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Rug.
Blomsterstanden er et Aks. Rugen har Fremmedbefrugtnillg,

hvorfor Kl'ydsningsfaren er stor, hvor der paa en Egn dyrkes for
skellige Rugformer. Naboer bør derfor helst dyrke samme Rugsorl.

Bestøvningen sker ved Vindens Hjælp, og Vejret i Blomstrings
tiden øver derfor stor Indflydelse paa Kærnesætningen.

Sorter. Den i ældre Tider dyrkede Rugsort, Gammel dans"

Rug, var en nøjsom" smaakornet og finstraaet Rugform. Fra del!
mener man, at den saakaldte Bretagne-Rug, ogsaa kaldet Bl'al

tingsborg-Rug, idet den gennem mange Aar har været dyrkl'l

paa Herregaarden Brattingsborg, Samsø, skulde neds:amme, ~lg
ikke, som Navnet antyder, være indført fra Bretagne l Frankrig.

I forrige Aarhundrede blev der indført forskellige Rugsorll'r
til Afløsning for GI. dansk Rug. Man indførte Provsti-Rug fra 111,11
sten, Campine- Rug fra Belgiens Sandjordsegne, Petkus- Hug 11::1
Petkus i Brandenborg, Professor Heinrichs-Rug fra ,Roslock (l. II.
Siden dens Fremkomst har Petkussorten været den domilll~r('IIlII'
Sort i dansk Rugdyrkning, og de Sorter, der har deltagel i dt'll
sidste af Statens Forsøgsrækker, Forsøgene fra 1939-1945, og Ida
rede sig bedst her, er alle af Petkusafstamning.

Forsøgene er udført under gode Dyrkningsforhold pan VI"
gødet Jord, paa let Lermuld ved Lyngby og Askov, pan god S:lIlll
muld ved Borris og Tylstrup og paa let Sandjord ved .JYIHkl:1l1.
Askov (Lurldgaard) og Studsgaard, samt paa Højmose v('d T.vl
strup (Fossevangen). I Vinteren 1941-42 blev FOl'sogel1l' hl'lI l'lkl
delvis ødelagt af Frost, og Resultaterne for 1942 hkv d('l'l'llI' 1111111
male og er holdt udenfor den almindelige Oversigl. Fol' dl' S"I'II".
der hm~ deltaget gennem hele ForsøgstideJl, 1'1'cl('\' 0pll:l:1l'11'01g"11I\I-
\\oVL'dresu1tat:
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Lund-Studs- Tyl-
Lyngby

AskovgaardgaardBorrisstrup
5 Rugsorter, alm. Gødskn .

... .37,725,219,429,340',435,3
Als-Hvede,

alm. Gødskn.......32,727,211,927,937,0'30',7
Als-Hvede, stærkere gødet

39,232,310',129,340',633,0'

Forholdstal
5 Rugsorter,

alm. Gødskn.....10'0'10'0'10'0'10010'0'10'0'

Als-Hvede,
alm. Gødskn.......87

10'861959287
Als-Hvede, stærkere gødet

••• 0

10'41285210'0'10'0'93

Hveden har klaret sig bedst paa Lermuld, hvor den med et
ekstra Kvælstof tilskud har været ret over legen, men ogsaa paa
Sandjorderne ved Studsgaard og Borris er den ved Hjælp af det
ekstra Tilskud drevet op paa Højde med Rugen. Paa Tylstrup
staar den noget svagere, og paa Lundgaards (Askov) magre Sand
muld, hvor selv Rugens Udbytte er lavt, lader det sig ikke gøre
at opnaa et antageligt Udbytte af Hvede.

Hvedens Halmudbytte naaede kun ved den stærke Gødskning
paa de lerede Jorder op i Højde med Rugens Halmtidbytte.

Ved en Sammenligning bør det tages i Betragtning, at Rugen
overvintrer langt sikrere end selv de mest vinlerfaste Hvedesorlc]',
og at Rugen ikke er nær saa udsat for Sygdomsangreh SOlllHveden.
Til GCllgaJd er Hvedcn l1Ien~ slraastiv og dens Ka~l'Ile (kn 11H'sl
værd iI'ulde I il Opl'odri ng og lIndel' IlOrlll:llc FOl'hold SOlll 1I1'gel i
l'n 110gl'l hO.il'l'l~Pris.

l)l'I' nl:l:I i Allllindl'liglll'd godl'S lIogl'l sl:I'r"t'I'I' Iii 1111'dl'1'1It!
Iii lin~. Og c1:1IlvI'lkl1 1'I,r:tl'illgslll:I'ssi",1Illlpilll'l' .101lkll sl:I'II\('II'
,'Ild 11111',1'11,111:1:11':111'11111/',10'11IUI\I' "I l'I\~;Ila Til::!IIIl!, ';:l'Ili,: :II
l'; \': I' 1';1, ,11',001 \I i11/',

dens Beskaffenhed og Gødningskraft. Rugen er mere nøjsom over
for Jordbund og Gødning.

Paa de lette Sandjorder og de svære Jorder er Valget let. Paa
de førstnævnte dyrker man Rug og paa de sidstnævnte Hvede.
Men paa mangfoldige Jorder og under mange forskellige Dyrk
ningsforhold vil det langtfra paa Forhaand være afgjort, hvad
der giver mest, Rug eller Hvede.

Ved Statens Forsøgsstationer blev i 1933-37 i Sortsforsøgene
med Rug foretaget en Sammenligning mellem de 5 bedste Rug
sorter og den Hvedesort, der stod højest i Hvedeforsøgene, nemlig
Als-Hvede. Sammenligningen er foretaget dels ved samme Gød
ningstilførsel og dels med et ekstra Kvælstoftilskud til Hveden paa
200 kg Chilesalpeter pr. ha.

Kærneudbyttet blev følgende:
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\\IIIIJI II",: \'111i 1lt'1I111'~;llIlIdl1".ic'~;I~',kl1dl'1'1111SlllIdjtJId. IIIC'
c1"II" 1(IIVII' '''lill 1"11":;11111111,11\'111".',1' "v. VIIIII'liV. hlll I-:lvl'Idl'l

(':la de bedste Jorder har Staal-Rug været højestydende, efter
1"lgl al' Kongs-Rug II og Kortstraaet Petkus-Rug. Kongs-Rug II
11:lvdedet korteste og stiveste Straa. Paa den lettere Sandjord var
1\IIII.-;lraaet Petkus-Rug højestydende, tæt fulgt af Middelhøj
1'1'\l\lls-H.ug, og paa Højmose var Kortstraaet Petkus-H.ug den
IlI'd,-;1I'.Kærnens Rumvægt var ret ens for alle Sorter, men Petkus
~-;lIllnlle havde de største Kærner. Halmudbyttet var størst af
Middelhøj Petkus-Rug og mindst af Kongs-Rug II. I Forsøgene
I~)I:" viste de svenske Sorter sig som de mest vinterfaste, Livø
('I'\I\lIs-Hug holdt sig nogenlunde, medens 'de nye, tyske Sorter
11d vi111rede stærkest.

V,·d Statsforsøgene afprøvedes endnu en Række Sorter, Saaledes
1':,:1i1l111lPetkus-Rug, Agro-Rug, Belgisk Kæmpe-Rug, Maria-Rug
"I', l;cIIHkrup-Rug Nr. 4. Nogle af dem er ikke færdigprøvede
"11111111.Inen ingen af dem har hidtil gjort sig fortjent til nærmere
« II,IIa Ic'.

SI:i1sro)"søgene udpeger Kortstraaet Petkus-Rug som den mest
vdnigl' pau den lettere Jord og Svaløf Staalrug som den mest yde-

I il',t, p:!a (len sværere Jord. .
I,'orsllg i Landbo- og Husmandsforeningerne angiver ogsaa

I\lIl1slr:l:wl Petlms-Rug som højestydende paa den lette Jord, men
1':1:1d,'n hc(lre H.ugjord, og især hvor Straastivheden kommer til
:11 lIVC' IIHHlydelse paa Udbyttet, fremhæver de Kongs-Rug II
',lilli d"1I II('(lslc Sort.

V:1:1r r \I g. Hist og her paa de tarveligste Sandjorder i Jyl
1:1Ild. livor Hngcn er langt den sikreste Kornafgrøde, dyrkes for
Ildc'lI cll'\ alinindelige Skifte med Vinterrug ogsaa en Del Vaarrug,
.kl:-; i 1\,'nlJl'sl:lnd og dels i Blanding med Havre. Petkus Vaarrug
'"I din (,'orsogt',lIc al foretrække frcmfor den gamle Vaarrugform.

1)1'1n v(~d Slalens Fo)"sogsslnlioueL' i Am'enc 1943-46 under
,:,••(c- 11.v11'llillgsrorllOldge1l11emrorl Ål'lsforsog med Vaarl'ug, Byg
"I: 11:1\'1"'.lld".vlld V:II' i hkg pr, lin:
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laveste Kærneudbytte saavel paa Sandjord som paa Lavmose. Paa
Sandjord har Vaarrug givet 34 pCt. højere Halmudbytte end Havre,
medens Havre laa øverst paa Lavmosen. I Blanding opnaaedes det
bedste Resultat ved at benytte Vaarrug og Havre. Under meget
tørre Forhold vil Vaarrugen muligvis klare sig noget bedre i
Forhold til Byg og Havre. Saar man Havre, er et almindeligt
Blandingsforhold 40 pCt. Vaarrug og 60 pCt. Havre.

Jordbund. H.ugen hører hjemme paa de lette Jorder, paa
let Lermuld og Sandmuld. Paa mager, tør Sandjord er den een
af de aller sikreste Afgrøder. Paa den svære Lerjord og den muld
rige Lermuld hører den ikke hjemme, her bør den i Almindelighed
vige Pladsen for Hvede.

Paa Lavmose og Kærjorder hører Rugen endnu mindre hjemme,
særlig da ikke den almindelige Vinterrug. Havre, Byg eller Vaar
hvede vil være at foretrække paa disse Jorder; Vaarrugen klarer
sig som lige paavist daarligt paa Lavmose, og Forsøg ved Herning
1912-17 viste, at Vinterrugen gav endnu ringere Udbytte.

Vandafledning. Rugen fordrer overalt en god Vandafled
ning og taaler ikke en vandfyldt Jord. Den er meget haardfør
overfor Vinterkulde;' kun hvor der er stillestaaende Vand i Jord
overfladen, overvintrer den ikke. Er Jorden ikke drænet, maa

der saadanneiSteder trækkes de fornødne Vandfurer til Bortledning
a r Overfladevandet.

.lordbehandling. H.ugen er nøjsom med Hensyn til Jordens
Bl'skaffcnhed og GøtIningskraft, men stiller store Fordringer til
JOl'dens Bekvemhed ved Saaningen. Paa svære Jorder er det ofte
vallskeligl at faa Jorden i tilfredsstillende Stand til Rugsæd efter
C'II;IIHien Afgrøde; paa de lette Jorder gaar det selvfølgelig bedre.
IIn rOl'dagcs her kun een omhyggelig udført Pløjning, naar
,1"l'd"11('I' passende fugtig. Efter 1- eller 2-aarigt Græsleje er en
vl'illdl'orl Heolpløjning at foretrække. En ældre og kvikfyldt Græs
111;111\1I1:t:ldog gives 2 Pløjninger med en grundig Gennemharvning
din I. I'lojning.

1'1n (Is i S;l' d s k i f l e t. Rugen saas sjældent efter Helbrak.
SOII1 1lIlIlilldl'ligl ilellyllede Forfrugler kan nævnes Staldfodel'.

,1';"/1'1', LII/I;I//'/', \//I/ll's;/'I1. (;I'<I'S og l1allJ/Jrak eller reolpløjet Gl'æs-.

11/1/1'/", '/'III'II;/IS og J\/lr/of/!'I', hdsl tidlige.

Illlgl'lI 1:1:111'1'ni 1'01111111'h.vppigl igl'll, d:1 d('1I ikkl' hal' mange
"11"1 (:llli':I' l,'j"llein. 1l"11 1;1:111'1'l'lldog rlildl san godl al I\OlllllH'
"'[,o, ~"i',~:l'iv~;1I111dit" C'IIllllel"111'''I'I1:lI'grock,

(;od':I,llill:: Ilc'll 11I'Iclir:,';I1'(;od,~I,lIilll: 111'\111',~I'lvr(JIr:I'lil:i llelj



52

liar navnlig ved tidlig Saaning ikke øvet større Indflydelse paa

Ilostudbyttet. Om de. nu dyrkede Rugsorter vil give akkurat samme

Iksultat, kan man maaske ikke være helt sikker paa. Nye Forsøg

el' i Gang, men er endnu ikke offentlig tilgængelige.
Overvintringen er som Regel god. Hvor Rugen staar meget

Irykket om Foraaret, maa der gives et ekstra Tilskud af Salpeter
dier Ajle.

Ukrudt. De mest skadelige Ukrudtsplanter i Rugen er Hejre

lig Klinte, hvis Nærværelse skyldes daarlig Rensning af Sæde
lWJ'l1et. Endvidere forekommer paa sine Steder større Mængder af

1\()l'lIlJlomst, Ager-Gaaseurt og Lugtløs Kamille. Det lettest anven

.it-lige Middel mod disse er at sørge for en kraftig Rugafgrøde ved

rl'llidig Saaning og rigelig Brug af Kvælstofgødning. Sjældnere

"1'Ir:l'der der Ager/mal i Rugmai'ken, da den som Regel ikke over

villlrl'r, og Tidsler i større Mængde er heller ikke almindeligt, da
I'idsil'n ynder en noget bedre Jordbund end den, man i Alminde

li;,~llt'd henytter til Rugdyrkning.

S ,vg domme. Rugen an~ribes sjældent ret...stærkt af Sygdomme.I)., :lllIlindeligste er Stæ~geTbrand, der.>bev.irker, at Akset bliver

l~lIldl lig sjældent skrider igennem, Spirintsfusariose, derifoJanleeli~~•.•., a t Spirerne ikke naar op gennem Jorden, samt Sne'skimmel,

/\/1'/"1'1'';('1' og Sortrust. Mod Stængelbrand er Midlet Afsvampning

:11 S:l'dekornet, der tillige forebygger Spiringsfusariose og Sne

':I,illllllt'l, mod Meldrøjer god Sortering og mod Sortrust Fjernelse
:11 I:•.•.IH'ris1Juske fra Omegnen.

S 1,:1d e d y r. Blandt Skadedyrene!ihalq Rugen hverken mange1'111'1larlig(~ Fjender ud over, at Smælde"rfal'ver kan gnave lidt i

1\"e1d"I'IIt', og ved Skovkanter kan der forekomme Angreb af Snegle.
I )i~;s,' k:lll l)('k:l'lllpes med Melkalk, »Peeolot" eller »Satan«.

1111S I ('II. Hugell skal helst være godt moden inden Høstningen;

"I', .1:1 d"ll ,~r lilhojelig til al spire i Hobene, g:dder del om at

1••.:,".\'11.' .1"11 IIH'sl Inuligt mod Hegll under Vejringell.

S:l'i li's d':1I i L:lIlglioh •., maa disse slilles meget omhyggeligt op,

:;:1:1e1c' I,all sl',V(it- V:II1(1. 1\'kll IlIegd oH(: vil HugelI V:l'J'(: S:I:1 101'
"i', 1I1"e1"11\'(,d Ilos\llillg'~II, :11 (lell lIdelI ]<':11'(' sIraks k:\Il s:dles i

;,111:1:1I,orllllollllsl", SI:dd,,~ paa ;\ll lill Neg i hv,'r, "g da ('I' (11'11111'

"c',P illl',sllIc'llId.' IllI'gC'l al allhd:tlc', id,'1 dell iS:I'rlig (;1':111,,\'('1'1,,1'

11"1',"11 I',\,dl'l 1",1"cll'lig slol'l'.' Sikk •.•.llt'd c'llIl V"jl'illg"11 i I.:IIII~
IlIdll',

1',,1.111.111,\'11",1):1 1\111',1'11".,1'1,,':; li'~I' Ila dC'1I :tlll'Il:lI\'I'li;:'i'"

~llllllll"ld 1,1 .1"11 IIlidd,'I/',,,d,' I ,C'llIllIleI, 11111:'I,'olclllclhvll'" 1',:lII';I,c'
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naturligt variere stærkt. I Almindelighed vil det ligge mellem 1'0

og 35. Gennemsnits-Foldudbyttet for hele Landet ligger omkring
ved 18 hkg pr. ha.

Hvede.

Hvedens Blomsterstand er et Aks. Men Hvede har i Modsæl

ning til Rug i Almindelighed Selvbestøvning, hvorfor Kryds

befrugtning uden kunstigt Indgreb er sjælden.
Sorter. I ældre Tid dyrkedes her til Lands Gammel, brun,

dansk Hvede. Den var nøjsom og vinterfast, men lidet ydende og

meget modtagelig for Angreb af Brand.
Aaret 1874 indførtes Squarehead-Hveden fra England. Den

viste sig langt mere yderig end den gamle, danske Hvede, som
den ret hurtigt fortrængte. Den havde korte, tætte Aks, stift Slraa,

men var ret ømfindtlig overfor haarde Vintre.

I Vinteren 19'0'0-'01 frøs Squarehead-Hveden bort næsten over

alt her i Landet. Paa Tystofte Forsøgsstation benyttede Forsøgs

leder N, P. Nielsen Lejligheden IiI af de faa overvinlrede Planter

at tiltrække nye Sorter, hvoraf 2 viste sig værdifulde, nemlig

T!Jstofte Smaahvede og T!Jstofte Standhvede. Begge efter Datidens

Forhold foldrige og vinterfaste. Siden er der saavel her hjemme
som i Udlandet tiltrukket talrige nye Sorter, hvoraf de bedste i

Ydeevne langt overgaar Squarehead-Hveden, som de hovedsagelig
Iledstammer fra. \

I Aarene 1943-46 har der paa 7 af Statens Forsøgsstationer

vaTet gennemført Forsøg med Hvedesorier. Forsøg har ogsaa

V:l~r<'lanlagt i 1941 og 1942, men de blev helt eller delvis ødelagt

:tI Vinteren og gav ikke brugbare Forsøgsresultater. I 1943 gen

IH'IIlI'OI'tes Forsøgene kun paa 4 Stationer paa Grund af mang
h'llde Saasæd.

A I' (le i Forsøgene deltagende Sorter har 5 været med i alle

),'orsog, og Udhytlet af de Sorter, som har været med i et mindre
AIII:II 1"OI'sog, er omregnet i Forhold til Gennemsnitsudbytlet af

diss(' f) SOI'!('I' (se Tahellen Side 54).

I 1"lII'sogs:t:tn'llI' har dcr ikke været Lejlighed til at konstatere
SodC'IIII'S \'ill\('I'I:ISIII('d, ]1\('11 pa:t Gnllldlng ar Iagttagelser i de

1,1ISSI'I'I'd.', 111('11(1t'lvis oVl'rvilllrl'(II' F"l'sog i 1!l41 og for nogle
SIlIII'IS \'"dl"III1II1C'III).' ()VI'rvilllrillg"11 i J!).J(j,17 kali I'olgl'nde

~;I,OIl,';III;I'~;~;i,~"()\'l'Isi,~1 O\'I'I' SIlII"I'III'S 1\;1'ld,dolgl' :tllgiVl's: ""V('i
hllll:; 1':I"ic'a. W,'illlllls "1';lilll.~, Sv:llo!' llllfl/ll, Sv:ll01 SI,:lIldi;1 II.
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') O helt staaende, 10 = helt liggende.

(lIol'k 103, øtofte 3, Weibulls 6590, Pajbjerg Ideal, Lawaetz Als,

,\ IlI'd Borg, Abed 32, Pajbjerg Konge II, Jubile og Joncquois.

Forholdstal
for Kærneudbytle

100

81

74

72
71

Antal
Forsøg

Byg (med i alle Forsøg) .
Svaløf Progres 17
Weibulls Atle 20
Svaløf Ekstra Kolbe " 35
Svaløf Diamant II 14

Paa Marsk og Lavbundsjorder klarer Vaarhveden sig bedre,

og adskillige Landmænd har paa saadanne Jorder høstet gode

U dbytter af den.
Vaarhvede har langt bedre Bageevne end Vinterhvede.

J ordbund. Hveden hører hjemme paa den gode Lermuld og

paa Lerjor:d. Den kan dog ogsaa med Fordel dyrkes paa Middel

jord i stærk Gødningskraft.
Afvanding. God Afvanding er ogsaa af Betydning for Hve

den og særlig for ..•..dens gode Overvintring, men den er dog ikke
saa ømfindtlig overfor noget rigelig Fugtighed i Jordbunden, som
Rugen er.

J o r d b e h a n d l i n g. Hveden stiller ikke saa strenge Fordringer

med Hensyn til Jordens Bekvemhed ved Saaningen som Rugen.

En lidt ujævn Overflade gavner tværtimod dens Overvintring.

Hvo]' man paa Grund af en noget knoldet Jord er nødt til at

tromle efter Saaningen, bør der følge _en Opharvning efter med

(~II LeLharve for at gøre Jordoverfladen ujævn og aaben og der

ig(~lllIelll modvirke Skorpedannelse og ligesom skabe lidt Læ for.

II wdeJllanterne.

Plads i Sædskiftet. Hvede lykkes fortræffeligt eftei' en vel
IId 1'01'1 Ilclhrak, men eftersom Brakarealern~ indskrænkes, gaar

In;lll 1111'1'('og lllere over til at tage Hveden efter en anden Afgrøde,

r. (':ks. S/IIIt/rod('/', /Erlcl', Fl'o/uwll'Ocr og Fl'Øturnips. tidlig op
IIIU"(' ,'-;"/"/"('/'1'111'/', /,,"d(,1I IIIIP/'(', LII(,(,I'/lC, Fm/dover. Græs ef ter-

Paj bjerg Ideal er ret vinterfast. Udbyttet har været 6-7 pCt.
under Eroica. Kærnen er middelstor, men Rumvægten lav. Halm

udbyttet er ret lavt, Straaet middellangt og ret stivt.

Øtofte Nr. 3 er ret vinterfast. Kærnen er ret lille, Rumvægten

normal, Straaet middellangt og ret stivL.

Vaarhvede dyrkes ikke meget her i Landet. Paa almindelig

Agerjord giver den for lille Udbytte. Ifølge Forsøg i Landbo

foreningerne, hvor 4 af de bedste Sorter blev sammenlignet med

Byg, gav den i Gns. 20-30 pCt. lavere Udbytte end Byggen:

,
,./I Antal I hkg l Forholdstal I Vægt af I Straa-I·Leje-,!)'Fors,," Kærne. I --- ~t~ længde tIlbøje-'t) pr. ha K~crne Halrn .•l er I u,rne enl }ilfhed*g mg t).'.'--

jhjcl'g

Ideal 2844.0,102(1)74840.41133.4

,fil' Nr. 3 .......

2843.1)10210175738.41163.8

d"f Skandia II ..
2843.310110476442.91152.9

,ihlIlls Æring II.
2842.49910076736.41133.6

,1'1,' Nr. 103 .....

2841.4n6!l7n837.91132.8-~~--~-
~~-~

I

--~-
d"f 01157 B

2745.510610474738.31153.8

"d Nr. 32 .......

1845.010510~75238.91143.4

'ih"lls 6590

.' ....16
46.010710276941.41142.2

,i I{,
.0.0 .••• ' •••••

16
45.31059773241.51011.6-

jhi,'r~ Konge II .
1644.31039473937.01052.7

"''I "Ots
.........16

I

41.1 9685

I

737 '48.7941.4
\V:ldz Als

........12
42.79910475040.61276.3

,d
ll'lI'g 1044.5103101739

I

38.5 1165.1

'ihttlls I·;roi<:a ...
1047.010!l104770I39.2 1132.6

:-~\':
,\ h
\V,

,lltI
":I

.1,,1

1,:1

,\I"
\V,

1':1

Ol,
~)v:
\V,

(lI,

.IOIH'l(uois og Jubile er de mest stivstraaede Sorter. Men fuldt

lil1'lc'dsslilll'nde Straastivhed, naar ogsaa andre 'Egenskaber tages

I l:c'lragtuiug, har \Veibulls 6590 og Weibulls Eroica. Medens
i\1••.d Borg og Lawaetz Als-Hvede er for blødstraaede efter Nu
Ild"lIs Krav.

1I'('i/I//lIs El'Oica har kun været med i 10 Forsøg. I disse For

',":', II:tr d('u va'rel den højest ydende af Sorterne, ca. 9 pet. over
(;11':. :d' d(~ ;) iVlaalcsorLcr, og den har ligeledes i Vinteren 19'46--47

\ ,1'1 ,'I d!'11 llIesL vinlerfasLe. Rumvægten er høj og Kærnen middel

::111I, 11;i1II11)(lhyLleLer re! sLort. Straalamgden middel og Straaet
',I t \ I.

,1,,1,i/(:s Villll'rl':ISUH'd er llH'gl'l ringe. Sorten led en Del Skade

I 1'11"d Ic Forsog UI4fi-- 4(i. Naa r Sorten overvinLrer god L, giver

dC'1I ~;I,,,I Ildhyl ((>, l (ins. har Vdh)/tll'l V:l'I'l'l ;( pCt. lavere end

1'.11111';1.1';('1'11('11pr slor, 1I11'n H\lIIIV;('gll'1I bv. HahnudhyLLeI Cl'
1;1\1. SII':I;",I kml og lIH'gl'l slivl.

,II"." Nr. .'i'! l'I' lIog('IIIIIIHh' vinl\'l'l'asl. Dell har ('U IUl:q) I\lid
ck hlol' 1\:lTt)(' og C'i rC'i storl I !:l" lI\1dll.vIII'. Ikn ('r iId,\' i II :nl
dd"11.

1''';/';'''''1 lillII!!" 1/ (') ild,,' vinl\'l'l':Jsl. 1111'11givl'l' 1'1'1('1'Illild,'

\'lIdtl' d ;:".11 llcll,,\'II<', 1\:('1'1)('11\'I' lill" 0l~ 1IIIIIIV;l'I~1c1llav. 11:11111
11.111\1"'1l'I 1:11'1III', >;(1':1:",11,"1'1 "I', ':li,1.
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Bageevnens Afhængighed af Hvedesorten,

\I1~ l

liN

:):1,1

lil,(;
34,1
37,1

ForslIg" pan 1.11\'11111'11'
Kn~rlle Ilullll FlIl'llllld~dlll

hl{~ 111\:~ 1'01' Ii.:l'rlll'lldl,'
110
102

35,6
39,5

Forsøg paa Sandjord
Kærne Halm Forholdslal

hkg hl<:g for Ilærneudh.

Majabyg 32,7
0rnhavre .,. 30,1

Byg.

1:loIIISll'I'sl:III(I('11 hos Il,Vg 1'(' SOlIl hos I\lIg 0i!, \I\','(it' c'l ,\1,';,

"g I:.v~ 11:11'SOIlI ll\l"it' S('I\'hdl'lI~llIillg, I\~'~ ('I' ('II ai' \,01'1' 111''';1
rOl'llll'i~,' l'orll:II'!t'1'. 1\'1:111sl,,'111I'1' 1111'111'111:! 110\'1'(11'''1'1111'1':1', Id.

I:,\'I~ "i~ :! I'd. I:,\'i.~, IIissI' 1,:111ir:C'11d..l",s i IIO!:I'll Ol: ;l\'III'I,!:o·dl

II\'i'" Iii', illlit'lIrlll' di';';I', 1'''1'1111'11,:111d,'!' ir:"11 illdlic'II"; i 0111'1'\"H
lIil,I"'III'" 1\\'1:, 1'111'1::"'111.\1,,;1'\ lili\I'1 \'I'd :11 \':''11' opll'l':1 "1\"1

Naar Hensyri{ tages til Havrens noget lavere \o'odel'v:I'l'di. hal
Byggen været reL overlegen ogsaa paa Sandjord, 1lH'(it'IlS dl'lI 11:11

ligget lidt lavere end Havren paa Lavmosen.

Af praktiske Grunde ønsker lll:ln i Almindl'liglH'd al dyd,,'

haade Byg og Havre, men den UdsLra~kllillg, hvori lit' hVI'I' j';:C'1

dYI'kcs, kUl dog uden praldi:'ike Vallskl'liglH'dl'r varil'l'I's 1III'i',I'\,
dIt'l'SOlII lWIlI fOl'lrillsvis arbl'jciPr lIH'c1 lIygjol'd ('1\1'1'11:l\TI'jclld,

Vaarsæd.

Byg og Havre stiller ret forskellige Fordringer Lil .Jordhlllld lig

Klima. Man har altid regnet med, at Byg særlig hører hjelllllll'

paa den gode, kalkrige Lermuld og i Landets mildel'(~ Eglll',
medens Havren, som den mere nøjsomme Plante, klarer sig 1'01'

holdsvis bedre saavel paa den tarveligere Jordbund SOlIl 1111111'1

barskere klimatiske Forhold. Navnlig stiller den ikke S:I:I sllll't'

Fordringer til Jordens Kalkindhold, ja, den trives endog d:l:ll'ligl

paa den særlig kalkrige Jord paa Grund af, at den llPl' li lIgri lH'~;

af Lyspletsyge.

Sammenligilende Forsøg mellem Byg og Havre ved SI:III'lIs

Forsøgsstationer paa Sandjord og Lavmose i Aarcllc !!l1:1 \I; i::I\'

imidlertid følgende Resultat:

Tilførslen af Kalksalpeter har forøgd J\.:I'I'IlPlldh.vlll'l lig S:l1I1

tidig forøget Indholdet af KvælsLof i Hveden, sa'r\ig d('11 1';:III,S:l1

peter, der er udbragt henimod Hvedens Skridningslid.

I\v;I'b-1lol' i:p(:l,
nI' TIII·.•~llllh·1

I,!l:.!

:.l. II: l

:",t[.
:~I:.!(i

lldh~'1t1' Cl~~ 1\'1 c' 1'11II 11",11('

hl.•::' 1':1'1"111' ll!". h,'l

:i:.!.:,

;1.11

: ). ~t

l.!.

::IJlI I,,: 1\~;'III, ""'"".
::lliI I,,: 1\"'''/1, 11111 I,,: 1\,; "/"

:11111 I,,: 1\"'''/1, :'IJlI I,,: 1\" "'"

'l
l, I"ol':edling.

1\ig('1ig KvreIsLofgødning og sen Udbringning deraf.
::. 1;;l'lgp-lalller SOlll l~()rfrugt.

A n ven d e l s e. I Fredstid med fri Adgang til Import fra over

soisl,e Lande anvendes den danske Hvedehøst fortrinsvis til Op
I'odl'ing, og hertil er dansk og udenlandsk Hvede sikkert paa det
:lllel'llærmeste af samme Værdi.

Ti I Bagning er Forholdet derimod noget anderledes. Her maa

II-s Kvaliteten navnlig efter Melets Evne til at give store, porøse
I: rod . .Jo mere Brød i Rumfang og Vægt, der faas af en vis Mel

1Il:l~llgde, desto bedre Kvalitet. Tørhedsgraden og Indholdet af
I'l'Okill Cl' særlig afgørende for Hvedens Bageevne:

IJallsk Vinterhvede har forholdsvis lav Bageevne.

1)allsk Vaarhvede har betydelig bedre Bageevne.
i\IIl(~l'ikansk Hvede har endnu lidt bedre Bageevne.

1"III'I)('dring af Hvedens Bageevne kan bI. a. ske ved

SOIII (;('IIIH'llISllil ar :17 Forsøg i Aarcne W:l9 og lB'40 er der op

11:1:11'1roll~I'll(k HeslIlLaLer vcd lJdhringning af forskellige l\1;l'lIgder

I'alks:tilll'l('!'. ,h'ls sidsl i April og dt'ls ved Hv('c1ells Skridllillgslid
I 1:1'(~.vlllh'ls('1I ar ./lIlli:

(" 1I11",:"cic-1

""
""
""
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hojer ned før Modningen, i Gaffelbyg og stakket Byg o. s. v. En

1)('1 Række Forskelligheder med Hensyn til Stakkens Bygning,

I:llgslilk og Siderygnervens Tandbestand giver de mange forskel
lige Former.

Nøgen 6-rd. Byg er sandsynligvis den ældste Bygform, der har
V:l'rct dyrket her i Landet. I Middelalderen blev den avneklædte

I:yg dominerende, og i Begyndelsen af det nittende Aarhundrede

Il('gyndte 2,-rd. Byg at vinde Indpas.

fi-rd. Byg dyrkes stadig flere Steder i Verden, men herhjemme

1'1 2-rd. nikkende Byg - navnlig efter de tidlige 2-rd. Bygsorters

I,'remkomst - blevet næsten eneraadende i Dyrkningen.

Seksradet Byg. Efter Statsforsøg i 1909-12 var de bedste

Sort('r af 6-rd. Byg: Abed Juli-Byg og Tystofte Kors-Byg. I

s:llIIlllenlignende Forsøg laa de imidlertid alle under 2-rd. Byg i
\'1I('('vne. 6-rd. Byg har af Bryggerierne været foretrukket som

fvI:dLllyg, men da der ikke længere opnaas særlig Overpris for

li 1'11. Byg, svinder hermed den sidste Begrundelse for dens Dyrk

IIilIg. (j-rd. Byg bliver stærkere medtaget af Stribesyge og Brand
:llIgrell, end 2-rd. gør. Da det modner før de øvrige Kornsorter,

b II del sine Steder ogsaa blive meget stærkt udsat for Fugle
sl':ldl'.

T o r a d et B Yg. Den fra gammel Tid dyrkede Bygsort er Gt
dl/IIsil flyy, en middeltidlig, nærmest jævnt godt y den de, noget
g II>\' og lH'IlSartet Bygform.

\'t'1I Midten af forrige Am'hundrede indførtes Chevalier-Byg

11:1 1':lIgl:lIlCL,en hlndslraaet, men fin Maltbyg. Derfra nedstammer

1.('I'l'/H'III)II/'y-Hyy. SellerI' indfnrles Prcntice-Byg. ligeledes fra Eng
1:llld, I (IPII' ".v('I'e Tid er fra For:cdlingsanslalten Svaløf indført

l"lsl I/(III1H'/H'II-Hyy, senere Glllcl-BUY og ScJr-Bug, senesl Frc:ia
/lI/U·

S:lllllIigl' I'm:lIllla~vllte er ]immer af nikkende Byg. Af opret

I\YI', h:11 IIII/I/Till/-BU!! ogsa:l kalddFlYlllkrbyg V:l'l'd I'Ol'
',111:1, t,t1d\'idl'l'(' (;o/tflllqw-H!I!J, S/lIluf I/IcJl-HUY og 1'I(,.I'e,11\(',11l'a,lIes

101 d"lll :1111'hal' \':1'1'1'1,al l fdbylld val' ror ritlg('.
\'I'd SI:llt'IIS l'm~;llgssl:llilllJ(T 1'.1'i A:lI'('IH' 1!J.1:1 ·Hi Ild 1'111'1I'm-

',IIIJ, Illl'oI H\'I' SOIIt'I':lI':.! nI. 1I,\'g IIlI'd l'o\gl'lJ(It' (l<',slIlI:l1 ,"11111:lllgi\'I'\'
I 'I' 11111'IIt 'II S icic' Ii:I.

,\1 dc' SOIII'I. dn hm \:1'11'1 1111'11i :lIlc' ('CIISlIg, sllt:ll' :\111'11

~IIIIII \lVI.: I (;C'IIIII'IW;lIil 1111lille, SI:lliolll'l IIl1'd hlljl'SIe' Ildll.\,lIc',
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46,0 hkg Kærne pr. ha, og efter den følger 4 Sorter Svaløf Freja,
0tofte L. 64, Alfa og Abed Rigel-Byg med meget nær ens Udbytte,

45,2-44,8 hkg. Kærne, og sidst Weibulls Balder-Byg med 44,3 hkg

Kærne pr. ha.

l Kærne l Halm l Leje-\ VR'gt af I Modhkg.. hkg ~ilhø.ie- 1 Liter [IRa'rne nings-pr. ha pr. ha lighed') g mg dato

, 1943-1946:

I

Abed Maja-B~g ...............

46.046.43.368943.631/1

Svaløf Freja- yg ..............

45.246.52.4686-13.429,'7

Øtåfte L. 64 ...................
45.148.5'3.567844.3b/S

Alfa-B~~ ....... : ..............

44.848.14.166445.44/s
Abed 1ge1-Byg ............... ,

44.846.31.569944.881h
Weibulls Balder-Byg ..........

44.345.92.169140.1l/s

1945-1946:
Svaløf Ymer-Byg

.............46.5
45.03.167843.981/1

Lenta-Byg

.....................46.246.52.769643.3SI/1

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

I de sidste to Aars Forsøg har Svaløf Ymer-Byg givet 0,5 og

Lenta-Byg 0,2 hkg Kærne mere end Maja-Byg.
Abed Maja-Byg har et ret stivt og kort Straa, ret store og fyl

dige Kærner og middel Rumvægt.

SPlrlof Freja-Byg har haft forholdsvis lavt Udhytte ved Lyngby

lig III:mgsted, men højt Udbytte paa Højbundsjord i Jylland.

SII':I:H't er kort og stivt, Rumvægt og Kærne middel. Den modner

tidligst :Ir de p;ø,vede Sorter. Straaet er ved stærk Modning til

hoj('ligl Iii al knække -qnder Akset.
Ø/ol'C' L. (ilt har givet det højeste Halmudbytte. Straaet er dog

kun middellanglog lidt blødere end hos Maja-Byg. Rumvægten
1'1' lav, men Ka'rnen ret stor. Sorten modner ca. 5 Dage senere

1'lId -Maja-Byg.

Alfa-Byg (Statsfrøkonlrollen 1/40) har givet højt Halmudbytte

og ret langt Straa. Straastivheden er lidt ringere end hos Maja

I\.vg, men dog væsentlig bedre end hos tidligere dyrkede sildige

SOI'I('I'. Bumvæglen er lav, men Kærnen stor. Sorten modner ca.

·1 I):lge s(',nel'e end Maja-Byg.

i\ll('t/ Ui!!d-BYrJ har l'I meget stivl, men ret langt Straa. I

SII':I:ls\ ivll('dov(,l'g:w I' den alle andre SorleI'.K:el'lH'1I l'I' si Ol' og

1IIIIIIva'gl<'II hoj. SOI'Ie'1l hal' i ('Ilkelte Aal' V:('I'('t sla'l'ld :1I1~(1'('11l'1

:11' Nlli~I'1I lI.vglllalld. og d<'lll' kali IlllJligl ha\!(' Il('dsal Ildb.vlle'l
lidl, 1111'11lilli dl'll (T S:\'l'lIg IIIIHllagc'lig ror d('IIIII' S~'gIlClIII,k:1I1 ild,t'

1':I:I\'isl',', i l,'or.','ol:('IIC',
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Tilberedning af Saa
bedet. Naar Jorden er
bekvem, kan Fjeder
tandsharven give et
fortrinligt Saabed.

Amrnoniakken er Aj
lens Værdistof. Den er
en meget flygtig Luft
art; fa ar den en Chan-

• ee, smutter den straks
bort. Br u g d e rf o r
altid Nedfælder
ved Ajlens U d-
bringning.

\Veibulls Balder-Byg har givet ret lavt Halmudbytte. Straaet

t'l' kort og stivt. Rumvægten middelhøj, men Kærnernesmaa.

S[Wløf Ymer-Byg har kun været i Forsøg i 2 Aar, og Resul
1:l1l'1'ne er derfor meddelt med Forbehold. Den giver et lavt Halm

Ildhylle. Straaet er kort og maaske en Smule stivere end hos

lV1aj:t-Byg. Rumvægten er lav og Kærnen Ipiddelstor.
Lcn/a-Byg (Carlsberg-Laboratoriet) har ret kort og stivt Straa,

hoj Humvægt og middelstor Kærne.
.1cI I' (1h u n d. En sund, kalkrig Lermuld er den Jordbund,

h"Ol'pa:l Byg giver sit bedste Udbytte. Byg er den af vore Korn
:1111'1',der stiller de største Fordringer til Jordens Kalkindhold.

l'a:1 daal'ligarvandet og kalkfattig Jord samt paa den tarveligste

Salllijol'c! bliv('1' Udhyllet sædvanlig kun ringe.

I:.vg k:\\I give udmærkede Afgrøder paa sund Kær- eller Mose
jOld, 11:1:11'hlot den kan hlive saaet i rette Tid .

.I Ol d II(' II a \I d l i n g. Byg ynder en fin, velbehandlet, skør Jord
:11 vol;s(' i, h"ill,('1 udc'lI Tvivl el' medvirkende til, at det særlig er

1'111'1('II vl'\l':I."S('\ HO('llIal'k dier en BælgplanLeaJgrode, hvor Jor

.1('11jll 1,:111g(I\'('S l)('k"c'llI sOln lIavejol'd, at lIlan avler de storste
I,'c dd,

I' 1:1d~; i S :1' d s l, ir Ic'l. Byg dyrkc~s rOlst og rn~lIl1l1esl dter
1i",'I', 1IIIIInlidl'II ogS:I:\ dlc'l' Hllg, 11)('11d,,1' Illa:\ da lilrol'l~s ('l\s\l'a

'111:.\.,lld :d' Il'\lilg:t'lIi~('li!~ (;Odllillg. Byg ('1'11'1'Ilwcle 111:1:11'r:tl'a:Il!I's

1':1:1(;1111111:11'1':11'('111'01 ;\lIg('l'1I ar ','ods,vg", 1':1'1('1'dl/II,.;!!I /.; I",wl'

"I', (;';0'.':, /,',."1,/,,,"'" ,,11"1 /,11"""/1" 1,:11111('1:1\'1('s 1~lIlk BVi,\:Ii'!~I'l)(I,'('.

'1'''1/1/1'1''/ •. /1,'1' :1'/.1,." (;":1'.';/'';'' (':',111'1::il', dt'li'lllld ild", ~;1I111l"IIII'I'II1~1

lill 11\'1'"dC'1 h;1I 11111:"1<\'lIt' III :11d, :1/:" N:C'IIIII', :11 1',:11111111'1(;11111
',Iii" 1',11,'1,,:(;,,1:1111,'1111111/',11011\"1 1:\'1:1:1'1'1:"111"lill \\'lId "I: \(dd('1

for lidt. Byg efter Vaarsæd - Byg eller Havre - er liaeledes

uheldigt, det giver som Regel en tynd og uren Bygmark. b
Gødskning. Byg kræver let tilgængelig Næring, Anvendelse

af Staldgødning er derfor ikke paa sin Plads.

~.ile kan be~yttes sammen med et passende Tilskud af Supc'l'~
fosh~t, den udbnnges før Byggens Saaning og nedfældes med i\jlt'
lwdl:dder, men foraarsager let pletvis Lejesæd.

Som Begel er det udelukkende Kunstgødning, der anvend('s IiI
Byg. Godnirigsforsøg i Landboforeningerne gav følgende G('llIH'111
SlliISl'esullat:

Merudbytte i kg Kærne P", III'
Lermu!d San(!mu1<!

lOO kg Salpeter 240 250
lOO - Superfosfat 60 (jO
100 - Kaligødning o ••• ,...... 60 liO

"ii I:.":~ ('1'1('1'Hocr anvendes enten ingen Goclning, ('11,'(' 111:111

""11':: IIl1'd al give 100 :', 150 kg Salpeter pr. lI:!, del' lIdhl'illl'('S

1", ~~:I:lllillg('" ('Iler som Overgodskning. Med :Indre Argl'Odn S':'"

I',,, 1111,':11I1:la d(,(' s:l'dv:llliig lill'ol'l's 2 :', ;100 kg Sllj H'I' rOSr:II, 1':':1
,",11Id 1"1d lilli,~(' I'a. lOO kg Kaligodning, s:IIIII, hvor 1"01'1'111."1('111a:1I

1:"1"1 t'll III'HI"11 l\ol'li:ll'gl'Odl', ~'IOO \;g S:t1pl'll'l' PI'. 11:1."I\Jcod "II

1::"I,',I'I:IlIIc':d'I~I'lHI<'SIIIII l,'ol'l'rllgl \;:111S:lijll'lt'I't'1 11('11~:Jl:II'l'~;,"1'111'1
dn 1,:111,:il'I'S t'I g:IIIS\;" I'illg(' Tils\;l1d 1'111':t1 1'1't'IIII1I1'\,:,.J,~;kll 1,:1

l:t'I',\'lld('I:;('11. Til 1:\':: "I('d Ildl:t'g 111:1:'.\11\'('"d"I.<;('1I ;d' 1\\':'+:\111
1',lIdllill,', IlI'ls\ '"I1II~:I:":, ('Ilt'/' 'I'ils\;l1dl'l (1101:11'i hvt'/'I I":dd 1;"1c'

III l{1,t',
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'\1,1111. \ i', 1"'11 1••.01',,," 1\1:0111,\:11111'/"IJlLI;I'" 11:1:11I:YI:i:"II. d."
'111\"1111.-',.'" :11 1'11:::1111'/1\\':lIill'/ "I: 1':11,'1 1:1\'1 \':11101 og I'nd,'ill

111111,,,1,1\"'01 I Jy,I,"illl: :11'1\I:lIllIyg 1'1' c11'1c1l'1'rol' ar );"'.vclllillg. :11
IIL'" \;I'i;,,1'I ,'II ild,,' 1'01' I\\':r·I. •.•lol'l'ig .Jol'(llIullcI al' ('llsal'l('1 1\('s 1\a r"

"',1111'01.:11 111:111\':I'lgl'I' SOI'ISI'I'II llclsa:d ,-- ell Sort, del' giver 1:1\'1

l'I ••I''lIl1l101l,,,lcI (r. 1':I,s. Al'dll'l'-l\.vg), og at lllall saar tidligt, h\'il
1,1'/ "::';:1:1 ;:i\'1'I' 1:1\,1'1'('I'l'oll'illil](lhold. Elldvidere Cl' det al' Bc/Vd

1111':',.:11 1:.vg;~"111':1:11'Lo\, aL hlive godt llloden, før den lws'tes,

:11 01"11\'I'.in's godt IId(:1I at spire i Hobene, og endelig, at Tærsk
11111::1'11gl'IIII1'llIron's 1('lllllt'ligt, saa ingen Spirer kna.'kker.

I,' •• I d IId h Y II e I varierer stærkt for Byg, lige fra Misvækst

111""'1' c1I' lal'wligste Forhold til omkring 45 Fold, hvor Betingel
::1'1111'1'1" lH'dst mulige. Gns.-Foldudhvttet 1939-43 var 30 hka• b
I' I. I,:I.

Havre.

11:1\'1'1'11har en for de fleste Sorters Vedkommende alsidig ud
IIn'dl Top med sædvanlig 2-3 blomstrede Smaaaks paa de gre
111'01,'1\100lIslerstilke; kun hos Sværdhavre vender Toppen til samme

Sidl'. 11:1\'1'(' har udpræget Selvhestøvning, og Faren for Kryds
Ill'rl'll:~llIing er ringe.

11:1\,I'(~ka'rnen er ligesom Byggens Kærne omgivet af Inder

:1\'1)1'1'111',der hos Havre er langt tykkere, hvorved Skalprocenten
'ilivl'l i1oj(:re end hos Byg, for ikke at tale om Rug og Hvede, der

jo 1,:11'lIogne Korn. Foderværdien af Havre er derfor ogsaa lavere.

Ikr sk:r1 saaledes ca. 1,2 kg Havre til at erstatte 1 kg Byg.
liliS Ilavre er Inderavnerne ikke sammenvokset med Kærnen

Idlll r:lsl omslultende, hvorfor Havren undertiden er tilbøjelig Iii
:i1 I:ldl' sig afskalle under Tærskningen. Afskallede Korn har yderst
ri /1.'1" SIJil'ceune i Marken og er derfor saa godt som værdiløse til
/I,ls,'l'tI.

1':1'1('1'Inderavnernes Farve skelner man mellem:

a) Huid og Gul Naure.
b) Graa og sort Haure.

1)(' gule og hvide Havreformer har i Almindelighed den bedste

I\:''J'III'l\valitet med en Skalprocent omkring 26--27. Graa og sort
11:1\'1'('har i Reglen 6-8 pCt. højere Skalindhold.

SorLer. Før i Tiden var Dansk Haure og Prousti Haure (af
:::llllllIe Type) vore vigtigste Havresorter paa Øerne og paa de

'II

1••.01,.' .1••, d." I .lyll:'IIII. 1111'01"11::(;/''''' 11,,1'1'1' c1.vI'\,I'dl'S I':,a .Iyll:lllcls
1.-11''11'.1",011'1, I SllIllIillg"lI :11' rorrigi' ;\al'llIlIldl'ed(' ill(Uol'Les ('1\

111'11\:..1,1", 11:1\'11'1'01'1111'1'111'1'Iii 1,:lIldl'l; ar disse skal kun nævnes:

/I,',';f'i"/'",,IIIII'rt' rl'a Tysld:llld. 11lJlIlIlillllCc-l1aul'e fra England, og

1.;~/"I/lI"III//I/'(· 1'1':11,'l'allkl'ig.

1 c1I' Sl'lU'n' Aal' Cl' der af Planteforædlere saavel herhjemme

SOIIl i IIdl:II](11'I tiltrukkeL talrige nye Sorter.
\'(:d Sl:lLellS Forsøgsstationer er der i 1943-1946 paa almindelig

"gl',l'jol'd. Marsk og Mose udført Forsøg med kendte og nye Havre
sorl(')'.

Forsøgene paa Agerjord er udført paa lermuldet Jord ved

1,Yllgl>y, Tystofte, Aakirkeby, Blangstedgaard og Askov samt paa

Salldllluld ved Jyndevad, Lundgaard, Studsgaard, Borris og Tyl

sLl'up. Endvidere er Forsøgene udført paa Marsk ved Højer samt

paa Lavmose og Højmose ved Tylstrup.

Forholdstal for Kærneudbytte 1943-1946.

Skalfri Kærne
Ler-

Sand-MarskLav-Høj-
muld

muld(Højer)mosemoseLer-

I Sand-muld
muld

I
I

Middel af 5 Sor,ter: hkg pr. ha ... , ..........
47.536.646.036.5(36.6)35.527.7

Forholdstal .............
100100100100100100100--

------
Borris Opus-Havre ......

101102989899101101
Højer Nr. 40/7 ..........

10110197101
1031~
101102

Svaløf Staal-Havre ......
10199108102100110199

Svaløf Ørn-Havre .......
99100991009999100

Petkus Flåmingstreue
.,.98

999899-9797
Abed Minor-Havre ......

--'106100106---- ----

IPajbjerB Rex-Havre1) .,.
10310210598-104104

Borns )pus II-Havre1) ••
10110296I103 -I101 103

1) Kun med i Forsøgene 1945 og 1946.

Halmudbytte, Kvalitetsvægf m. v. paa Agerjord.

I hkg I I - I I MOd-I slraa-1 Leje-Halm n~g pr. I ~~\ kghl ning.- læn.gde tilbø ..ie-pr. ha om ,a pr. dalo ,'m lighed')

Borris Opus-Havre ...... I50.8
33.526.253.28/8992:6

Højer Nr. 40/7 ..........
49.733.925.653.57/81013.6

Svaløf Staal-Havre ......
50.337.025.954.46/81001.4

Svaløf Ørn-Havre .......
51.034.025.853.78/81022.9

Petkus Flåmingstreue .,.
49.6I32.8 I26.353.82/81036.2

Pajbjer5 Rex-Havre1) .,.

51.4
I

35.11 25.4
I

54.3
I

6/8
I

100
I

2.3
Borris pus II-Havre1) •.

50.73;\.2 I26.053.38/.1012.6

1) Kun med i Forsøgene 1945 og 1946.2) O = helt staaende, 10 = helt i Leje.
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/lol'l'is Opus-Havn~ er udvalgt af Borris Stand-Havre. Af de
;, Sor!cr, som har deltaget i alle Forsøg, har Opus-Havre givet
Iloj('sl Kærneudbytte paa Agerjord, navnlig paa let Lermuld og
S:III(IIllUld, men lavere Udbytte paa Marsk og Mose. Kærnen er

Ilvidgul, ret lille og ret tyndskallet. Sorten, der er ,middeltidlig og
11:11'rd stivt Straa, indeholder ca. 1 pCt. gule Kærner.

[[o.ier Nr. 4017, der er udvalgt af Højer Nr. 10, har paa Ager
jord og Marsk givet samme Kærneudbytte som Opus, men noget
II()jn(~ Udbytte paa Mosejord. Kærnen er hvidgul og ret lille,

\

111\'11tyndskallet. Sorten har ret blødt Straa.
SPil lo!, Slaal-Havre er udvalgt efter Krydsning mellem Svaløf

Sljnlle- og Ørn-Havre. I Forsøg paa Marsken gav Sorten størst
1\:I'I'll\'ndbytte af samtlige Sorter. Paa svær Lermuld ved Aakirkeby
"g BI:lllgstedgaard samt paa Lavmose gav Staal-Havre 1-4 pCt.
~;I"rJ(' Ka~rneudbytte, men i de øvrige Forsøg paa Lermuld samt
1':1:1Salldmuld gav den tilsvarende lavere Udbytte end Opus-Havre.
l\;l'I'll\'ll Cl' rel stor og hvidgul med tynd Skal og ret høj Rumvægt.
~;IIII('11har stivt Straa og modnes 1-2 Dage før Opushavre.

SPil/O!, Ørn-Havre har givet omkring 2 pCt. Kærne mindre paa
1,('1' og Sandmuld, men samme eller lidt højere Udbytte paa
~1:IISI,og l\'lose end Opus-Havre. Kærnen er hvidgul, ret lille og
l\' 1,,1:.;1\:1Ild; den er middeltidlig moden, men Straaet modner lidt
:;('11('11',Ilvilket der bør tages Hensyn til ved Høstningen.

/ 'd /;/lS Fliimingslreue har ved de fleste Stationer paa Agerjord
1:1\1'i IIlilldre Kærneudbylte end Opus-Havre (3-8 pCt.), og kun
1':1;11I11'g('/kt Sandjord ved Jyndevad har den givet 3 pCt. større
Ildl,.\lk, K:cruen er lille og gul med ret tynd Skal. Sorten modner
I li I):Ige lidligere end de øvrige Sorter, og den har ret langt,
I""dl Slr:I:I.

,\ /lI'tf IIIilIor-1l 11111'('. har ikke deltaget i Forsøgene paa Agerjord,
1'\"1 dl'lI lidlig('rc har givet lavest K:erneudbytte. Paa Marsk og
1,;1\111":;('sla:lr (kil omtrent }Jaa Højde med Staal-Havre i K:erile
IIdll\'ll<" og pan Jlojmosl' gav den ,højest Udhylte. KaTlll'lI er
1111(1(klslor,lidl granlig hvidgul IlIed ret tyk Skal og megl'l hoj
1\1I1(1\':1'gl.Sml('II, der 1'1' tidlig IlIoden, har kort og mcget slivL

:'II:la. gi\('r 1:lvl 11:lIl1ll1dhylLeog egner sig\særIig til l>yrlmillg
1';1:1Mos(' o. I. Slrd('I'.

1;011',('11(/1'I" SOr!I'l' h:lr kllll (kil: lg1'1i Hovedforsogl'll(' i l!llfl ,IIi.
/'''JiI.i''I'U 11,'.1'-11'111/'1' n IIdv:lIgl din I\rydsllillg 111\'11('1111\l:JIIS

1""ll:il,,ln o;: Sv:llof ()I'II Ilavn', 1':1:1,\gnjol'Clll:lr SOrl('11i (;IIS,
:',l\l'I IIOi(":1Ildl',VII(' :d' 1\:1'1'1)("iS:"1 :tI ~:I\:lIrli 1\:1'111\',l'a:1 1\I:lrsl,
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følger den lige efter-Minor-Havre. Kærnen er omtrent middelstor,
mest tyndskallet og med ret høj Rumvægt. Sorten har ret stivt
Straa og modner samtidig med Staal-Havre.

Borris Opus II-Havre er udvalgt af Borris Stand-Havre. Paa
Agerjord har Sorten givet samme Udbytte af Kærne som Opus
Havre og lidt mere skalfri Kærne. Paa Lavmose har den givet
højest Udbytte. løvrigt svarer Sorten meget nær til Opus-Havre,
men indeholder ikke nævneværdigt af gule Kærner.

Resultater af Landbo- og Husmandsforeningernes Forsøg skal
ikke anføres her. Af de Sorter, man har haft til Afprøvning, frem
hæves Opus-Havre og Staal-Havre som de bedste. Staal-Havre,
hvor man ønsker god Kærnestørrelse og stivl Straa. Paa Lolland
klarer Minor-Havre sig bedst i de lokale Forsøg.

Jordbund og Jordbehandling. Havren stiller il{ke særlige
Krav til Jordbunden og dyrkes paa saa at sige al Slags Jord, lige
fra de allersimpleste til de bedste Jorder.

Paa den magre, tørre Sandjord giver Vinterrugen dog sæd
vanlig større og sikrere Afgrøder end Havre, hvorimod Havren
bedre taaler noget uren og ubekvem Jord end nogen anden Korn
art. Men selvfølgelig bliver Udbyttet ogsaa for Havrens Vedkom

mende stø.rst paa den gode, sunde, velbehandlede Jord. Den er
blot ikke i saa høj Grad afhængig som f. Eks. Hvede og Byg af
.Jordbundens Beskaffenhed, og som Rugen er af Jordbehandlingen
og Afvandingen.

p l a d s i S æ d s k i ft e t. Havren har stor Evne til at tilegne sig
vanskeligt tilgængelig Næring, hvilket kommer den til god Nytte,
da det som oftest er Havre, der saas efter ældre Grønjord.

Endvidere benyttes den hyppigt som Dæksæd !'or Udlæg. En
si ivstraaet, tidlig moden Bygsort, som f. Eks. Rigel-Byg, Kenia
I:.vg og Freja-Byg, giver dog hedre Betingelser for Udlægget
('Ild Havre.

(;odskning. Havrens Gødskning maa i høj Grad rette sig
dll'r Forfrllgtpll og tillige efter, om den er Dæksæd for Udlæg,
!IIi i sa:1 TiHa'lde Jllua der ved Gødsimingen ogsaa tages Hensyn
Iii Ildla'ggl'l.

(;I't1I1.illl'tI'.~/III1/r('11 godes ofte med 2 ~l300 kg Superfosfat og enten
illIl'I ('Ikr Ilojsl IIH) :') If)() kg S:lIpeler pr. ha.

11(1/:I'!/S/III/1f'(' din Bo('r Ira'nger i Heglen ikke til Gødning.
11\01' d('11 :llligt'\'('1 ild,(, voks('I' l\ral'ligl nok. vil ('.:1.lOD kg Sal
1''''1'1 1'1', 11:1SOli) Ikgl'l 1':1'1'1'liI:.;II:I'ld,,'ligl for al sil\l(' ('II god
11:1\1I':tll_',lOd(',1\1('11d;1 ('II :;:I:HI:1I1(;olhl"lill1~ I'ilkl'l sl':l'id"'ll(k P:I:I


