I'~I.(' ROI'I,"I'I\ V,'dl"'IIIIIII'IIII" :d:\I"11' Ild

11I'l'dl.Top lJt"d H:"dvalllil'. 2 :\ hlolll~I,I"'dl' :--;111:1:1:11,;1\1:1:1 dl' 1'1"'111"'"
BlollI~t'·I'~l.ill(('; 1011IhORSV:I','dhavl'l' v"lIdl'I' ToI'P"" \.iI :1:11111111':--tid.'.
Ilavl'l·hal' IIdPI'lI·I~I'1.R,·lvhl'~t.OVllilll':, ov 1'·lI•.•·1I 1'111'1\ ,',\'dlil"'1'1'1I1'1
IIi lig- ('I' ri III~I',

IlaVI'l'k:I'I'III'1I 1'1' lil-':I'~Olll H.vIO~d:1 1':1'1'114'1I111l',ivdHI' IlIcI"I'IIV

""1'11", dl'l' llOHHavI',· .'1' lall~~1.l.yl<I"'I''', hvol'v"cI :-11<:111'1'01"'111."1\"liv •.1'
hllj,·I'l· "Ild Itll~ ByV, 1'111'ild\(' at. !.:tI,· 11111Itllf', og IIvI·dl'. d,·1' ,iII hlll'
1I0VII" 1'"1'11. I ~~IIc1:--t:IIIIIdaIIg 11('1'1I11'd:11,:1:11'Itt'~lIl1nll'l lir lIo.d.'
II\I'llIiI,,' 1"odl'iIW,'ll'ol'~\OVIII•.dlll'~I,(', HilIII vi~d,,·,al. d.,1' i Alrllilld.oIi,d', ••cI
IIhHI "n I; hV 1111VI'.· I.iI HI. I·I'KI.:I1.1,·r, l,v ByV'

11011IllIvl'I' ''1', Illd"I':IVII"1'111' il,I'I' ,'IIIIIIIIII·IIVIII\l11'1.IIl1'd I\jI'l'lll'll,
1"111I'lIld III1II1II1U"lldl·. !tVIII'fIlI' IIllvl"'1I IIl1d('I'lidl'll ,'1' lil\lll,j.ollv 1.11Id,
111,11'lIil' 111'"1,"111'IlIlcI,'1' 'I'jI'l':II\llillf'.'·II, AI'III'lIlit",," 1\01'1111111',vd"l'Id
"1111'":--11'11'I'4'vlI"I MHl'h1'1I''1-'."1' 1\toI'1'111'1111/1V"clI 1111111Vl"l'dlloll" III
Ildlljl'd

IIII'II 1\I" I'11('11l' l' I:d.••l'\. Ildl,,I' II,',
1\ va1i1.1'1,

Vinterbyg. Idet for:egaa,ende er udelul'Wkolllll! 1,11',11,111,1';1:111,\1111
ningen af Vaarbyg. Imidlertid dyrkes der enkelte Ht",1P1'Vild,I·I'llVl'.
d. v. s. Byg, der saas om Efteram'et og udviklm' Rig ~,,1I1:dllllllddil'
Vintersæd.

Vinterbyg er dannet af Vaal'byg, Del' givoH haadl' 21'd, "I' l'l'd
Vinterbyg, n(~t almilllklig l1yl"l(('d,' Villt.'·l'hyv: ('I' d"g li,'d,

Forl1e1Plw Vl'd \)Yl'kllill~~ ar Villl,"l'hyv I'I'l·ml'ol' V:I:t1'hyp: 111I1I
være fOI'Rlwllip;l', Villt."l'byl' viv"I' 1':1:1t.:II'vdIP: .1"l'd 1'1I1'll"ld:will 1I1,,1't.

Udhyt.tl'. idl'!. d,·1. lidl'l' Illilld •.•· al' 'I'"r!u' "lill VIIIlI'hyp', Ild bIIVI'1'
tidlild, nlOd"III" I'lldo!'. 1'01'Itllf',I'11.

1J11'11IP"I'II"v.·d 1l,\'I'IIIIIIIf':I'1I ''1' ror d,'1. 1'01':11".al, Villl"I'I"I'P ""111
Regel :t11lr.l'ilH'~,'11.;1'1'1.I. :d' 1'·lIl'.ic-,,,11'1d,'1. III"dlll'll plIa "11 '1'lcI, hvol
Fugll'lll' il<lu' h:11':111111'11'01'11al, 111'1'"I d, "I' d:1 ,10-1'hllll I'llId",1 "II
kc-1tl' Mal'l,,,1' l1i~d,Ol' 111'1',111"",1'd111111'01'1" ,lIjI'II,1 111"011.''111'1

1)(·I'II:"~t. aIII'.TiI••.:, VIIII"I'I,\'I' 1111'1",1,,1"'11.1III. \(11111'>1' 1\1,-101111',
IlPl' 1,:11Ivil'l,,· i 110.1(;1'11: 1"11'1111"'1101,,1'"" 11011,1'11,,1."I' dil dlWII '\ II
VY('h III'~IVIIlt.''I'llyp optl':".j. I' 1:"IIf'" 1...1' "Ild h"" V111111,\1', h,1I1VIII1"1

hy~~gt'1.bliv.· 1'111111'1'.'11':ll'lip :--;11111I,'llIldl'1'''1'd,' "11I111'1"'lId.'V":lII •.\'I'
marker, nYl'kllillg ar Vild,"l'bYI': bol' d,'dlll' 1\11111'111110,::1,,0111"1111
fra al anden Bygdy 1'1l11ing,

Vinterhyl'. kali I'."dt. 1~IV.·I'!.
Roglell ty nd og- 11'1.og :d' t.:t1'Yl'Ii Ir.

I

Nytte, men det bedste Middel mod Rodukrudt er dog her som alle
Vegne, at Roemarkerne (eventuelt Brakmarken) holdes fuldstændig
rene,

Sygdomme. Byg pl!ages a:f Here ondar:tede Sy,gdomme, hvor
iblandt Nøgen Brand og Stribesyge er baade de almindeligste og

~liadeligste, Begge kan bekæmpes ved Varmtvands-Afsvampning med
I'orudgaaende Udblødning. Stribesyge tillige ved Afsvampning med
Iwmiske Midler (se under Saasædens Sundhedspleje). Dækket Byg

IJrnnd, som dog er af langt ringere Betydning, forsvinder samtidig.

Endvidere angribes Byg af Fodsyge, særlig hvor Forfrugten
har været Byg eller Hvede, og paa opdyrket Hede- og Mosejord af
GuhlRpidssyge, der bekæmpes ved Udstrøning af 50-100 kg pulve
I'::'wret Blaasten pr. ha tidligt Foraar eller saa snart, Sygdommen
vi~er sig,

Rust og Meldug angriber særlig sent saaet Byg samt Vinterbyg.
Skad,edyr. Almindeligst er Angrebet af Smelderlarver, der viser

Rig Horn gule Pletter i Marken, særlig hvor Byg kommer efter Roer.
RI:I'rk 'I'iltromling af .Jorden virker forebyggende og plejer i For
hilllJpI:w ml'<1 ••t mindl'l~ Tilskud af Salpeter at kunne hjælpe over
A II1',Tl'Iwt. Ulllt' Plettl~r i Bygmarken kan ogsaa skyldes Kali
lila 111·'.t'1,

1VI()(1A ng-I'l~baf Slnnlwlbenslarver er tidlig Saaning af stor Be
I.ydning-, VI'<1Hjælp af en Giftblanding, bestaaende af 1kg Schwein

1'1II'tl'rg-nmt eller 3 kg Cryocid, opblandet i 50 kg Hvedeklid, pr. ha,
IId~;lnlet en Aften med Udsigt til tørt Vejr, kan dræbes en Mængde
\,:II'VI'I', idet disRe gaar op om Natten og æder af Kliddet med den
ibl:ill<1,·<1•• Gi 1'1.,Klid og Giftstof blandes tørt og tilsættes derefter
lidl, Valid, ~aa Blandingen ikke støver,

Mod HY!lfluelarver er Midlet tidlig Saaning.

1!lIKI,en. Byg skal vær!egodt modent, Ifør det h~stes, Vejring'en
bil I'ol'l'g'aa i Langhobe eller i bornholmske Stakke, Er det godt
lI'o,kllt ved Høstningen - Kærnen tør og Straaet vissent - samt
I'l'i fol' Tndblallding af Kløver eller Ukrudt, kan Staksætningen fore
gaa 1 igI' fra JIøRtmaskinen, Kærnen faar som Regel et bedre U dse

PIIIII' v,'d c1l'lIne Vejringsmetode, der giver en sikrere, men mere
1:IIII~val'ig-TTl1Rt,

I<'lllltluclhylt,ct varil'l'er Rberkt for Byg, lige fra Misvækst under
d,· I.:il'v••liv:Ktl' Flll'holc1 til omluillg 41i Fold, hvor Betingelserne er

bI'Ilid, 111111i l"", <:(·III1,·tlI~1Ii1.~-Follll1(lhy1.1.(,t,1~mo· :~~ var af 2l'11. Ryg
~~H, A t' lil'(\ I\,vlf, d.·1' ,ill dYI'I\I':4 1IIIIit'I' tnl'Vl'liV'·I"· 1"OI'hold. livvI'l'
1'·IIIc1l1db,v,II.o(.IIl1dll'ilW :'.0 hlll' PI', hll,

'"
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Efter Inderavnernes Farve skelner man mellem:

a) Hvid og Gul Havre.

b) Graa og Sort Havre.

De gule og hvide Havreformer har i Almindelighed den bedste

l(:l~rnekvalitet med en Skalprocent af omkring 26-27. Graa og sort

Ilavre har i Reglen 6-8 pCt. højere Skalindhold.

Sorter. Før i Tiden var Dansk Havre og Provsti Havre (af

~1amme Type) vore vigtigste Havresorter paa Øerne og paa de bedre

•Iorder i Jylland, medens Graa Havre dyrkedes paa Jyllands lettere

Jorder. I Slutningen af forrige Aarhundrede indførtes en hel Række

llavreformer her til Landet; af disse skal kun nævnes: Beseler

Jlavre fra Tyskland, Abundance-Havre fra Garton, England, og Ligo
wo-Havre fra Vilmorin, Frankrig.

I de senere Aar er der af Planteforædlere saavel her hjemme

Hom i Udlandet tiltrukket talrige nye Sorter. Paa Grundlag af Dyrk

IIi ng-sforsøg ved Statens Forsøgsstationer 1927-30, der er foretaget

Haavel paa Lermuid som paa Sandmuld, foreligger følgende Resul
tater:

ol

",

Merudh.llll1d
Navn

HII.ir-lIu.v1'1'
1,'lIrhllld"I,

hkg
PI'·hil

K,,,I''''' I

11111111
1(""" •. /11111

Ørn-Havre ...................................

-'1,0O,f,1111HISølv-Havre. _.................. ' . ............. O,~0,·1100iiiKron-Havre ....... ............ .... ..... .°
1•.111111II'

..

Som Gennemsnit af tilsvarende Forsøg i L:lIl(lh"I'''I'C'IIIIIJ'''IIIl'
Aarene 1928-30 fremkommer følgende Resultat:

Ørn-Havre stammer fru Svulnf, ('I' t.ilt.l'lIldIPl. ,'rt,'1' 1\1·.I'c1'111111/f

af v. Lockows Gulhavre med 8('j 1'.I laV1'4'. 1)"11 iiplI,'l' ::"11' 11111'1",

men er mere stivsLl'aad "g' I'd h:lillIl'iv 1"'11 lilli' 11.11liI\"'I'" ""'dll
literv:eg-t og milldl'C' 1\1I1·IIHI.III'I','I:\I'. 1\"1'111':11'1"'110'1' 11\'1011'111::hJril'llI
1'1'111,1'11I i II, '.

,'101'1 /1'111/::/, 1/111'1',' ,'I' 1"lill! 111,"11'11,1I10')'l'! rd lVIII 1'1111l'! "I' 1111'1

1lJ('st hallllrall.iv. 1)"11 hal' IlIidcl"'llIlj ItlllllVio'l'l 1IfJ,1\111'11\'11')'1,111"111'1'1

høj 8kal(lrol'(,II1.. 1\00'IIdH I,'arv,' "I' :'"1'1.. V 1'1"V, 111'1/'"111 1111'1\1110'011'111'

Udlæg, hvor det kil i bl'l' ror alldt'll 11111'1'<':d, hliv,' :1I:I:II'lId,'

Ab(~d Nr, .1,2, det· stamm(,I' 1'1':11'111\1'.vd~1I1illl':111"11"111(:111 NO'II

g-uard-lIavt'e og- Sl'jl'-llavl'l'. IW /Ih"tl N,.. :/. d"l' \r:ll' lilli ()pl'illddll"

fra KrydHllillg' llIl'lIem (:111 N:I'HV,:r:Il'dcllavl't' ol': Nov:rIlIlVI'I', 1'1'1"')11'"

ret tidlig modlle og' halmrai.1.iv,(' IIII'd lid1.11Iv ItIIlIlVII'I'I, 111"111'11pod

Kornvægt og normal Sk:t1pl'l)('I'IIt.. Ih'lI rOl':dlll"VlIll' lIill' \rl'idpltl,,,
den sidRtnævntc gule '1{:l'rtwL'.

Stjf"rnc-ll(w'/'(~ fm Svalnf el' 1'11H1.ivHi.l'alld, 1"'1 tidlig, IrvidfJ,1I1

Havl'l~, der i C;I'lllll'mHllil. hal' givl'\, :~ pCI.. 1lI(,1'C'l'lld SC'jl' lIavl'l'. 11''11

har lidt 1avt'l't' ItllmVIl'v,I., ml'll lidt hojl'I'I' I\OI'IIVII'v'1.. S11.'1lp 1'41("'1111'11
t'r som Sl\ir-lIavl'I'IIH.

8ol'/1-T1((,1!'1'C hal' Ramml' 0PI'iI1l1e1st' Horn Ala'd NI', :1, 011','01,,/1'/1111'1'1'

/I el' ft'(~mkomrnet vel1 lJdva1g' i dell OPI'illdl~1ill,t' Snlv-llllvl'l',

Solv-l1avl'I' II 1'1' mil1dellidlig-, H1.ol'kOl'Il('I., halrlll'iv. og rI'!. ,II Iv

HI'·aad. l\a'I'III'1I er Ildpl'a'gl'l; hvid llH'd middl'!llIlj ItllIlIVII'g! op, HIllII

1'1'1""'111..Ilt'lI 1'1' H1.ivH1.t'alll'1.op; 1l1l'1'(' ,vdl' riv. ('Ild d"1l ,d. Holv 11111'1:"

8,";1'-//((,'1'1'1' 1'1' l.ilt,l'lIldwt paa SVlllnl' v('d lIdvlIlll, i M ill.oll~ IIIIVI''',

('II 1I1111'I'illllllllll IllIvl'l'sol'l.. '1{II'1'1I1'1I('I' hv icll1'llI, 1101'1.0J1,hllUI'!. 1;lC'd('II

\rnj ItlllIlVII'I1't.. S":J1pi'Il('('IIi.t'll middl'lhnJ,

/{ 1'111///111'1'1' ov. /{IIHIII1'//I/'/lrt', IH'IHt.I' I'l'II HVlllnl'. "r IH'I1'Il(' jll'Vllt

fJ,lldl' IIIIVI'<'!'III'IIII'I', 1111111dol1' i11l11'OV('I'I1'II11"HC'jl'~II11VI'(' i lldhyU. ••• Ol(
hVlllil"t.IIIIIII'llIlifJ, "I' dl' 1I0lfC'1 I'IIIV."I'(' "Ild d.'IIIIl'.
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I jydHke Landboforeningl'l' er Ikr i ÅaI'I'III' I!l\ I :! I IIdI'" r1.

FOl'Høg ml~d Nti,qen.lle M:en,l/(kr KV:I'IHtofg"dllillv;:

M,· •.••• lh.,U" i kil: Kil ••.•••, pr. hil;
1.""11,,11,1 SII"ol III II1,1

I (JO kg :--laI p,,1 PI'. . . . . , "·,~'.',H ",III;
100 - 18 pCt. :--IUIlt'rr""llll !l',', 1;1
Ion - 37 - K:t1igo"lIilll~"... :',\'1:',

]<'orHI1j.':i Hj:x~llalldHkl' LalldhofoJ'(,1I iIIgI' I' vil11.l· 1.i1tIVIlI'I'IIlI"Il,'
~lllltll1."".

ÅIIJl,:I:lPIIIiI' (h'lI 111'111iV,H1.I'lllllrr":nf/'ll.'i'/l.!lIHnlwtll~ hlpv cleo,' j .I.vclflllC'
Lalldhol'ol'(,ltillv;I'I' .udFol'l. POI'Hog i Å:tt'l'III'I!H)r; II!):
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Grønjordshu'lJren gødes ofte med 200 a 300 kg SIl)lt'I'l'olll'lIl "I~
enten intet eller højst en 100 a 150 kg Salpeter pr. ha.

Udlægshu'lJre efter Roer trænger i Reglen ild{C til <:,,1I1I111/'.

Hvor den alligevel ikke vokser kraftigt nok, vil en 100 kg ~:d\ld!'1
Pl'· ha som Regel være tilstrækkeligt for at sikre 1'11 ~~od II:IVI'"

afgrøde. Men da en saadan Gødskning virker sv~ekk"II\1<' pllll 1\l"
veren, maa det tilraades tillige at give et Tilskud af 81l1lI'I'I'''III':1IOl'.
Kaligødning for Kløverens Skyld.

Udlægsha'lJre efter Byg. Denne maa selvfølgelig- ll:lw <:1l1l1l11lJl..
og her kan anvendes Staldgødning, hvis man har d"lI, Dl'!. v.iv"I' vd

ikke en særlig kraftig Havre, men Kløveren sty1'lwH g,'llIlI'lIl Ihvl"'1I11

moderate Vækst og af Staldgødning ens FORforHyrl' 0J~ I\:di.

Ajle sammen med 200-300 kg Snpl'l'foHI":i1, \Ir. "li 11:111"1"\1111
anvendes, men giver ofte en pletviH lovliv :wa',' 11:1'1"'111'11

Bruges der Kun.~t,qm1njn.l1, hor :tllt' 1."1'(:",llIill\!''I' 1111\"'1111"11,\ t'

Hensyn til Kløvenm ga:u' (]Pt ild,1' :111:11,111':11"1'1\11li""III1 illl"'11 (i"e!

ningsm,englienw maa ;4dvr"lJ~diJl, :11'\1:1:1:\1'1\..r!.•.•. d" l"h"I., "'''IIi"Ie!

men oftest vil 300 kg SlI]lI'I'I'O:ll":II,'lJ': Ihll III', 1\ltlll'"IIII1IIJ'. 1'1\'1'1"III

Efteraaret eller tidligt F01'aal'. Ol~ If,o :'.00 I\J~ ~hl\l.,t"1 1'11.'1':\v
Ammoniak før Saaningen være paHHclIl1l',

I Aarene 1901-28 er der g'\'1I111'11\L:IIUlh"F"I'l'lIillv"I'IIt' 1I001'"rt

talrige Gødningsfol'søg i Havr\'. G(,lIl1l'mHllil,HI'\'~ll1lt.:II.I'l,v:lr 1',,1/'."1101,"

p •.. hil.:
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Borris-Havre Nr. 37 og Nr. 259 er begge Krydsninger af Hede

Havre og Svaløf Guldregns-Havre, tiltrukne af N. Klitgaard, Borris.

De hører nærmest hjemme paa Jyllands kalkfattige Sandjorder og

delvis ogsaa paa Jorder med stærke Fritflueangreb. Borris Nr. 259

har gule Kærner, lille Kornvægt, men en ret god Hektolitervægt, og

den staar med et Kærneudbytte, der ligger 7 pCt. over Sejr-Havrens

og 12 pCt. over Hede-Havrens, men er halmfattig. Borris Nr. 37 er
mere graa og meget sildig og synes nærmest at egne sig til Bland

Ræd sammen med Vaarrug.

Elkjær-Havre og Marsk-Havre er tiltrukne af J. S. Fruergaard,

l'ajbjergfonden, den førstnævnte ved Udvalg af den gamle Elkjær

graa Havre, den sidstnævnte af sort Havre fra Ribe Marsk. De staar

hcgge i Udbytte omtrent som Hede-Havre, men med en lidt større

T1ektolitervægt, lidt mindre Skalprocent og stivere Straa end denne.

Elkjær-Havren har graa Kærner og er sildig. Marsk-Havren har
Korte Kærner og er ret tidlig moden.

JJ?mgbU Hede-Havre er en typisk Stamme af Graa Havre, til

tl'ukkd, af Statf;konsulent K, Hansen, Lungby. Den er sildig moden,
h1odR1:I'aaet og' har grov Skal.

Jordhund o~ .Jordhch.and1in~.Halvren 'S,tillN ikke særHge Kr,arv
til .Tordhunc1pn og' dyrkes paa saa at sige al Slags Jord, lige fra de

aller simp1eKte til de bedste Jorder.

Paa den magre, tørre Sandjord giver Vinterrugen dog sædvanlig

stOlTe og sikrere Afgrøder end Havre, hvorimod Havren bedre taaler

Iloget uren og ubekvem Jord end nogen anden Kornart. Men selvføl

'~'('liJ~bliver Udbyttet ogsaa for Havrens Vedkommende størst paa

11('11gode, sunde, velbehandlede Jord. Den er blot ikke i saa høj Grad

:,fha'lIgig Kom f. Eks, Hvede eller Byg af Jordbundens Beskaffenhed,
Ol' Hom Rugen er af Jordbehandlingen og Afvandingen.

PladH i Sædsldft,et. Havreln hars,tor 'Evne til at ti,legne sig

\':IIIH1'l'lid. tih.w~ngelig Næring, hvilket kommer den til god Nytte,

d:1 dd. Horn oft<~Htpr Hnvre, der Raas efter G1'ønjord,

1'~lIdvil1Pl'l'('r det den Afgrøde, der almindeligst benytteH som

I );/'/(:;;/'" fol' Udl;l'fJ. T Haa HpnHeende har den baade Fortrin og

1VI:IIIJ~I<'1'Fl'l'm Fol' Byg: nen gaal' Hom Rl'gd mindre i Leje, men den

Ildpilll'I'.Jol'dl'lI Ht:l'rlwl'(', l'~1IHtivHtra:wt, tidlig moden Bygform,
:11,111r. 1';1\''\. KI'lIia-nYJ~ ('lIl'I' Maja-Ryg, giver i hvert Fald b('dl'l~
l'I'I.iIII~,'I:l"1'FOI'lldl:l'p;d, ('lill nav 1'(',

C\llIHllllil1~. II:IVl'l'lIl,4'<:ll'llIHkll,i'll,gmaa illllj Cl1a,l1l"d,t.P IH',j'g('Ink!'
1""I'i'I'III~II'Il"I', I,illi"',, ..rkr, om dl'll PI' 1);I,I,H:l,d fOl' I "II:o'J~, thi i i'1:la

'I'dl'lI'le!,' 1111111dl'!' \'!'II (:"III1\"lilll"'1I "":lilli I/W!':I 111'1I:I,VlII.il 'Jdl:I'p:d,


