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meget let ved at krydsbefrugtes paa dOllllO Mn:l,dll. Ill'j,
naturlige, tilfældige Krydsningsprodukt
el' imidlol'Lid 1I111~':(d,
forskjelligt, er som oftest en Udartning; men dOl' kali O!~
saa fremkomme en Forædling, der viser sig dervod, nl,Ollkllltll
Planter efter krydsbefrugtet Frø er bedre og værdifllldol'o olld
de oprindelige. Det gjælder da om at holde det VUlHhwI'nc:l,
hvilket sker ved fortsat Udvalg og Renavl, indtil Krydsllingsproduktet viser sig konstant. En saadan Opdrætning Ol' i
Almindelighed vanskelig og kræver derfor megen Dygtighed
og et godt Greb. Naar Krydsning sker ved Menneskets Indgriben, søger man følgelig at parre 2 Planter sammen i Forventning om, at deres særlig gode Egenskaber kan smelte
sammen til en fælles Enhed, der forhøjer Krydsningsplantens
Værdi. Man lader f. Eks. den lange gule Elvetham krydse
med Sukkerroen ; herved fremkommer der en Mellemform 'I"odersukkerroen -, der efter den første giver et betydeligt
rrøndeantal og efter den sidste et større Sukkerindhold, saa
at denne ny Varietet maaske formaar at ydo et større
Næringsindhold pr. Td. Ld. ond Elvethmn og Sukkerroe
hver for sig.
Forædling af vore Kulturplanter er af meget stor Betydning, idet forædlede Planter har Anlæg for at give et større
Udbytte end ikke forædlede. Mange samstemmende Erfaringer foreligger all~rede herfor; men paa den anden Side
maa det heller ikke overses, at forædlede Planter fordrer
gunstigere Vækstbetingelser end de ikke forædlede, og kan
man ikke nogenlunde byde dem de rette Betingelser, skal
man være meget· varsom med at dyrke dem, thi de udarter
da let saa meget, at de mere eller mindre mislykkes. Man
bør altsaa prøve sig frem med nye Varieteter, inden man
gaar over til at dyrke dem i det større; man kan naturligvis ogsaa tage fornuftigt Hensyn til Naboers og andre Landmænds Erfaringer.
Har man gunstige ydre Forhold at byde
vedkommende Varietet, trives denne følgelig godt, uden at
man behøver at tage særlige Forsigtighedsregler,
men i
modsat Fald ~ som Følge af uheldigt Klima, Jordens Mangel
paa tilstrækkelig Kultur o. lign. - maa man, for med
nogenlunde Sikkerhed at kunne opretholde Forædringens
større Udbytte, Sall at sige hvert Aar skaffe sig ny SaaAæd
fra Avlsbrug, der giver varietetsægte Saavare.

Kornsorterne.
Ar dic:so dyrkes der her i Landet kun Rug, Hvede,
I:Yg' og Havro, mens der i de varmere Egne tillige dyrkes
I~is, Majs, Hirse o. fl. Vore Kornsorter deles, som bekjendt,
i Vinter- og Vaarsæd.
Vintersæden er fremkommen ved
tidligere og tidligere Udsaaning af Vaarrug eller -hvede,
hvorved Ham'dførheden og Evnen til at holde sig længe
paa Buskningsstadiet
er tiltaget stærkt.
Paa lignende
Maade er Vinterbyg fremkommet.
Vintersæd dyrkes kun i
køligere Lande, og Formaalet dermed er, dels at kunpe
avle større Afgrøder ved at give disse en lang Voksetid,
hvorunder de kan benytte mere Varme og Lys end Vaarafgrøderne, dels at faa Markarbejdet noget fordelt, hvilket
er af stor Betydning,
hvor Tiden dertil kun er de to
rrredjedele af Aaret eller endnu kortere.

. Rug.
Hele Verden over dyrkes Rugen mindst af alle 4 Kornsorter, men her som i andre nordlige Lande dyrkes den
langt større Udstrækning end Hveden, hvorfor den ogsaa
rettelig bør omtales før denne. Som bekjendt er Rugen vort
egentlige Brødkorn, og det samme er Tilfældet i vore Nabolande. I Syclevl'opft dyrkes Rugen derimod kun som Grønfoder, undtagen i Bjærgegnene, hvor den for en Del høstes
moden, da det der er fol' koldt for Hveden, der ellers giver
Brødkorn i sydlige Egne.
Da Rugen har en ringe Udbredelse, findes den ogsaa i
forholdsvis faa Sorter eller Varieteter. Den ældste Sort, som
findes her iLandet, er dansk Rug eller Hederug,
der er
saa nøjsom, at den endog kan trives ret godt paa raa
Hedejord. Den er meget haardfør, Kjærnen er lille, brun,
tykskallet og blæser vanskeligt af; Straaet er kort og stivt.
Denne Sort dyrkes nu kun i de mest udsatte og simpleste
Egne i Jylland. - Provsti rugen,
der er indført hertil
fra det østlige Holsten - Provstiet -, dyrkes mest almindelig i vore gode Rugegne. Den har en lys, stor, tyndskallet Kjærne, der i Blæst sidder mindre godt fast. Den
buskel' sig stærkt og gaar let i Leje. - Campinerug
har
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Navn efter en Landsdel i Belgien. Ven dyrkoH ml I lid pall.
lettere Jorder, thi den er mere nøjsom og lULal'd1'lll'l'lld
Provstirugen;
den har mindre Kjærne end denno, IIIUIItil
Gjengjæld blæser den vanskeligere af. -- B e s t ti 110 I'm,
Kæmperug,
der for nogle Aar siden vandt en Del Indgang, er nu omtrent opgivet, da den hurtig udarte]'. -Zelandsrugen
dyrkes
de sidste Aar hist og hel' pan
lettere Jord med ikke for b~rsk Klima; den er nemlig ikke
synderEg haardfør, men gaar ikke let i Leje; Kjærnen er
kort og tykskallet samt sidder godt fast. Denne Sort har
hjemme i Holland, hvor den trives særdeles godt paa Sandjord. - Bretagnerug
er i de sidste Aar indført hertil fra
Bretagne i Frankrig;
den er nøjsom og haardfør, staar
trykket i Væksten om Foraaret, men udvikler sig godt
senere. Saa længe den er ung, er dens Blade melede; dens
Kjærne er fyldig og god; den skal saas tidlig og tæt og
giver som Regel et godt Udbytte. - Schlanstedterrug
har Navn efter en prøjsisk Domæne; den dyrkes nu ikke
sall. lidt i vore bedste Egne.
Den har meget lange Aks
med tilsyneladende mange Kjærner; den folder dog mindre
godt, og da Straaet er langt og skjørt, og Kjærnen temmelig
let blæser af, er det dog et Spørgsmaal, om den bør dyrkes
under vore Forhold.
De foran omtalte Sorter er alle Vintersæd, der saas om
Efteraaret, men vi har ogsaa V a a r r u g , der dog nu kun
dyrkes meget lidt, thi den giver gjennemgaaende et fol'
ringe Udbytte baade af Halm og Kjærne.
Tidligere, for
100 Aar siden, blev den derimod dyrket ret almindelig. Dernæst har vi ogsaa Sommereller St. Hansrug,
der
saas
sidste Halvdel af Juni.
Den anvendes først til Afgræsning om Efteraaret - hvorom mere siden - og dernæst til Modning Sommeren efter lige som anden Rug;
dens Væksttid strækker sig følgelig over 13-14 Maaneder.
. At dette kan finde Sted, beror paa, at den kan holde sig
paa Buskningsstadiet hele første Sommer og Vinteren med.
St. Hansrug har lange, grove Straa, smaa Korn og giver
gjærne et Par Fold mindre end Vinterrug, men til Erstatning herfor giver den ofte en Del meget brugeligt Grønfoder om Efteraaret.
Rugen gjør i det hele taget ikke. store Fordringer
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1,\',,1'1"'11Id \'('.iI'iI;,:,'L (,lInl' .Illl'dl'lIl1dull; dn 1'ol'ædlo(Jo, Htor
L"l'llI'dn :-;"I'tnl' :-d.i
1101'
IlaL111'I
igv iH :-;lHl'reJ(mv eml de simpI,iI'O Val'iold.or. Hk.iollL B.lIgen kræver en bedre VundafiedIIilig un(l Hveden, modstuar den dog Tørke langt bedre end
d01lno, hvillcot dels ligger i, at Rugen vokser hurtigt frem
OIU Ji'oraaret og derved faar fuld Nytte af Vinterfugtigheden,
00'
dels iat
den
Forhold til Hveden hal' Brug•.....• for bet:!
,.
tydelig mindre Fugtighed end denne som Følge af en
ringere Fordampning.
Rugen kan derfor trives ordentlig
selv pall. tør Jord, og den er tillige mere vinterfast end
Hvede.
Rugen egner sig følgelig særlig til Dyrkning paa
Sandjord, men den 'trives dog endnu bedre paa muldet
Skjørler og sandblandet Muldjord; derimod trives den ikke
godt paa stive Lerjorder eller paa tørveagtig Bund, med
mindre denne er kultiveret ved Paaførsel af 3-4 Tommel'
Sand. Den fordrer paa alle Slags Jorder en meget god
Vandafiedning, da den hverken taaler sur eller kold J ord.
at vokse i.
Rugen sætter særdeles megen ·Pris paa at saas i rigtig
bekvem, fin og muldet Jord, og det gamle Ord, der lader
Rugen sige: »Red bare godt under mig, saa skal jeg nok hytte
mig selv«, passer fremdeles.
Jorden bør altsaa forberedes
særdeles godt til Rugen, og i den største Del af Landet
sker det jo ved at give den on god Brakning.
Rugen
skjønner ogsaa saa godt herpaa, at det er absolut rigtigt at
saa den i vel brakkot Jord, saa længe lllan i det hele taget
har Brak, og Jorden ikke egner sig bedst for Hvede.
løvrigt kan Rugen ogsaa trives meget vel paa anden Plads
i Sædfølgen, ja det er i Grunden lige meget, hvor den
kommer deri, naar Jorden ved dens Saaning blot er virkelig
bekvem og i ordentlig Kraft.
Efter Hel- eller god Halvbrakning lykkes den ganske vist bedst, men ogsaa efter
vel behandlet dyrket Brak med Lupiner, Spergel, Boghvede,
Vikkehavre m. fi. kan den blive meget god, naar den kun
bliver saaet i rette Tid i ren og kraftig Jord.
Rug kan
ikke godt undvære Staldgødning,
der først behøver at
bringes ud til den lige før dens Saaning.
Endvidere er
Kompost- og Tanggødning heldige til Rug, ligeledes en vellykket Lupinafgrøde, der nedpløjes som Grøngødning, samt
Latrin eller Ajle i mindre Mængde paa bedre Jorder, naar
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gynder at grønnes og helst mod UdKigt. Lil Illildlll'lI \'''.\1
Selv paa temmelig simpel Jord ka,n dOIIl](\ (;"dllllll', "lill
gjøre særdeles god Virkning. Dersom Ullg(,)1 ili:iI, "I', 11111
er gaaet væsentlig bort i Vinterens Lob, l'llI' .1"l'd''11
følgelig pløjes om og besaas paa ny, i H.OgIOII1111Id1;1',1
Byg; i andre Lande eftersaas der en Del med Vail.l'I'II)';,
men denne er her i Landet saa upaalidelig, at dOll ikkll
fortjener at benyttes. _. Under Rugens senere Vækst Ol' dol'
næsten intet at gjøre fra vor Side, maaske kan der stikkoK
Tidsler og afluges nogen Klinte. Det er af stor Betydning,
at det er nogen lunde stille og tørt Vejr i den Tid, Rugen
blomstrer eller dræes, thi i Tilfælde af stærk Blæst og maaske
Regn faar den let en Del golde Frugtknuder eller »Spring«
i Vippen.
Angreb paa Rugen af Brand, Rust og Meldrøje
gjø1' ofte betydelig Skade.
Rugen bør ikke høstes, før den er vel moden, da, den
ikke godt eItermodnes linder Vejrillgen og jo desuden fortrinsvis anvendes som Brødkorn.

Hvede,
Denne Kornsort dyrkes næsten overalt, indtil nord fol'
Trondhjem i Norge og næsten lige ned til Ækvator; paf],
den sydlige Halvkugle tilsvarende.
Den dyrkes altsaa
under meget forskjelligt Klima, hvilket øver stor Indflydelse paa dens Beskaffenhed; den er saaledes mest kvælstofrig og glasset imod Syd og øst, mens den imod Nord
og Vest bliver laadden og stakket.
Som Følge af dens
store Udbredelse optræder den i flere Arter, hvoraf dog
kun en, nemlig almindelig
Hvede, dyrkes her i Landet,
men af den gives der mange Varieteter, hvoraf de vigtigste
er følgende.
Gamm el dansk, brun Hvede,
der nu dyrkes saare
lidt, er haa1'dfør og folder kun dam·ligt. Omtrent 1830 indførtes en forbedret engelsk Sort, Manchesterhveden,
der
har laadne Aks, folder ganske godt, men gaar let i Leje
og angribes ofte stærkt af Rust; den dyrkes endnu noget.
Omkring ·1860 indførtes atter nye engelske Sorter, der med,
et fælles Navn kaldes Kolbehvede.
Denne 'Hvede har
glatte Aks, folder endnu bedre end Manchesterhveden, men
er mindre vinterfast end denne og gaar ogsaa som denne
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i ),(',jo "g il.llgl'ihoK ar Hw.;t. Midt i Halvfjerserne indI'PI'LIIHulIddig fra 8kotluJld den nu mest anvendte Sort,
IIUlttlig Squal'eheadhveden,
der har glatte, korte, fyldige, meget kjærnerige Aks og stivt, temmelig kort Straa,
hvorfor den vanskelig gaar i Leje, saa længe den ikke udarter (s. S. 6). I sin ægte Form er den ikke altid vinterfast
nok, men dyrket paa virkelige Hvedejorder og ellers paa
rette Maade giver den i Gjennemsnit et større Udbytte end
nogen anden Sort. I de sidste Aar har vi endvidere igjennem Hvedeudvalgets Forsøg begyndt at dyrke adskillige
andre gode Sorter, navnlig da lys østprøjsisk
Hvede,
der er meget haardfør, har en smuk lys Kjærne og folder
ganske godt, og Urtobahvede,
der stammer fra Rusland;
den er ligeledes meget haardfør og folder næsten lige saa
godt som Squarehead;
dens Kjærne er l):-serød. Ingen af
de hidtil dyrkede Sorter overgaar dog Squarehead i Foldrigdom, mens ikke saa faa af dem overgaar den i Haardførhed. '- Foruden Vinterhvede, hvortil alle de nævnte
Varieteter hører , haves der ogsaa V a a r h ved e , som kun
sjældent dyrkes her i Landet, og. naar det sker, da gjærne
til Eftersaaning af mislykket Vinterhvede.
Den saas til
samme Tid som forædlet 2rd. Byg og ellers lige som anden
Hvede; den er noget usikker, folder mindre godt og har
en temmelig lille Kjærne. - Ofte dyrker man med Villie
Blandingshvede,
mest ou ligelig Blanding afSquarehead
og Kolbehvedo, og Hensigten hermed er nærmest at sikre
sig imod den førstes større 'l'ilbøjelighed til at overvintre
mindre paalideligt.
løvrigt er den meste Hvede, der dyrkes
her i Landet, temmelig blandet, hvad let iagttages ved at
sammenligne Aksene i en Hvedemark om Sommeren. Denne
Blanding skyldes mest Sløseri og burde som Regel ikke
finde Sted, da den forringer Hvedens Salgsværdi og ofte
ogsaa dens Udbytte i Fold.
Hveden lykkes bedst paa bindende, lermuldet Jord med
Mergelunderlag, dog kan den ogsaa trives meget ordentlig
paa lettere og tørveagtig Jord, naar Klimaet er fugtigt, thi
Hveden ynder Fugtighed ikke blot fra Vejrligets, men ogsaa fra selve Jordens Side. Saaledes trives den i Reglen
godtpaa lavtliggende, noget fugtig Bund, der dog ikke maa
være sur, mens Rugen samme Steds ingen Vegne kommer.
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Jorden smulrer ordentlig og helst lnoll lJdHigL Iii 1"11',111',1,
mildt Vejr. Vinterskorpen brydes derved og .llIl'd~'1I:llIlIill'H
bedre om Rødderne.
Hvis man skjønner, al. llvl,d"ll VIIk;iI'1'
for trevent, bør man anvende ca. 50 Pd. ClliliMlllpldl'l' 1'1'
Td. Ld. som Overgødning, helst lige før RegJl, lig dl'I':11I111
Hveden er saa stærkt udtyndet, at den i alle 'J'ill':u1du vil
blive for tynd, bør Marken pløjes om og besaas pall. IIY,
da man i Reglen først temmelig sent fuldt ud bliver k !al'
over, om den bør ompløjes eller ej, eftersaas der gjæl'110
med 6rd. Byg. - Under Hvedens senere Vækst kan del'
maaske være Grund til at stikke Tidsler, afluge Klinte og
ligeledes indblandet Rug.
fugtige Somre angribes Hveden
ofte mere eller mindre skadeligt af Rust, af og til ogsaa af
Hvedemyggens Larver.
Hveden bør høstes en Del tidligere end Rugen, nemlig
i tidlig guirnoden Tilstand, mens Kjærnen ondnu el' blød,
uden dog at være mælkot. Høstes don sonore, falder ('n
Del Kjærner af i Blæst og UJlllor HnstbollaJldlingUll; dl'll
kan ogsaa meget vel høstes tidlig, dn. del) ul't" 1'11
11)(11 10:-: godt
under Vejringen i Hobene j inden Hjomkjørsekn llIan. (bI
dog være fuldstændig tør, da den ellers let brænder Sllll111JeJl
under Opbevaringen.
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Byg.
Bygget dyrkes saa at sige over hele Verden, fra Færøerne imod Nord til langt ned i Afrika samt i tilsvarende
Egne paa den sydlige Halvkugle.
Bygget er nemlig den
Kornsort, der kan dyrkes længst baade imod Polerne og
imod Ækyator.
Som Følge heraf dyrkes det under meget
forskjellige Forhold og optræder derfor ogsaa i mange forskjellige Former eller Varieteter.
De mest udprægede af
disse er 6rd. og 2rd. Byg, hvis Fremkomst gaar saa langt
tilbage i Tiden, at man ikke sikkert ved, om det sidste er
fremkommet af det første eller omvendt. Den almindelige
Antagelse er dog, at det 6rd. Byg er ældst, og at det 2rd.
altsaa maa være fremkommet deraf ved Forædling. Begge
Sorter har i hvert Led af Akset 3 Blomster, som hos 6rd.
Byg ane er frugt- eller kjærnegivende, mens de to yderste
er golde hos 2rd. Byg.
Seksradet Byg. Af denne Sort haves diOlrbaade Vin-

I.u1'-og V all.r b y g. 1)01, Midste Ol' dot oprindelige, og VinterlJygget er fremkommot deraf ved Aar efter Aar at saa det
tidligere og tidligere, indtil det er blevet saa haardført, at
det kan saas om Efteraaret og staa Vinteren over uden at
fryse bort. Vinter bygget dyrkes for Tiden lidt enkelte
Steder her i Landet, dels til Modning og dels sammen med
Vinter vikker til Grønfoder. Det kræver rigtig god, bekvem
og kraftig Jord, saas sidst i Avgust eller først i September
og ellers paa samme Maade som andet Byg. Som en Fordel ved det maa fremhæves, at det lige som anden Vintersæd hæmmer Agerkaalens og Kiddikens Udbredelse, idet
disse, selvom de spirer talrigt frem om Efteraaret, fryser
bort om Vinteren.
Skjønt de faa Landmænd, der dyrker
Vinterbyg, roser det, er det dog kun lidet sandsynligt, at
det nogen Sinde vil vinde videre Udbredelse her i Landet,
thi det folder kun sparsomt, dets Kjærne er let og lille, og
Halmen er simpel som Foder. Desuden gjør det lige saa
store Fordringer til Jorden i enhver Henseende som anden
Vintersæd, og endelig er Fuglene meget slemme til at æde
det, fordi det gaar endnu tidligere i Aks end Hveden.
Hvor vidt det har nogen Fremtid for sig som tidligt Grønfoder, kan man endnu ikke dømme paalideHgt om.
Vaarbygget
eller almindeligt
6rd. Byg dyrkedes
tidligere langt mere her i Landet ond nu, thi oftel'haanden
som Jordon er ganet fromad i Kultur, er det, navnlig da
paa Øerno, blevet fortrængt af det 2rd. Byg. Det almindelige
6rd. Byg haves endnu kun i ganske faa Varieter, dels fordi
det kun dyrkes i ringe Udstrækning, og dels fordi man i
Stedet for at forædle det saa vidt mulig har afløst det med
2rd. Byg. Nu forsøger man dog ogsaa at forædle det 6rd.
Byg, saaledes paa Lolland og i Sønderjylland, hvorfra man
i de senere Aar har indført det flere Steder i Nørrejylland
under Navn af forædlet Kæmpebyg.
Dette roses for at
folde bedre, at give en vægtigere Kjærne og et kraftigere
Straa end det almindelige 6rd. Byg. Det saas noget tyndere
end dette og lige saa tidlig, Jorden er ordentlig bekvem;
det modnes til samme Tid som Rugen og formenes at være
det almindelige 6rd. Byg overlegent baade paa almindelig
Bygjord og paa svær Lerjord.
Det 6rd. Byg, som ahnindelig dyrkes her i Landet, hal"
2*
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bør nedfældes 2-3 'J'1II1'. mud ~:t,dd:(ikl((,I', 1""1',111: 1'lIkld
harve eller Skrælleplov.
DersoIlI .JOl'dOII, 11\,:111 '!<-II 1"'1
være, er rigtig fin og bekvem uuder 8aHllillP:lill, :!J'"'O\'
hurtigt, og, hvis Vejret bliver det llOg(,11i
IIIII I"
buskel' det sig snart og maa gjærne blivo llogoL 1,:01" ,pI 1",1:1
gaa i Leje, naar det ikke sker før Skridniugou.
1101, 111:1:',
som bekjendt, høstes tidligt, da Akset ellers )lIug"L I,d
knækker af; det mejes derfor allerede i grønmoden 'J'ilsL:l.lld,
hvad ogsaa meget vel lader sig gjøre, da det eftermodiH's
godt under Vejringen.
Toradet Byg, der har langt større Udbredelse end Ord.
Byg, forekommer nu i mange forskjellige Varieteter, der
alle dyrkes som Vaarsæd. Her i Landet dyrkes der for
Tiden navnlig følgende Sorter:
D e t d a n s k e B y g, som har været benyttet her i umindelige Tider. Denne Sort er for længe siden bleven stedvant, den er derfor haardfør og gjør ikke store Fordringer
til Jorden og dens Drift. Den har et temmelig stivt Straa,
ret kjønne Aks, folder jævnt godt, men dens Kjærne finder
kun sjælden Afsætning som Maltvare ; den egner sig nærmest
kun til Foderbrug.
Det danske 21'd. Byg dyrkes endnu i
stor Udstrækning, nemlig rundt om, hvor Jorden ikke er
ordentlig drænet, og hvor den ikke er i nogen større Kultur.
Chevalierbyg
eller engelsk
Byg har Navn efter
dets første Opdrætter, en Englænder.
Det kom her til Landet 1834 og vandt da nogen Udbredelse i Kallundborgegnen,
h vor en Del J arder er særlig heldige for AvI af forædlede
Bygsorter, og ,tilmed er Havets Nærhed, der giver fugtig
Luft og tillige en jævn, tempereret Varme, meget heldigt
for Byggets Kvalitet. Lignende gunstige Forhold for Produktion' af godt Maltbyg er i det hele taget tilstede bngs
Kysterne i den sydlige Del af Landet, for saa vidt Jordens
Bonitet og Dyrkningsforholdene
iøvrigL passer. Chevalierbygget og ligeledes de efterfølgende, forædlede. Bygsarter
gjør nemlig langt større Fordringer saavel til Jordens Beskaffenhed som til dens Kultur end det danske Byg. De
engelske Sorter kræver god skjørleret eller endnu fastere
Jord med Mergelunderlag, godt afledet for Vand, i god
ældre Gødningskraft og i særdeles god Drift. Disse Bygsorter kræver, at Jorden er meget bekvem ved Saaningen,
hvorfor de nærmest kun kan dyrkes efter Vintersæd med
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vrlJlg", nI. Cllovaiiol'!>ygget i Bugyndelsen,
klIIII IIIiI' Lil L:l.IHluL,ikko vandt ret stor Udbredelse, thi
raa ~t.(ldlll' knndo man da byde det passende Dyrkningsk
r"I'!lold. [I'ørst ind i Halvtredserne,
da Dræningen kom i
(lang, vandt det Indgang paa en Del Herregaarde, og herfra
v:I.I111I'ede
det lidt efter lidt ind paa Bølldergaardene.
Nu er
dot omtrent blevet stedegent paa Øerne og i Østjylland, og
O\' mnllge Steder blevet blandet med det danske Byg. Chevaliel'bygget har, i Sammenligning med dansk 2rd. Byg, et
længere, temmelig blødt Straa, hvorfor det let gaar i Leje,
et langt, smukt Aks med trinde, buttede Kjærner, der i
Almindelighed egner sig godt til Maltning. Det skal saas
tidligt og modnes dog sent; det folder godt og har som
Maltvare i Reglen en god Markedspris.
Det er naturligvis
ogsaa godt til Foderbrug.
L e r c h e n b o r g b y g nedstammer
fra Chevalierbygget.
Dette blev indført til Dyrkning i Elsass, hvor det gav og
giver en udmærket Maltvare under Navn af Elsassbyg.
1879 indførtes der noget heraf til Udsæd paa Lerchenborg,
og her antog det samme Aar en stedlig Form og fik da
med det samme Navn af Lerchenborgbyg,
der nu har
vundet megen og fortjent Udbredolse i alle Landets bedre
Bygegne. Dette Byg er altsaa en forædlet Form af Chevalierbygget, og det overgaar dette i enhver Henseende,
men det kræver endnu gunstigere Vilkaar at trives under
end det; men saadanne kan vi nu ogsaa byde det mange
Steder, navnlig da hvor en virkelig god Roekultur er indført. Naar det lykkes ordentlig, folder det som Regel endnu bedre end Chevalierbygget, men har iøvrigt Egenskaber
tilfælles med dette.
H a 11e t t s b y g er ogsaa en engelsk forædlet Form af
Chevalierbygget.
Det har i de sidste Aar vundet- nogen
Udbredelse i vore bedste Maltbygegne, især paa ,Lolland
efter Sukkerroer.
Naar det dyrkes under de rette Forhold,
d. e. i ekstra god Bygjord\ giver det den fineste Maltvare,
men det folder næppe saa stærkt som Lerchenborgbygget.
Det har et blødt Straa, jbusker sig stærkt og gaar derfor
let og ofte vel tidlig i Leje.
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Prenticebyg
"tmnmol', Haa vidt. vidl\H, ogN:llI 1'1'11
(~11l'
valierbygget.
Det har i de sid"te Aal' Vllllliot. ~dlJl'l''' Ol',
større Udbredelse som Maltbyg og ligosom dnL 1'01'1'
igl\ O!';
saa nærmest paa Lolland.
Det folder endnu bod 1'1' "Ild
nogen af de andre Sorter, men det udvikler sig ogNaa IlIIII':
somst af dem alle, hvorfor det maa saas tidligHt. lilliIi)'.;,
Det kræver bedste Slags Bygjord, buskel' sig mindre ,,1.mrkt.,
faar derved et stivere Straa og gaar derfor ikke saa let i
Leje som Lerchenborg- og Hallettsbygget.
Dette i Forening
med dets store Foldrigdom har skaffet det en forholdsvis
hurtig og stor Udbredelse, men desværre synes det efterhaanden at give en mindre smuk Maltvare, i hvert Fald
efter de sidste 3-4 Aars Erfaringer.
Imperialbyg
dyrkes noget hist og her. Det egner
sig særlig godt til Dyrkning i meget frugtbare Lavninger,
da det buskel' sig sparsomt og følgelig ikke let gaar i Leje.
Anatbyg,
der stammer fra Skotland, dyrkes ogsaa hist og
her og har nærmest Egenskaber tilfælles med Lerchenborgbygget. Det giver ogsaa en god Maltval'e.
Hvad dernæst disse forskjelligo Sortors Dyrkning
angaar, er der allerede under de enkelte gjort opmærksom paa
forskjellige Forhold derved. Om dem alle gjælder det, at
de lykkes bedst paa leret Jord med god Undergrund, at
Vandafledningen
skal være i bedste Orden, at de kræver
skjør, meget vel behandlet Jord i god, ældre Kraft, d. e.,
at der ikke staldgødes direkte til dem, men at der derimod
er blevet staldgødet godt til Forfrugten:
Roer eller Vintersæd, dog ikke, til Sukkerroer, men til deres Forfrugt.
Strækker den gamle Kraft ikke til, gødes 2rd. Byg ekstra
med Superfosfat og Chilisalpeter. Jorden maa fra Efteraaret
af gjøres fuldt i Stand, thi 2rd. Byg skal saas lige saa tidligt, den ved en temmelig ringe, væsentlig overfladelig Behandling kan gjøres bekvem, og navnlig gjælder dette,
naar man gaar ud paa at høste godt Maltbyg. Dette skal
nemlig iblandt andet være fattigt paa Kvælstof (Æggehvide),
men rigt paa Stivelse, og dette opnaas - i Følge de danske
Maltbygforsøg -- naar Bygget saas tidligt. Tidlig Saaning
er dog ogsaa nødvendig for dets Udvikling i det hele taget,
fordi det, som allerede bemærket, ellers modnes for sent og
dermed mindre godt. Det danske Byg bør saas noget senere

"1101d" 1"1';.,.111"1,,
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, IIVol' .JOl'dl'" ur l'nll og' i god
dl'lI Ol' IIl'dullLlig Ljonlig.
1\ rart d ".i'; 11I":'t.,11:1:11'
Ild:~:I\doIISM:I:llgdo IIlaa følgelig rette sig noget efter
11'lIl'holdOlloog da Havnl ig efter, om Bygget bred- eller radSaaS. I første Tilfælde saas der 7 til 8 Skpr. og i sidste
f) til 7 Skpr. pr. Td. Ld., saaledes, at der saas des tyndere,
i jo bedre Tilstand Jorden er i enhver Henseende, og omvendt. At der ved Radsaaning kan og bør saas tyndest,
ligger simpelt hen i, at alle Kornene da nedfældes til samme
Dybde - ca. 2 Tmr. -, hvilket er meget gunstigt for
Spiringen og Buskningen, hvorimod der ved Bredsaaning
og Nedfældning med Svenskharve eller Sæddækker bliver
en Del Korn liggende i Jordens Overflade, som følgelig
enten slet ikke spirer eller dog giver svage Planter med
faa Stængler. For saa vidt Jorden er nogenlunde ren og i
ordentlig Gødningskraft,
er Radsaaning heldigst for 2rd.
Byg, thi det udvikler sig da bedst og bliver mere ensartet,
fordi Spiring, Skridning og Modning saa følges nogenlunde
ad, hvilket alt betinger bedste Sort Maltvare. Ved at nedfælde Bygget ved· Skrællepløjning naas tilnærmelsesvis dog
det samme som ved Radsaaning.
2rd. Byg spirer bedst i 2
Tmrs. Dybde, og det spirer heldigere og giver kraftigere
Planter i en Dybde af 2 til 3 end af 1 til 2 'rmr. Skjønt
man ved at radsaa Bygget paa rigtig god Jord kan nøjes
med en Saanlængde af 3-4 Skpr. pr. Td. Le1., gjør man
det dog ikke, thi ved en saa sparsom Udsæd tvinger man
de enkelto Planter til at buske sig særlig stærkt, men dette
medfører, at der faas en Del svagere, s;Idige Skud, som
ikke modnes samtidig med eller giver saa fyldige Kjærner
som de tidlige og kraftige Straa, hvorved Bygget bliver
tvemodent og uensartet, altsaa en simplere Maltvare.
Om det 6rd. Byg blev der fremhævet, at det helst maa
kunne vokse uafbrudt og rask hele Tiden. 2rd. Byg og
navnlig da de engelske Sorter maa helst udvikle sig noget
anderledes. Disse spirer temmelig let og sikker, og paa god
J ord skifter de ogsaa snart Blade; men derefter inaa de
have Lov til tilsyneladende at staa
Stampe i 14: Dage til
3 Uger, hvilken Standsning ganske naturligt kommer frem
efter en tidlig Saaning, idet J det kølige og maa~ke vaade'
Foraarsvejr fremkalder den. Standsningen er, som antydet,
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kun tilsyneladende,
thi mml" l'laIlLUI'IH\ IIV"'I' .1111'.1"11d"k"
ses at komme
videre, danner
do mcgot kI'IIJLi!,:c" IIII::!"."I"
Rødder
og et kraftigt
BuskningsappllraL
Na:11' .1,,11., III'
besørget og Vejret bliver mildere, har lie 011 rIlI'Ll'ildi)', I':VIIII
til at buske sig godt og vokse meget kjeudol igL LiI. I l, 'I'
som Frost og i det hele taget Kølighed
efter do II 11;1
iVIII.II
Hvile hæmmer
dem i en rask Udvikling,
vil et rl'il"l\lid al
ca. 50 Pd. Chili salpeter
pr. Td. Ld. i Almindelighed
valn,
Bygget til megen Nytte.
Saas Bygget derimod
sent og
Sommeren
kommer tidlig, kommer
det til at mangle den
nævnte Hvileperiode,
og saa bliver det tyndt
og maaske
ogsaa kort samt i det hele taget kun lidet modstandskra:ftigt
imod uheldigt Vejr.
Naar det derimod er saaet tidligt, faar
sin Hviletid,
og J orden er i god Orden, formaar
næsten
ingen Modgang at kue det.
Skal Bygget anvendes til Foderbrug,
kan det høstes
tidlig guIrnoden Tilstand,
til Saasæd bør det være helt gulmodent, og til Salg som god MaltvfLl'e m:ta det ikke høstes,
før det er fuldmodent.
Ved fol' tidlig llostning
bliver Kj:ernen klar og gjennemsigtig
(glasset), mon Bry,'!;goI'UO fol'langer,
at Kjærnen
skal have en mat straagnl Farve, on
fint kruset Overflade og tillige være fyldig og buttet, hvilket
altsammen
tyder paa en jævn, fuldstændig
Modning
uden
Afbrydelser.
Selve Byggets Høstning
er ofte vanskelig, naar
Vejret skifter med Regn og Sol, thi det maa ikke tabe den
nævnte Farve
eller blive angrebet
af Svampe.
Det maa
saa vidt mulig bindes op lige efter Leen og derpaa
sættes
Smaastakke,
dækket
med
SfLmmen i faste Hobe eller
RiveIse.

1111'1.1'111111',
I\ldllll',
11\'ill'lIl. 11:""'111":-:1,
vil Hlg", al, IHall dyrke!'
"I, IIClII Nkirl." 111".1 1\,111'1',Ilvol'lil (lor godeH stærkt,
mens
saa at
I:,'II :111;I,I'kon roruvrigl. pasHu:-J ]lfLa det omhyggeligste,
.Ionion !HesLo FontfLr er ganske udmærket
bekvem, ren og i
god, ældre Gødningskraft.
Bygget faar da meget gode
Vilkaar at vokse under, det bør maaske tillige gødes ekstra
med Superfosfat
og i Reglen med 50-100 Pd. Chilisalpeter
pr. Td. Ld., samt radsaas.
Og endelig bør man jævnlig
anskaffe
sig nyt Sædekorn
fra de Egne,
hvor Byggets
Kvalitet
har lettest ved at holde sig højest,
samt ved
Sortering af Saasæden sikre sig, at man kun saar de største
og fyldigste Kjærner.
Alt dette kan følgelig ikke naas i en
Haandevending,
men det er værd at stræbe efter.

Havre.

i

Havren
dyrkes
ikke nær i den Udstrækning
som
Bygget, hverken
imod Nord eller navnlig imod Syd.
Det
er nærmest kun i Danmark,
Sverige, Norge, Tyskland
og
Skotland,
at den dyrkes i det større til Modning.
Her i
Landet
dyrkes den i større Udstrækning
end nogen anden
Kornsort,
og navnlig er dette da Tilfældet i Jylland,
lllens
Bygget paa Øerne alene indtager et noget større Areal end
Havren.
Der er ingen Kornsort,
der i den Grnd som Havre
,dyrkes pau alle Slags .Jorder, lige fra den fedeste Murskjord
til den Ilmgresto 8nndjord, I'ra den mest kultiverede
til den
lllest raa, og paa alle mulige Steder i Sædskiftet.
At dette
kan lade sig gjøre, ligger i, at Havren af Naturen er meget
bøjelig og haardfør samt tilsyneladende
nøjsom, hvorfor den
efter Omstændighederne
kan give et tilfredsstillende
Udbytte saa at sige under alle Forhold.
Hidtil har Havren i
Reglen været Stedbarn hos os, idet vi i Almindelighed
lader
den vokse paa den magreste
og mest urene Plads i Sædskiftet;
hvis vi derimod sætter den paa den Plads, Bygget
har efter Vintersæd
med Brak forud eller efter veldyrkede
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Det er allerede omtalt, at Chevalierbygget
lykkes bedst
og giver den smukkeste
Maltvare,
naar det vokser i mild,
fugtig Luft i Nærheden
af Havet.
Det samme gjælder
ogsaa om de andre Maltbygsorter
Bygget
faar da, naar
Vejret ellers ikke er særlig ugunstigt,
de foran nævnte
Egenskaber
i fortrinlig Grad, faar, som man siger, en god
Kr. pr.
Kvalitet og dermed en forøget Handelsværdi,
100 Pd. Kystegnene
har altsaa et naturligt
Fortrin frem
for andre Egne med Hensyn til Dyrkning
af fint Maltbyg.
Imidlertid
kan man ogsaa længere inde i Landet gjøre noget
for at faa finere Maltbyg, nemlig ved at sætte Jorden i ganske
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Roer, saa giver Havren temmelig let 20-30 Fold.
Det ses
heraf, at det vil kunne lønne sig at give Havren
gode
Kaar at vokse under;
men ganske vist, san. længe vi ikke
kan holde J orden ren og kraftig nok til alle Afgrøderne
i
Sædskiftet,
er det rigtigt at give den ~en simpleste Plads,
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thi den kan bedst tn:L!e ell sandnll. Dot. 11:1.1' tidli,",I'I'IIv:III',II
almindelig Skik hele Landet over at dyrko J Invl'\\ I" (::tllg"
efter hinanden lige før Udlæget, og delllHJ Nkik 1"'llgII~1
endnu flere Steder i Jylland. Det er just illgl'll )';od Nkik,
thi den sidste Havrekjærv bliver i Reglen simpnl, op; (; 1':1':1
ningen derefter ligeledes, naar Kløveren daikko
lykkl'H
særlig godt. At dyrke Havre to Gange i Træk skylde~ d('11
gamle Opfattelse, at man ikke bør lægge Jorden ud til
Græsning eller »Hvile«, saa længe den kan vedblive at give
om end kun en tarvelig Kornafgrøde.
Man skulde tro, at
Havren har Brug for lidt Næring, siden den kan vokse
under de tarvelige Forhold, og dette er ogsaa den ældre
Opfattelse, men dette er en Misforstaaelse, thi den kræver
lige saa megen Næring som Byg. Hvorfor kan Havren da
trives ganske ordentlig, hvor Bygget ikke kan trives? Fordi
Havren har større Evne end nogen anden Kornsort til at
benytte tungt tilgængelig Plalltellæring,
den kan derfor
finde Føden, hvor de andre Kornsorter og navnlig da
Bygget ikke kan, thi deLte fordror let ti!<rælweli"
b
b
oh Nærino'
"
b
for
overhovedet
at
kunne
trives.
Havrens
betvdeli<re
lGvne
•
"
b
tIl at søge Føden op i Jorden staar rimeligvis noget i Forbindelse med dens Rødders ejendommelige 00" ikke rinO'e
Buskning. Men dernæst formaar Havren ogsa: langt bed~e
end andre Kornsorter at trives ret godt
lidet kultiveret
Jord, saaledes i nylig opdyrket Hede eller Mose.
Idet
Havren saaledes har god Evne til at kunne skaffe sig
Næring, har den ogsaa udmærket Evne til at plyndre
Jorden for dens sidste tilgængelige Plantenæring.
Derfor
er der aldrig Tale om at dyrke Vintersæd eller Byg efter
Havre, naar der ikke kan gødes dertil, men derimod nok
Havre efter Vintersæd eller Byg, uden at der gødes til den;
derfor bliver Græsningen simpel, naar Udlæget sker i Havre,
dersom Jorden ikke er i god Gødningskraft, thi i modsat
Fald har Havren udtømt Jorden i den Grad, at Græsset
kommer til at sulte; og derfor kan Havren trives særlig
godt som Grønjordsafgrøde, thi den formaar at finde tilgængelig Næring nok i den lidet kultiverede Grønfure. Vil
man lægge an paa at udpine sin Jord, behøver man blot at
dyrke Havre Gang efter Gang, saa skal det nok lykkes.
Paa den anden Side er Havre meget taknemmelig for al
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I'a:l, IIVilkl't. Ol' IIwgut uaLurligL; thi
d''I1 (:,,,111111;';,d"11 1,:1,11
lIalll' dll1l 1\:11'Hall'lig Id v(ld :d. kUllllU uojus med tungt tilr:a'llgl>iig og lidot. kOII()(llItrorotNæring, maa den selvfølgelig
IIwd stort Begjær udnytte Gødningen, naar den direkte
I)]'inges ud til den. Af denne Grund er det nok værd
saavel at staldgøde som at kunstgøde til den.
Der findes adskillige Havresorter.
De her i Landet
uyrkede har alle Kjærnen fast omsluttet af Skallen og deles
i to Grupper:
Havre med kegleformig
og H. med ensidig Top. Til den første Gruppe hører vore mest benyttede Havresorter, nemlig:
Grenaahavre,
der i lange Tider er bleven dyrket i
Grenaaegnen, hvor den som Følge af Jordens gunstige Beskaffenhed (sandrnuldet med Kalk) og et ligeledes gunstigt
Klima har udviklet sig til at faa en stor, buttet, smuk og
vægtig Kjærne.
Denne Sort bliver med Rette nu anvendt
mange Steder rundt om i Landet, især paa gode Jorder,
som Saahavre, og man har nu ogsaa begyndt at forædle
den ved Sortering og Stamavl.
ø h a vr e kaldes den bedst udviklede Havre paa Øerne,
vistnok stammende fra P r o v s t i h a v r e n, der er indført
hertil fra det østlige Holsten.
Den mest ansete Øhavre
dyrkes for Tiden paa Førslevgnaru pr. Fuglebjærg, hvor
Jorden Ol' stærkt leret, luen i udmærkot Kultur.
B o s e l e r h a v r e er en forædlet tysk Sort, som i de
sidste Aar har vundet nogen Indgang i Landets bedre Egne.
Den roses for sin Foldrigdom. - Ny Zeelands
Havre
modnes tidlig og egner sig særlig godt paa god Kær- og
Mosejord .. _- Triumfhavre
er en tysk Sort, der udvikler
sig temmelig sent, giver forholdsvis mere Halm end Kjærne;
egner sig derfor bedst til Grønfoder.
Graa Havre,
der fremdeles dyrkes meget i Jyllands
lettere Egne, har til Forskjel frl1 de foran nævnte Sorter,
der alle har hvid Kjærne, en graalig eller broget Kjærne.
Denne Sort er meget nøjsom, d. e. den formaar paa simpel
Jord i maadelig Gødningskraft at trives ret godt med hvid
Havre som Forfrugt.
Den er meget pMlidelig, kan taale
Væksten og igjen komme til Kræfter, naar
Standsninger
Vejret bliver gunstigere, modnes sent og giver fint, blødt
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Straa og en Kjærne, der vel el' let, n1(!11 (dl(lI'H1':0<1 :-10111
Foder.
Sværdhavre
har ensidig Top og UIlI(lIl :-Iorl. ,,11,,1'
hvid Kjærne.
Begge Former dyrkes llogotliol' i 1.1111<1,-1,
mest som Grønfoder paa meget frugtbar Bund, idel do 11:11'
stivt Straa, som vanskeligt gaar i Leje. De udviklel' :-:ii~
begge langsomt.
Purhavre
dyrkes nu kun paa Jyllands allersimplesto
Sandjord er. Den er følgelig meget nøjsom og haardfør og
giver et tarveligt Udbytte baade af Halm og Kjærne.
Denne er meget lille.
Det er ganske almindeligt, at forskjellige Havresorter
dyrkes i Blanding, og uden at man egentlig er opmærksom
derpaa.
Til Foderbrug har dette maaske heller ingen Betydning.
Imidlertid er det lettere .at holde en bestemt
Havresort ren end nogen af de andre Kornsorter, da Havren
vanskelig befrugtes ved Krydsnillg.
Havren trives, sonl allerede nævnt, pnn, al Slags Jonl,
bedst dog paa god lermuldet Jord eller i Mosejord, som Cl'
i god Drift. Havren gjør ingen særlig Fordring til Jordens
Behandling; den maa ordentlig efteraarspløjes,. Stubjord paa
almindelig Maade, Græsjord derimod reolpløjes.
I Sædskiftet lykkes Havren bedst efter Vintersæd, Rodfrugt eller
1 a 2aarig Kløver, og den trænger da sjældent til at gødes;
kommer den derimod som Udlægsafgrøde efter 2-3 andre
Kornsorter, bør der helst gødes til den, med halm et Staldgødning om Efteraaret forud, med væsentlig halmfri, tørveblandet Gødning om Foraaret eller, i Mangel heraf, med
Fiskeguano eller Benmel paa lettere Jorder, med Superfosfat
og Chilisalpeter paa Lerjord, hvorpaa de først nævnte
Kunstgødninger
dog ogsaa er meget gode, naar der ikke
særligt skal gødes til Havren, men fuldt saa meget til
Græsmarken. - Mens Byg ynder rigtig skjør, dyb Jord,
sætter Havren mere Pris paa, at Jorden er noget fast i
Dybden, naar den blot tillige er fugtig. I det hele taget
ynder Havren Fugtighed,
dog ikke sur eller kold Jord;
men Jorden maa gjærne holde godt paa Fugtigheden, og
Vejrliget maa helst være fugtigt og noget køligt.
Havren bør som Regel aldrig saas særlig tidlig. Pna
rigtig god Jord dog i Almindelighed, saa snart Jorden er

Ijllldii':, 111(111 i :-1:1,11111111 (;rnd :-1011 l .Jordon er Inagel',
1Jr4'1Iog i :-lilllpul 1\ lilliiI', \l(1:-::elt.osdons Saanillg. Der sans
<ltll'1'UI' (Invro I'm 1'(')I'Bt.
i April til Slutningen af Maj eller
nma:-lk.uolldnu senere.
Udsædens Mængde er der ligeledes
:-It.orl"orskjel paa, fra 8-10 Skpr. paa god Jord til 12-16
8kpl'. pnl1 Bimpel Jord.
I det hele taget saas Havre tykt,
(\ols \'ordi den ikke buskel' sig stærkt, dels og navnlig fordi
Illnll ønsker den finstraaet for dens Opfodrings Skyld. Hvor
Jonlen er i god Kultur, kan Havren godt radsaas; der
vindes dog ikke synderligt derved, hvorfor den saa godt
som udelukkende bredsaas over alt, Den bør nedfældes til
11/2-3
Tmrs. Dybde med Svenskharve eller Sæddækker,
bedst rimeligvis dog med Skrælleplov.
Havrens Modning er gjærne noget uregelmæssig, hvilket
har mindre at betyde, da den som Regel anvendes til
Foderbrug.
Den mejes i tidlig gulmoden Tilstand, dels for
at den ikke i Blæst skal miste for mange Kjærner, dels
fordi den eftermodnes godt under Vejringen, og dels endelig
for at faa god, nærsom Havrehalm.
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Blandkorn.
Som Tillæg vedføjes nogle Bemærkninger om Dyrkning
af Blandkorn
, d. e. en Blanding af 2rd. Byg og Havre,
der høstes moden. Denne Slags Blandkol'll dyrkes ikke saa
lidt rundt om i Landet, og navnlig hvor man kjærnefodrer
rigeligt, men er ængstelig for at kjøbe synderlig af Klid og
især af Oljekager.
Blandkorn dyrkes ganske paa samme
Maade som 2rd. Byg eller god Havre hver for sig. Blandingen maa være omtrent 1/3 Byg og 2/3 Havre, og 6rd.
Byg bør ikke benyttes, da dette og Havren ikke udvikler
sig samtidig. Blandkornet saas, naar det er Tid at saa ren
Havre. løvrigt er det en almindelig Erfaring, at man som
Regel avler 1 a 2 Fold Blandkorn mere end af Byg og
Havre hver for sig. Hvori dette ligger, er ·~endnu ikke
ganske klart, men at. Blandkornet giver det nævnte større
Udbytte, gjør sit til, at det dyrkes meget mere almindeligt.
end det ellers vilde være Tilfældet.

