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vor nuværende Opfattelse af Begrebet »Art«
(se denne Art.) opstilles en Række forskellige Arter af dyrket B. Det dyrkede B. antages nu alm. at nedstamme fra mindst 2
vilde Stamarter, en 2-radet og en 6-radet;
den sidste er ukendt eller uddød, hvorimod
der i Nordøstafrika og Sydvestasien findes
en vildtvoksende 2-radet B. (H. sfJontaneum
Koch), der af mange antages at være Stamformen til det dyrkede Z-radede B. Den
afviger væsentlig kun derved, at Aksen
er skør, saa den ved Modenheden brækker i lige saa mange Stykker, som der er
Kerner.
H i s t o r i e. B.s Kultur er rimeligvis begyndt i det sydvestlige Asien, hvor saa
mange af vore Kulturplanter hører hjemme.
Allerede i det 4. Aartusinde f. Chr. var det
sikkert dyrket i Ægypten, da man har fundet Bygkorn i den fra denne Tid stammende
Dashurpyramide. Ligeledes har man fundet
Bygkorn i de saakaldte »Pælebygninger« i
Schweiz, der hidrører fra Stenalderen. I
Danmark og Sv er rig har B. været dyrket
allerede i den yngre Stenalder, idet man
har fundet Bygrester i Køkkenmøddinger
fra dette Tidsrum; ogsaa i Bronzealderfund
i Danmark og Sverrig har man opdaget B.
Alle disse Oldtidsfund er blevet henført til
det nedenfor omtalte S t j e r n e b y g eller
6-k a n t e d e B., der altsaa maa antages
at være den Bygform, der først er taget i
Kultur, hvilket ogsaa andre Omstændigheder taler for. D e t 2-r a d e d e B. synes
først at være blevet taget i Kultur noget
senere; men det var dog allerede i Oldtiden dyrket i Grækenland og Italien. D e t
a I m. 6-r a d e d e (firkantede) B. er vistnok
meget yngre, idet der ingen som helst Vidnesbyrd haves om dets Dyrkning i Oldtiden.
De forskellige, mere afvigende Former af
B.(Gaffelbyg, Nøgent B., Sort B., Enblomstret B., Storavnet B. o. fl.) er for største
Delen fundet i Kultur i Nordøst-Afrika
(særlig Abyssinien) og Syd-Asien (særlig Nord-Indien og Persien), og man ved
intet om, hvorledes de er opstaaet. Ved.
Krydsning mellem disse Former indbyrdes
og med de gamle europæiske Sorter er der
fremkommet en stor Mængde ejendommelige Bygformer, og saa godt som alle Kombinationer af de i det foregaaende og efterfølgende nævnte Karakterer kendes, om end
ikke alle de saaledes fremkomne Former er
blevet bragt til Konstans. Det dyrkede B.s
Systematik er derfor nutildags meget vanskelig, og nogen fuldtud tilfredsstillende Bearbejdelse findes ikke.
Oversigt
over
de
vigtigste
Grupper.
A. 6-r a d e d e.
1) A I m. 6-r a d e t B. (H. vulgare L.) har
ret lange, aabne, ved Modenheden nikkende
Aks, der i Tværsnit er firkantede, fordi Midterkornene er stærkere tiltrykt til Aksen end
Sidekornene ; Midterkornene er større end
Sidekornene, der er stærkt skæve; Stakkene
er tiltrykt, ru; Kernerne avnklædt, af alm.
Bygfarve, Yderavnerne smaa. Til denne
Gruppe hører alle her i Landet dyrkede
Sorter af 6-radet B. Ogsaa de vigtigste
Vinterbygsorter hører herhen. 2.) H i m a-

I a y a-B. eller H i m m e l-B. (fl. coeleste L.)
ligner det alm. 6-radede B., men har nøgne
Korn. Det blev i Begyndelsen af det 19.
Aarh. forsøgsvis dyrket her i Landet, men
atter opgivet. 3) N e p a u l-B. eller a I m.
G a f f e I b y g (H. trifurcatum Schl.) svarer
ligeledes til alm. 6-radet B., men har Gafler i Stedet for Stak og nøgne Korn. 4)
Stjerne-B.
eller 6-kantet
B. (H. hexastichum L.) har korte, tætte, ved Modenheden oprette Aks, der i Tværsnit er 6-kantede, idet alle Kernerækker danner samme
Vinkel med Aksen; Kornene er stærkt udstaaende, hvorfor Stakkene bliver udspærret; Kornene er avnklædt og af alm. Bygfarve, Yderavnerne smaa. Som tidligere
nævnt er. dette den ældste kendte Bygform ;
nutildags dyrkes Stjernebyg kun lidt og kun
i afsides Egne; her i Landet dyrkes det slet
ikke mere. En Vinterform kendes.
B. 2- r a d e d e.
5) N i k k e n d e B. (H. nutans Schiibl.)
har lange, tynde, aabne, ved Modenheden
nikkende Aks; Sideblomsterne er veludviklede Hanblomster ; Stakkene er tiltrykt, ru;
Yderavnerne smaa; Kornene avnklædt, af
alm. Bygfarve. Til denne Gruppe hører Nutidens vigtigste Bygsorter (se nedenfor).
6) T h o r e-B. eller K a f f e-B'. (fl. nudum
L.) svarer til Nikkende B., men har nøgne
Korn; den har tidligere forsøgsvis været
dyrket baade her i Landet og i Norge, men
er atter opgivet. 7) K o n g e-B. eller H v i d
s t o r a v n e t B. (H. abyssinicum Seringe)
afviger fra Nikkende B. ved at have store,
stakkede Yderavner paa Midtersmaaaksene
og rudimentære Sidesmaaaks. Det har tidligere forsøgsvis været dyrket her i Landet
og synes at være en forholdsvis yderig
Form; dets Dyrkning er dog atter helt opgivet. Det skal stamme fra Abyssinien. 8)
C> p r e t B. (H. erectum Schiibl.) har bredere,
tættere og kortere Aks, der ved Modenheden er oprette; Kernerne er mere udstaaende end hos Nikkende B., og Stakken e
ligeledes; Yderavnerne er smaa, Kornene
avnklædt og af alm. Bygfarve; Sideblomsterne er veludviklede Hanblomster ; paa
Rygsiden ved Kornets Grund findes som
Regel en Tværfure, der mangler hos Nikkende B., hvor der som Regel i Stedet findes en flad Indtrykning paa Rygsiden; ved
Hjælp heraf kan man kende de 2 Hovedgrupper af 2-radet B. fra hinanden alene
paa Kornene. Den samme Forskel findes i
øvrigt mellem 6-kantet B. og Alm. 6-radet
B. Af Opret B. findes en Række forskellige
Sorter (se nedenfor). 9) V i f t e-B., R i s-B.
eller F l y n d e r-B. (fl. zeocrithum L.) slutter
sig nærmest til de foregaaende, men har
endnu kortere og tættere Aks, der ved Grunden er brede og afsmalner jævnt mod Spidsen; Stakken e er vifteformigt udbredt, i øvrigt som Opret .B. Vifte-B. har tidligere været dyrket en Del i Mellemeuropa og er omtalt i Litt. allerede i det 16. Aarh.; nutildags
er dets Kultur næsten helt ophørt, og her i
Landet dyrkes det slet ikke.
'
U d b r e d e I s e o g A n ven d e I s e. B.
er udbredt over større Dele af Jorden end
nogen anden Kornart. Det er den Kornart,
der dyrkes længst mod Nord; i Norge lig27*
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Dette er dog ikke nogen enkelt Sort, men
ger Nordgrænsen ved 70 o n. Br. (j nogle
Aar modnes det endnu lidt nordligere), i er snarest at betegne som en Gruppe a:
Sverrig ved 65 o; herfra synker Nordgrænovervejende tidligmodne, blødstraaede Sorsen ned til 60 u ved Ural, 62 o ved Jakutsk i ter med grove, tykskallede I(erner af rer
Sibirien, 50 u ved det ochotske Hav paa
mørk Farve, ofte blaaribbede. Skønt «- TyAsiens Østkyst, 56 u paa Hadiak-Øen ved
pen altid er den overvejende, findes der som
Amerikas Vestkyst, 65 o ved MackensieRegel en Del af de andre Typer, mest af
Floden, 60 o ved Athabasca-Søen og 50 o ved
r-Type, mindre af ,B-Type og mindst af ,JWinnipeg i I(anada. Paa Færøerne og ShetType. Meget hyppigt er det, særlig paa
landsøerne er B. den eneste I(ornart, der
Øerne, blandet stærkt med Ghevalier-Byg,
dyrkes, Og ogsaa paa Island har der tidEn ejendommelig Sort, der dyrkes en Del
Nordfyn under Navn af O l e H e n d r i k s
ligere været dyrket B. Paa den sydlige
Halvkugle gaar B. i Syd-Amerika saa langt
B y g, maa nærmest regnes herhen; Sorten
mod Syd, som der overhovedet drives Ageradskiller sig fra alm. Landbyg derved, at
brug. I de egentlige Tropeegne dyrkes B. I(ernerne er meget smalle. Dansk Landbyg
ikke; men det gaar dog paa den nordlige
dyrkes endnu meget her i Landet, særlig i
Halvkugle ned til 17% o ved Timbuktu, og
Jylland; men det er dog i den sidste Snes
paa den -sydlige Halvkugle til 18 o. VerdensAar blevet trængt stærkt tilbage af Prentice-Bygget, med hvilket det ikke kan maale
produktionen af B. er knap ZO Mill. Tons;
de Lande, der producerer mest, er i Eusig i Ydeevne. I Maltbygudvalgets forsøg
ropa Rusland, Tyskland og Østerrig-Ungarn
gav Z Prøver af Dansk Landbyg henholdsvis Z og 3% Gtn. I(erne pr. Td. Ld. mindre
og uden for Europa De forenede Stater og
Japan. Største Delen af Bygproduktionen
end alm. Prentice-Byg, Ole liendriks Byg
benyttes til Malt og til I(reaturfoder; især
,endogsaa 7 Gtn. mindre end dette. I Fortil Svin og I(væg, i sydligere Lande dog
søgene paa Statens forsøgsstationer
har
ogsaa til Heste. I nordlige Lande, t. Eks. i »Gammel dansk« Byg paa de 3 forsøgsNorge og Sverrig, spiller B. endnu en Rolle
marker med lermuldet Jord ved Tystofte,
som Brødkorn, og en Del benyttes paa anLyngby og Askov givet henholdsvis Z%, 2
og 1 Gtn. I(erne mindre pr. Td. Ld. end alm.
den Maade til Menneskeføde (Byggryn, Bygmel).
Prentice-Byg, og da dette atter har givet
B y g s o r t e r. De hos os dyrkede B. høhenholdsvis ZY., 1 og Z Gtn. mindre end
rer til Z forskellige Grupper, Z-r a d e t B y g, Tystofte Prentice-Byg, bliver Mindreudbytder inddeles i N i k k e n d e B y g og O p r e t
tet af Dansk Landbyg i forhold til sidstnævnte henholdsvis 5, 3 og 3 Gtn. I(erne
B y g, samt 6-r a d e t B y g, hvoraf kun dyrkes A l m. 6- r a d e t B y g. I(endetegnene
pr. Td. Ld. I Aarene 1903-07 er der rundt
paa disse Grupper er omtalt ovenfor.
omkring i Landet anstille t 53 lokale forsøg
Til Adskillelse af Sorterne inden for hver
med Dansk Landbyg og Prentice-Byg, og i
enkelt Gruppe benyttes en Række forskeldem alle paa 2 nær har Prentice-Bygget
(mest Tystofte Prentice) givet det største
lige I(endemærker. Først og fremmest skelI(erneudbytte; i Gennemsnit af alle 53 Forner man mellem Sorter med langhaaret og
givet 3% Gtn.
Sorter med korthaaret Bugstilk; hos de søg har Prentice-Bygget
første er selve Bugstilken kort, men ender
I(erne mere pr. Td. Ld. end Dansk Landbyg.
Disse lokale forsøg, der er anstillet under
i en Dusk af lange liaar; hos de sidste er
de mest forskelligartede forhold, hvad Jordselve Bugstilken som Regel lang, med
spredte og korte liaar. Et andet vigtigt
bund, Gødskning, Saatid o. a. forhold anSkelnemærke hentes fra den nærmest Midtgaar, viser med Sikkerhed, at det gamle
nerven liggende Nerve paa hver Side af
danske Byg ingen Berettigelse har længer.
I(ornets Rygside, idet man adskiller Forli a n n a - B y g ligner i mange Henseender
mer med glatte og med ru Siderygnerver ; Dansk Landbyg; det er ligesom dette overhos de sidste er disse Nerver paa I(ornets
vejende af a -Type og indeholder en Del af
øverste Halvdel forsynet med smaa, opadde andre 3 Typer; det er lidt mere stivvendte Torne, der let iagttages under Lupe.
straaet end Dansk Landbyg og modnes samEfter disse I(endemærker skelne r man paa
tidig med dette; I(ornene er langt finere, af
Svaløf mellem a_F O r m e r med langhaaret
smuk farve og fint kruset; det er dannet
af von Proskowitz
i I(wassitz ved UdBugstilk og glatte Siderygnerver (t. Eks.
Prentice-Byg), (J-F o r m e r med langhaaret
valg af M ti h r i s k L a n d b y g. En familieBugstilk og ru Siderygnerver (f. Eks. Svaløfs
stamme, udvalgt paa Svaløf af Hanna-Byg,
er H a n c h e n - B y g, der er en ren a-Type
Per1ebyg), r-F o r m e r med korthaaret Bugmed smuk I(ornform, temmelig tætte Aks
stilk og glatte Siderygnerver (t. Eks. Gheog ret stift Straa. Paa Statens forsøgsstavalier-Byg) og eJ'-Fo r m e r med korthaaret
Bugstilk og ru Siderygnerver (f. Eks. Svaløfs
tioner har Hanchen-Bygget givet et godt
Gute-Byg). Af Atterberg betegnes disse
I(erneudbytte, ved Tystofte Y., ved Lyngby
1 Gtn. mindre end Tystofte Prentice-Byg og
Former henholdsvis A-, B-, G- og D-F o rved Askov lige saa meget som dette. Hvor
m e r. Andre I(endetegn, der benyttes ved
Sortadskillelsen, er Aksenes Længde og Tætman ønsker at have en tidlig Bygsort, vil
hed, I(ornenes Form, Sorternes Tidlighed
Hanchen-Bygget vistnok være det fordelagm. m. Man skelner mellem »V a a r b y g«, tigste, og det vil særlig være egnet til at
der saas om Foraaret, og »V i n t e r b y g«, afløse Dansk Landbyg, hvor man endnu
der saas om Efteraaret.
holder paa dette af Hensyn til Modningstiden.
1. S o r t e r a f N k k e n d e B y g.
Af a-Former maa først nævnes D a n s k
P h o e n i x - B y g og P a g e s p r o l i f i cL a n d b'y g eller G a m m e l d a n s k B y g. B y g er begge af lignende Type som Dansk

i

i

Byg.

Landbyg og er tarvelige Bygsorter uden
Betydning for vore forhold.
p r e n t i e e - By g er ligesom de foregaaende Sorter af a-Type, men afviger fra dem
alle ved sin Kornform ; Kornene er slanke
med en fra Midten mod begge Ender jævnt
og ikke stærkt aftagende Bredde; Rygsiden
er jævnt afrundet baade i Længde- og
Bredderetningen
(medens Chevalierog
Landbyg i Bredderetningen er næsten flade
og i Længderetningen "bugede", d. v. s., runder stærkere paa Midten end hen mod Enderne); en karakteristisk forskel viser sig
ogsaa, naar man lægger Kornene om paa Bugsiden. Kornene af Prentice-Byg hviler da
paa Midten med begge Ender lige højt fra
Underlaget, medens Kornene af Landbyg og
Chevalier indtager en skraa Stilling med
Stakenden pegende opad; Rygribberne er
svagt udviklet og Rygskallen ved god Høstning fint kruset. Akset er middellangt, bredere og betydelig tættere end hos ChevalierByg og de fleste Landbyg-former; bekendt
er Prentiee-Byggets
mangelfulde Gennemskridning; selv i gunstige Somre naar Aksets
Grund kun ganske lidt op over den øverste
Bladskede, og i tørre Somre bliver det ofte
for en stor Del siddende i Skeden. Denne
mangelfulde Gennemskridning har i øvrigt
ingen Betydning, da den hverken skader Udbytte eller Kvalitet; men den giver i Sommertiden Prentiee-Bygget et uanseligt Udseende, der har givet Ariledning til mange
fejlagtige Domme. Straaet er kraftigere og
betydeligt stivere end hos Dansk Landbyg
og Chevalier-Byg, men Planterne busker sig
mere end hos disse Sorter og ved lige stor
Saamængde kommer Prentiee-Bygget derfor
let til at staa for tæt og bliver tilsyneladende blødstraaet. Prentice-Bygget modnes nogle Dage senere end Chevalier-Byg
og ca. en Uge senere end Dansk Landbyg og Hanehen-Byg; det kræver tidlig
Saaning og lønner denne godt. Det alm.
Prentice-Byg indeholder en Del fremmede
Typer, dels y-Typer, i mindre Antal ogsaa
{J- og J-Typer, dels grove re a-Typer.
En
rendyrket form af Prentice, frembragt af
Statskonsulent K. H a n s e n ved Udskilning
af alle de fremmede Typer, er L y n g b y
P r e n t i c e - B y g. Derimod er T y s t o ft e
P r e n t i c e - B y g en familiestamme, der
nedstammer fra et enkelt af forsøgsleder
N. P. N i e l s e n udvalgt Aks. P r i n s e s s eB y g er ligeledes en familiestamme
af
Prentice-Byg, udvalgt paa forædlingsstationen ved Svaløf. Medens der ved Dannelsen af Lyngby Prentice-Bygget kun tilsigtedes større Ensartethed og dermed bedre
Kvalitet, har man ved Udvalget af Tystofte
Prentice-Byg og Svaløfs Prinsesse-Byg tillige haft til Hensigt at hæve Kerneudbyttet,
hvad ogsaa er lykkedes. Prentice-Byggets
ffistorie er ganske ejendommelig. I foraaret 1884 modtog det kg!. danske Landhusholdningsselskabs
Maltbygudvalg
gennem
Markfrøkontoret bI. a. nogle Sække Saabyg fra Mellemengland ; dette Byg blev saa
prøvet i Udvalgets forsøg under Navn af
"E n g e l s k B y g« og viste sig gennemgaa"
ende at give større Kerneudbytte end de
andre prøvede Sorter; samtidig lagde man
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paa de aarlige Maltbygudstillinger Mærke
til Sortens ejendommelige Kornform. Sorten bredte sig hurtigt i Omegn~tL<l.f de
Gaarde, hvor forsøgene anstilledj2S, og man
fandt da, at Navnet "Engelsk Byg« var for
ubestemt. Paa Maltbygudstillingen i Køben1886 drøftedes
dette
havn i Efteraaret
Spørgsmaal blandt Dommerne, og da Møller
A. B a y erklærede, at Sorten lignede noget
Byg, der dyrkedes paa Langeland under
Navn af "Printiee-Byg«, fandt Udvalgets
forsøgsleder, forpagter C h r. S o n n e, Anledning til i forsøgsberetningen for 1887 at
bruge dette Navn om det tidligere "Engelske
Byg«. Under Udstillingen i 1888 kom en
Mr. P r e n t i c e herover; han udtrykte over
for forpagter Sanne sin Glæde over, at
hans Byg vandt saa stor Udbredelse her i
Danmark og udbad sig Tilladelse til at sende
en Prøve af sin originale Saasæd. Da denne
ankom, viste det sig imidlertid at være en
typisk Chevalier-Byg. Det danske PrinticeBygs Oprindelse blev altsaa ikke herved
mere klar, men dets Navn forandredes ved
denne Lejlighed til "Prentiee-Byg«. Sorten
vandt hurtigt stor Udbredelse i Danmark
og er nu sikkert mere udbredt end alle
andre Bygsorter tilsammen. fra Danmark
er Prentice-Bygget
kommet til Sverrig,
Tyskland og andre Lande og har ogsaa her
vundet stor Udbredelse. I Prentiee-Byggets
oprindelige ffjemland, England, synes man
slet ikke at have lagt Mærke til denne ejendommelige Sort. Allerede i Maltbygudvalgets 1. forsøgsrække, der afsluttedes 1887,
viste Prentice-Bygget sig som nævnt de andre
Sorter overlegent i Kerneudbytte ; disse forsøg var dog meget primitive, hvorfor Udslagene i det hele ikke var store; men allerede
i Udvalgets 2. forsøgsrække, 1888-92 viste
Prentice-Byggets Overlegenhed sig tydeligt,
idet det gav 2 Ctn. Kerne og 2 Ctn. Halm
mere pr. Td. Ld. end den bedste ChevalierStamme, og dette forhold holdt sig væsentlig uforandret i den 3. forsøgsrække, 18931902. Mellem det alm. Prentice-Byg
og
Stammerne fra Lyngby og Svaløf viste der
sig i disse forsøg ingen forskel.
I de
ældre forsøg paa Statens forsøgsstationer
viste det alm. Prentiee-Byg sig ogsaa de
andre Sorter overlegent, idet det ved Tystofte, Lyngby og Askov har givet henholdsvis 2, 2 og 1 Ctn. Kerne mere pr. Td. Ld.
end den bedste af de andre Sorter. Af de
forskellige Stammer har T y s t o f t e P r e nt i e e - B y g vist sig at være den bedste;
det har ved Tystofte givet 2Y2, ved Lyngby
1, ved Askov 2, ved Abed 2Y2 og ved Aakirkeby 3 Ctn. Kerne mere pr. Td. Ld. end
alm. Prentice-Byg. Nærmest Tystofte Prentiee kommer S val ø f s P r i n s e s s e - B y g,
der ved Askov og Abed har givet samme
Udbytte som Tystofte Prentiee-Byg og ved
Tystofte og Lyngby kun Y2 Ctn. Kerne mindre end dette. L y n g b y P r e n t i c e - B y g
har overalt givet mindre Udbytte end disse
2 Stammer, men gennemgaaende lidt mere
end alm. Prentice-Byg. Der foreligger endvidere Resultater af ca. 150 lokale forsøg
med Prentiee-Byg, anlagt af Landboforeningerne rundt i hele Landet. I saa godt som
alle de forsøg, i hvilke Prentiee-Byg er
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sammenlignet med andre Bygsorter, har det
givet større Kerneudbytte end disse, og de
faa Undtagelser kan man vistnok roligt
skrive paa ForsøgsfeiIenes Regning. I 22
lokale Forsøg i Aarene 1903-1907 er T y st o f t e P r e n t i e e - B y g sammenlignet med
a I m. P r e n t i e e - B Y g og har i de 19 af
disse givet større Kerneudbytte end dette.
I Gennemsnit af alle 22 Forsøg har Tystofte Prentiee givet 2Y. Ctn. Kerne pr. Td.
Ld. mere end alm. Prentice. I 41 lokale
Forsøg er T y s t o f t e P r e n t i e e - B Y g
sammenlignet med L y n g b Y P r e n t i e e B Yg og har i de 34 af disse givet større
Kerneudbytte end dette. I Gennemsnit af
alle 41 Forsøg har Tystofte Prentiee givet
2 Ctn. Kerne pr. Td. Ld. mere end Lyngby
Prentiee. Endelig er i 11 lokale Forsøg T y st o f t e P r e n t i c e - B y g og S val ø f s
Prinsesse-Byg
sammenlignet; i 6 af
disse har Tystofte Prentice givet størst
Kerneudbytte og i 5 mindst; i Gennemsnit
af alle 11 Forsøg har de 2 Stammer givet
samme Kerneudbytte.
Alt i alt stemmer
altsaa Resultaterne af de lokale Forsøg
fuldt ud med Resultaterne af Forsøgene paa
Statens Forsøgsstationer.
Det er tidligere
bemærket, at Prentiee-Bygget
paa Grund
af sin lange Voksetid kræver tidlig Saaning;
men det bør ogsaa bemærkes, at det ikke
godt taaler at blive saaet for tykt paa frugtbare, gødningskraftige Jorder, fordi det under saadanne Forhold buskel' sig meget
stærkt, og dette gælder vistnok i særlig
Grad om Tystofte Prentiee. Prentiee-Bygget er mindre modtageligt for Stribesyge og
Brand end nogen anden hos os dyrket Bygsort; til Gengæld er det mere modtageligt
for Biadpletsyge, hvilket imidlertid kun har
ringe økonomisk Betydning, da Sygdommen
hverken synes at forringe Udbytte eller
Kvalitet synderligt, selv hvor Angrebet i
Marken ser meget slemt ud. Prentiee~Bygget kan under gode Høstforhold give et udmærket Maltbyg, selvom Farven ikke er
saa fin som f. Eks. Goldthorpe-Byggets.
Af fl- Type er Svaløfs P e ri e - B y g, der
er en Familiestamme af Svensk Landbyg.
Det er en tidlig Sort, som i de sidste Aars
svenske og norske Forsøg har givet endnu
større Udbytte end Hanehen-Byg og derfor
fortjener at prøves ogsaa her i Landet.
Af r- Formerne er C h e val i e r - B y g
den vigtigste Sort. Det· har et langt, aabent
Aks med tyndskallede, fint krusede Kerner;
disses Form er beskrevet ovenfor under
Prentiee-Byg. Chevalier-Bygget er temmelig blødstraaet, og Aksene, der skrider godt
igennem, er stærkt nikkende; det modnes
2-3 Dage før Prentiee-Byg og 4-5 Dage
senere end Hanehen-Byg. Sorten skal af en
f.nglænder ved Navn C h e val i e r være
opdrættet af et enkelt paa hans Bygmark
fundet Korn, der udmærkede sig ved sin
Tykkelse og Vægt. Allerede 1832 blev det
taget i Kultur i det store. Det meste nu dyrkede Chevalier-Byg skal stamme fra en af
H a l I e t i 1861 udvalgt Familiestamme (Pedigree).
ChevaIier-Bygget
blev gennem
mere end en Menneskealder regnet for at
være den fineste og mest yderige Maltbygsort, og det vandt overordentlig stor Ud-

bredeise i alle Lande, ogsaa i Danmark. Talrige Opdrættere har Søgt at forbedre det; men
- som man kunde vente efter ChevalierByggets Oprindelse - uden virkeligt Resultat; dette »Forædlingsarbejde« har hovedsagelig givet sig Udslag i en overordentlig
Mængde »Stamme«- og »Sorts«-Navne. Som
nogle af de vigtigste »Stammer« og »Sorter«, der maa henføres til Chevalier-Byg og
væsentlig adskiller sig indbyrdes ved større
eller mindre Renhed, maa nævnes følgende:
C a n a d i s k p r o I i f i e, C h a I I e n g e (Heine), E a r I y m i n t i n g (Oakshott), E l s a s s,
G o l d e n d r o p s, G o I d e n g r a i n, G o Id e n m e Ion (Parson), G o I d f o i l (Heine),
H a l I e t s, H o l s t e n s k, J a r m a n s g o Id e n, K i n v e 1'-, L e r e h e n b o r go,L y n g eb æ k g a a r d s, M o n t a n a-, O r e g o n-,
S a a I e-, S k o t s k P e r I e-, S t e n s g a a r d s
og W r i n e h s p r e m i e r-B y g. Før Prentiee-Byggets Fremkomst var Chevalier-Bygget under forsk. Navne den alm. dyrkede Sort
i Landets Maltbygegne og havde ogsaa uden
for disse en Del Udbredelse; nu er det i de
allerfleste Egne fortrængt af Prentiee-Bygget. I Maltbygudvalgets Forsøg gav de forskellige Chevalier-Stammer fra 2 til 3 Ctn.
Kerne mindre pr. Td. Ld. end alm. PrentieeByg. Ved de senere Aars Forsøg paa Statens Forsøgsstationer har det givet fra 2Y.
-6Y. Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld. end
Tystofte Prentiee-Byg. Endelig er Chevalier-Byg i 51 lokale Forsøg sammenlignet
med Prentiee-Byg og har i de 43 af disse
givet mindre Kerneudbytte; i Gennemsnit
af alle 51 Forsøg har Chevalier-Bygget givet
3 Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld. end Prentiee-Bygget.
Det saakaldte G I o r u p -B y g er ogsaa af
r -Type, men har store, grove, rød stribede
Korn; det var en Tid noget udbredt paa
Fyn og blev prøvet i Maltbygudvalgets
Forsøg, hvor det gav 2 Ctn. Kerne mindre
pr. Td. Ld. end alm. Prentiee-Byg.
Af eJ' -Type er G a r t o n s I d e a I - B y g,
der har lignende tynde, aabne Aks som Nikkende Byg; men Aksene er mere oprette,
og Indtrykningen ved Kornets Grund er beo
grænset af en lige Tværlinie, saa at Sorten
staar paa Overgangen til Opret Byg. Kornene er lange og tynde, af ret tarvelig Kvalitet. Ideal-Bygget giver kun et lille Udbytte og fortjener ingen Udbredelse.
Paa dette Sted skal nævnes D i a m a n tB y g og K e j s e r - B y g, der begge er af
saa blandet Type, at de kun med Urette kan
betegnes som Sorter. De er dannet af
B e s t e h o r n i Bebitz ved Krydsning af
Chevalier- og Imperial-Byg. Hovedtypen i
dem er Chevalier-Byg; men de indeholder
en Række andre Typer baade af Opret og
Nikkende Byg. Begge giver et liIIe Kerneudbytte, og de dyrkes næppe i Praksis mere.
2. S o r t e r a f O p r e t B y g.
J u vel - B y g eller S t a k f a I d e n d e
e n g e I s k B y g (mindre korrekt kaldet
Stakløst
Byg, Beardless
Barley)
er en meget ejendommelig Sort med - af
en Opret Byg at være - smaIIe og aabne
Aks; ved indtrædende Modenhed afkastes
Stakkene som Regel, hvoraf Navnet. Kornene
er af et -Type og har en tydelig Tværfure
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ved Grunden paa Rygsiden; de er ret fint- neudbytte end nogen anden Sort, 87;; Ctn.
formet og nogenlunde finskallede. Sorten
mindre end alm. Prentice-Byg. Naar Impeer paa Firmaet Webb &. Sons Marker i rial-Bygget alligevel endnu kan træffes· dyrWordsby-Stowbridge
fundet som Indblanket enkelte Steder, særlig i Jylland, maa Forklaringen vel søges i det stive Straa og den
ding i Chevalier-Byg og er af nævnte Firma
tidlige Modning. Det fortjener kun at dyrkes
bragt i tIandelen. tier i Landet vandt det
en Tid nogen Udbredelse, men er vist nu paa meget gødningskraftig Jord, hvor andre
ganske forsvundet igen. I Maltbygudvalgets
Bygsorter vil gaa i Leje. I vaade Aar kan det
Forsøg har det givet 4-47;; Ctn. Kerne minundertiden overgaa alle andre Sorter. En
Stamme af Imperial-B. fra T o l n e i Venddre pr. Td. Ld. end alm. Prentice-Byg.
G o 1d - t h o r p e - B y g er ogsaa af asyssel har paa Forsøgsmarken ved Lyngby
Type, men Aksene er korte og brede, og vist sig som en ret yderig Sort.
Stakkene, der ikke afkaste s, er noget udS van h a l s - B y g er en ret ejendomspærret; Kornene har ved Grunden en tydemelig Form af Opret Byg med noget niklig Tværfure og er af en noget slankere
kende Aks; disse er knap saa tætte som
og mindre buttet Form end hos Ghevalierhos ægte Imperial-Byg, og Kornene og
Stakkene lidt mindre udspærret. Kornene
Byg; de er tyndskallede, fint kruset baade
paa Ryg- og Bugside og af en smuk hvidgul
er af ((-Type, meget finere formet end hos
Farve. Af alle her i Landet dyrkede BygImperial-Byg og med en ret fin Skal. Det
sorter leverer Gold-thorpe-Bygget den fineste
har meget stift Straa og er endnu tidligere
Salgsvare. Straaet er stift, og dets øverste
modent end Imperial-Bygget.
Det er en
Del meget skørt, saa at Akset let knækkes
Familiestamme, udvalgt paa Svaløf af Besthorns Diamant-Byg. Kerneudbyttet er meaf ved Modenhed. Oold-thorpe-Bygget skal
stamme fra et enkelt Aks, som en Mr. D yget lille, ikke stort større end Imperial-Bygs o n fandt i sin Mark med Ghevalier-Byg
gets; det dyrkes ikke her i Landet.
ved Worksop, og det er bragt i tIandelen
G a r t o n s s t a n d - \v e 11- B y g. Aksene
af James Carte r &. Co. i London. Det vandt
er af typisk Imperial-Form, men lidt vaen Tid stor Udbredelse i Danmarks Maltrierende; Kornene er af a-Type, fint formet
bygegne, efter at det i 1893 var bragt i med tynd, fint kruset Skal; Tværfuren ved
tIandelen af "Markfrøkontoret«;
men det
Grunden er ikke synderlig udpræget, hypviste sig hurtigt, at Gold-thorpecBygget ikke
pigst erstattet af en Grube paa hver Side
gav saa stort Udbytte som Prentice-Byg,
af Midtnerven. Straaet er meget stift og
og da Overprisen for fineste Maltbyg efterAkset opret. Stand-well-Bygget er en tidhaanden blev meget ringe, forsvandt det
ligmoden Sort med ringe Ydeevne; i Maltbygudvalgets Forsøg gav det 37;; Gtn. Kerne
efterhaanden igen; nu dyrkes det vistnok
kun paa enkelte større Gaarde paa Lolland
pr. Td. Ld. mindre end alm. Prentice-Byg.
og Langeland. I Maltbygudvalgets Forsøg
Det er meget modtageligt for Stribesyge.
gav Gold-thorpe-Bygget 37;; Gtn. Kerne minE r h a r d F r e d e r i k s e n s K r y d sdre pr. Td. Ld. end alm. Prentice-Byg og
n i n g s b y g har ligeledes Korn af a-Type.
paa Statens Forsøgsstationer ved Tystofte,
Akset er af næsten typisk Imperial-Form,
Lyngby, Askov og Vester tIassing har det
ofte dog lidt smallere, med temmelig udgivet henholdsvis 2, 37;;, 27;; og 27;; Ctn.
spærrede Stakke; Kornene er slankere og
mindre end dette. Gold-thorpe-Bygget er
mere finskallede end Imperial-Byggets. Fra
temmelig stærkt modtageligt for Angreb af Erhard Frederiksen er der udgaaet 2 SorStribesyge. En enkelte Steder her i Landet
ter Krydsningsbyg, der betegnedes A og
tidligere under Navn af "G o 1d e n m e 1o n« B; de skal være frembragt ved kunstig
Byg dyrket Sort var meget nær beslægtet,
Krydsning af Imperial-Byg med henholdsvis
om ikke identisk med Gold-thorpe (se ogChevalier-Byg og Prentice-Byg og derefter
saa under Chevalier-Byg).
følgende fleraarigt Udvalg, men de staar i
I m p e r i a 1- B y g kaldes en Række bealle Tilfælde Imperial-Bygget meget nærslægtede Sorter af Opret Byg. Navnet blev
rr:ere end de andre Ophavssorter. Konstanførste Gang benyttet af Frøfirmaet Metz &. sen er upaaklagelig. De har stift Straa og
Go. i Steglitz ved Berlin om en af K n a u e r
er tidligmodne, og af disse Grunde vandt de
i Grobes ved tIalle opdrættet Sort; men
en Tid nogen Udbredelse; Udbyttet er imiddet er senere overført paa beslægtede SDr- lertid alt for lavt. I Maltbygudvalgets Forter (I t a 1i e n s k B y g, J e r u s a 1e m s - søg gav Krydsningsbygget saaledes 4 og 6
Byg, Svensk
Plymage-Byg
o. fl.), Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld. end alm.
ja bruges endogsaa af nogle ensbetydende
Prentiee-Byg. Desuden er det sammenlignet
med "Opret Byg«. De egentlige Imperialmed Prentice-Byg i 11 lokale Forsøg i AaBygsorter har forholdsvis korte og brede
rene 1899-1906 og har i alle disse givet et
Aks med lidt udspærrede Stakke; Kernerne
betydeligt Mindreudbytte, gennemsnitlig S7;;
er af a-Type, store og plumpe og af meget
Gtn. Kerne pr. Td. Ld. mindre end Prenticelys, hvidlig Farve; Skallen er tyk og groft
Byg. Sorten har derfor ingen som helst
kruset, ofte bulet; ikke sjældent slutter den
eksistensberettigelse
og fortjener at forløst om Kornet; Straaet er meget stift og
svinde snarest muligt.
dets øverste Del skør, saa at Aksene ved
Af y-Type er Svaløfs Primus-Byg.
Modenhed let knækker af. Gennemgaaende
Akset er af typisk Imperial-Form med noget
udspærrede Stakke. Kornene er ret fint forer det meget tidlige Sorter. tIvad Udbyttet
angaar, er det meget tarvelige Sorter; den met og temmelig slanke og af ret god Farve;
her i Landet mest udbredte Stamme, E r h. der er en tydelig Tværfure ved Grunden
F r e d e r i k s e n s I m p e r i a 1- B y g, har i paa Rygsiden. Primus-Bygget er tidligmodent
Maltbygudvalgets Forsøg givet mindre Ker(omtrent som Hanehen-Byg) og stivstraaet,
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men giver alt for lille Udbytte til at kunne
faa Betydning for vore Forhold. Paa Statens Forsøgsstationer har det givet fra 4 til
7 Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld. end Tystofte Prentice-Byg. Primus-Bygget er en
Familiestamme, udvalgt paa Svaløf af Diamant-Byg. Gartons »1' he M a I t s t e r« og
»1n v i n c i b I e« - B y g er ligeledes begge
af )I -Type. Det er 2 tidlige, stivstraaede
Sorter, der giver alt for lille Udbytte til at
kunne faa Betydning for vore Forhold. Ingen af dem har nogen fuldt konstant Akstype. »The Moaltster« har Aks af typisk
Imperial-Form; men Stakken e er sammenstødende i Spidsen; Kornene er smukt formet
og tyndskallede med tydelig Tværfure ved
Grunden. Invincible har længere og smallere Aks med tiltrykte Stakke, og Tværfuren ved Grunden af Kornene er mindre
tydelig.
3. S o r t e r a f A I m. 6-r a d e t B y g.
De hos os dyrkede Sorter af 6-radet Byg
staar hinanden meget nær i Udseende. Foruden de Kendetegn, der hentes fra Bugstilken og Rygnerven, er det væsentlig Tidligheden, Kornstørreisen og Ydeevnen, der adskiller Sorterne indbyrdes.
G a m m e l d a n s k 6-r a d e t B y g eller
D a n s k 6-r a d e t L a n d b y g er egentlig
ikke nogen bestemt Sort, men snarere en
Gruppe af saadanne, der dog har visse
Egenskaber tilfælles. De er alle tidlige og
af blandet Type; fI- og )1- Formerne er de
overvejende; men der findes desuden altid
en Del p- og u-Former; Aksene er forholdsvis korte, Kornene smaa og Tøndevægten
lav. De lokale Stammer gaar ofte under
særlige Navne, f. Eks. K I i t - B y g, A g e rv i g - B y g, R o s van g - B y g o. s. v. Det
maa antages, at der mellem de forskellige
Stammer af »Dansk 6-radet Byg« findes Sorter af højst ulige Dyrkningsværdi ; men Forsøg, der kunde tjene til at udpege de bedste
Stammer, er endnu ikke anstillet, og det er
vel tvivlsomt, om nogen Stamme kan maale
sig med Erh. Frederiksens 6-radede eller
med Kors-Bygget i Kerneudbytte.
Sorter, svarende til Dansk 6-radet Landbyg, altsaa tidlige Sorter af blandet Type,
dyrkes ogsaa i Udlandet. Herhen hører saaledes R u s s i s k B y g eller S o r t e h a v sB y g, der indføres meget til Foderbrug. I
Norge findes en stor Mængde lokaleStammer af ulige Dyrkningsværdi.
Som nogle
af dem, der ved Norges Landbrugshøjskoles
Forsøg er udpeget som de bedste, maa nævnes H e i r e-B y g, T r y s i l-B y g, F i n n eB y g og B j ø r n e b y-B y g. Ingen af disse
vil dog kunne faa Betydning for danske Forhold. Dette gælder ogsaa om en Stamme af
S ven s k 6-r a d e t B y g fra S val ø f, der
er prøvet baade i Maltbygudvalgets Forsøg
og i Forsøgene paa Statens Forsøgsstationer.
E r h. F r e d e r i k s e n s 6-r a d e d e B y g
er en Stamme af tidlig 6-radet Byg, der er
opdrættet af E r h. F r e d e r i k s e n i N<tkskov. I Udseende, Tidlighed, Kornstørrelse
og Tøndevægt slutter den sig meget nær
til Dansk 6-radet Landbyg. I Maltbygudval.
gets Forsøg gav den ca. IX Ctn. Kerne pr.
Td. Ld. mindre end Nordslesvigsk Kæmpe.
byg, og i Forsøgene i Københavns Amts

Landboforening ca. 1 Ctn. Kerne mindre end
dette. Heller ikke i de ældre Forsøg paa
Statens Forsøgsstationer ved Tystofte og
Lyngby viste den særlig fremragende Egenskaber. Den gav ved Tystofte i Aarene
1886-1903 en Ubetydelighed mindre, ved
Lyngby i Aarene 1894-1903 en Ubetydelighed mere Kerne end Nordslesvigsk Kæmpebyg. I Forsøgene paa Statens Forsøgsstationer i Aarene 1904-1908 har den derimod
vist sig som en udmærket Sort. Ved Lyngby,
Askov og Tylstrup har den overhovedet
været den bedste af alle prøvede Sorter,
medens den ved Tystofte og Abed vel har
givet betydelig større Kerneudbytte end
Nordslesvigsk Kæmpebyg og Tystofte 6radede, men overgaas af det ny Kors-Byg
fra Tystofte. Paa de to sidstnævnte Forsøgsmarker er det 6-radede Byg imidlertid
saaet allerede 15.-20. April, medens det paa
de tre førstnævnte Forsøgsmarker er saaet
i første Uge af Maj. Indtil videre maa man
derfor anse Erh. Frederiksens 6-radede for
den bedste Sort under de Forhold, hvorunder 6-radet Byg i Alm. dyrkes her i Lan·
det. Naar Forsøgene i de senere Aar saaledes har givet et andet Resultat end de
ældre Forsøg, hidrører det sandsynligvis
fra, at den i de senere Aar prøvede Erh. Frederiksens 6-radede stammer fra Anhof, hvor
Forpagter W i II u m s e n har forbedret Sorten ved Aks-Udvalg.
ø r s l ø v 6-r a d e d e B y g er en ret ejendommelig Sort, der af P. N i e l s e n antages
at være fremkommet ved Krydsning mellem
6-radet og Z-radet Byg. Den er sildig og
temmelig storkernet og frembyder nogen
Interesse derved, at den har dannet Udgangspunktet for flere ved Tystofte opdrættede ny Stammer.
N o r d s l e s v i g s k K æ m p e • B y g er af
ren )I -Type; Kernerne er større og Aksene
længere end hos de foran nævnte Sorter,
og Modningen sker nogle Dage senere.
Nordslesvigsk Kæmpe-Byg er opdrættet af
Gaardejer J ø r g e n J e n s e n, Snogebæk i
Nord-Slesvig, og skal stamme fra en eneste
Plante. Meget nær ved denne Sort staar
det saakaldte »A m a g e r - B y g«, der er
prøvet i Forsøgene i Københavns Amts.
Landboforeninger og her har givet ca. X
Ctn. Kerne mere pr. Td. Ld. end Nordslesvigsk Kæmpe-Byg; det gør nærmest Indtryk af at være Kæmpe-Byg med lidt fremmed Indblanding; men dets Oprindelse kendes i øvrigt ikke. Ved Forsøgene paa Statens Forsøgsstationer har det gennemgaaende givet lidt mindre Kerne end Nordslesvigsk Kæmpe-Byg og har slet ikke kunnet
maale sig med de bedste Sorter. En anden
lignende Sort er »F e m e r s k B y g«, der en
Tid vandt nogen Udbredelse, f. Eks. paa Fyn,
men som vistnok nu atter er forsvundet.
T y s t o f t e 6-r a d e d e B y g er en Familiestamme. udvalgt af Forsøgsleder N. P.
N i e l s e n, Tystofte, af Ørsløv 6-radet. Det
er en ren )I-Type, der har større Korn og
højere Tøndevægt end nogen anden 6-radet
Bygsort; Aksene er lange, og Modningen
indtræffer endnu lidt senere end hos Nordslesvigsk Kæmpebyg. Tystofte 6-radede Byg
blev i nogle Aar anset for vor mest yderige
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6-radede Bygsorter. I forsøgene i Københavns Amts Landboforeninger 1904-5 gav
den 4 Ctn. Kerne og lY. Ctn. Halm mere end
Nordslesvigsk Kæmpebyg, og i forsøgene
1906-07 2 Ctn. Kerne og lY. Ctn. Halm mere
end dette. De lokale forsøg med Tystofte 6radede Byg i andre Egne er meget faatallige.
I 4 forsøg paa fyn har det overalt givet
størst Udbytte, i 3 forsøg fra 1Y.-3 Ctn.
Kerne mere end Nordslesvigsk Kæmpe-Byg,
og i 1 forsøg 5Y. Ctn. Kerne mere end 6radet Landbyg. Resultaterne af nogle jydsk e
forsøg stemmer hermed, idet Tystofte 6radede Byg i 3 forsøg gennemsnitlig har
givet lY. Ctn. Kerne mere end Nordslesvigsk
Kæmpebyg og i 7 forsøg gennemsnitlig 2,2
Ctn. mere end 6-radet Landbyg. I andre
jydske forsøg er forholdet derimod anderledes, idet Tystofte 6-radede Byg i 4 forsøg gennemsnitlig har givet 1,9 Ctn. Kerne
mindre end Nordslesvigsk Kæmpebyg, i 5
forsøg 2,7 Ctn. mindre end 6-radet Landbyg.
Ved forsøgene paa Statens forsøgsstationer i Aarene 1905-08 har Tystofte 6-radet
Byg ved Tystofte, Lyngby, Abed og Askov
givet ca. 1 Ctn. Kerne mere, ved Tylstrup
ca. 1 Ctn. Kerne mindre end Nordslesvigsk
Kæmpebyg ; derimod har det ikke paa nogen
af forsøgsmarkerne
kunnet maale sig med
Erh. frederiksens 6-radede og med Tystofte
Kors-Byg, idet det har givet ca. 2 Ctn. Kerne
mindre end disse Sorter.
Tystofte
Kors-Byg
er en anden
familiestamme, opdrættet af N. P. N i e Is e n. Oprindelsen er den samme som for
Tystofte 6-radede. Den er ogsaa af ren y-'
Type; Kornene er store, om end knap saa
store som hos Tystofte 6-radede, men Tøndevægten er en Del lavere end dennes. Det er
den sildigste af alle kendte 6-radede Sorter,
og det kan derfor ventes, at den især vil
give stort Udbytte ved tidlig Saaning. Hermed stemmer det, at det ved Abed og Tystofte, hvor det 6-radede Byg er saaet ca.
15.-20. April, har givet størst Udbytte af
alle Sorter, medens det ved Lyngby, Askov
og Tylstrup, hvor der er saaet i første Uge
af Maj, staar lidt tilbage for Erh. frederiksens 6-radede.
Af å-Type er en 3. familiestamme fra
Tystofte, der foreløbig betegnes E, og som
ligeledes er udvalgt af det gamle 0rsløvByg. Den modnes omtrent til samme Tid
som Tystofte 6-radede; Kornene er middelstore, og Tøndevægten er højere end hos
nogen anden kendt Sort. Paa forsøgsmarkerne ved Lyngby, Askov og Tylstrup har
den givet omtrent samme Udbytte som Tystofte Kors-Byg; ved Tystofte derimod ca.
lY. Ctn. Kerne mindre end dette.
G a r t o n s E c l i p s e - B y g, ogsaa kaldet
6-r a d e t C h e val i e r - B y g eller 6r a d e t K r y d s n i n g s b y g, kan ikke betegnes som nogen Sort, da det er en Blanding af en Mængde forskellige Typer,
baade 6-radede og 2-radede. Hovedtypen
er en ejendommelig 6-radet Byg med meget
aabne Aks; Kornene er af y-Type. EclipseBygget giver ringe Udbytte og fortjener
ikke Dyrkning her i Landet. Ved et Par
forsøg i Hanherrederne i 1907 gav det saaledes 6-9 Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld.
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end det lokale Byg, ved 4 forsøg paa Sjælland i 1908 ca. lY. Ctn. mindre end Tystofte
6-radede.
A 1m. V i n t e r - B y g er 6-radet B., der
saas om Efteraaret i Aug.-Septbr.
Adskillige Vinterbygstammer er nogenlunde vinterfaste i vort Klima, i hvert fald i Landets mildere Egne, og giver et ganske godt
Udbytte. Naar Vinterbygget alligevel ikke
synes at vinde nogen Udbredelse, er Aarsagen den, at det efterstræbes stærkt af
Spurve og andre fugle; dette vilde imidlertid næppe faa nogen Betydning, hvis Vinterbygget først var alm. dyrket paa større
Arealer.
Endnu er ingen forsøgsresultitter vedrørende Vinterbygsorter offentliggjort her fra Landet'. En af de bedste Sorter er vistnok M a mm u t h - V i n t e r b y g;
men desuden er der paa forsøgsstationen
ved Lyngby opdrættet en Del familiestammer, der synes ret lovende. Med Navnet
» V e k s e 1- B y g« betegnes undertiden saadanne Bygsorter, der kan saas baade Efteraar og foraar; en af de mest bekendte er
Z b o r o w e r V e k s e l b y g, der dog ikke
synes at passe for vore forhold. - I øvrigt har man ogsaa en Vinterbygsort, J a rm a n s S t j e r n e - V i n t e r b y g, der hører
til den anden Hovedgruppe af 6-radede Bygsorter, de 6-kantede. Paa Lyngby forsøgsstation er opdrættet flere 2-r a d e d e V i nt e r b y g s o r t e r, der dog endnu ikke er tilM. L. Mortensen.
strækkeligt prøvet.
B y g d y r k n i n g er ældgammel og gaar
tilbage til den forhistoriske Tid. I de ældre
fortidslevninger, saasom Pælebygninger og
Pyramider, findes Aks og Korn af Byg, og
denne gamle Kulturplante har hos de ældste
Kulturfolk gjort Tjeneste bI. a. som Hestefoder.
B y g a v l e n V e r d e n o v e r er trods.
dens udstrakte geografiske Udbredelse alligevel ikke nær saa stor som Avlen af de
øvrige Kornarter, hvilket hovedsagelig kommer af, at det Areal, B. beslaglægger, kun
er lille i forhold til Udbredelsen. Af Verdensproduktionen, i alt ca. 228 Mill. Dobbeltcentner, falder 5,5 Mil!. eller ca. 2,6 p. Ct.
paa Danmark (se i øvrigt nedenfor).
Bygdyrkningens
Udstrækning afhænger
af, hvor godt Bygavlen lykkes i Sammenligning med Avlen af andre Kulturplanter - specielt Avlen af andre Kornarter - paa de respektive Dyrkningssteder ,
og dernæst af det lokale Behov og Verdensbehovet af denne Kornart. Verdensbehovet over for Byg er imidlertid ikke stort;
hele Verdens aarlige Produktion af de 5
Kornarter: Byg, Rug, Havre, Hvede og Majs
udgør for Tiden noget nær 2600 Mil!. Dobbeltcentner, hvoraf Byg kun udgør ca. 9 p.
Ct., Rug derimod 16, Havre 21, Hvede 25
og Majs 29 p. ct. Byg anvendes jo kun i
yderst ringe Grad til Menneskeføde. Dets
Anvendelse i Ølindustrien har, takket være
Gæringsteknikkens fremskridt og andre tekniske fremskridt, faaet mægtige Konkurrenter til Bryggeribrug i den ikke saa godt
egnede, men billigere Miajs, og til Brænderibrug i baade Majs og Kartofler, ligesom
Bygget som fedefoder fornemmelig til Svin
maa konkurrere med Majs, Rug, Kartofler,
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længere og bærer ofte en lille gold Avne
~:"-:nform er F l Y ve h a v r e (A. fatua L.),
_~: forekommer hist og her som Ukrudt i paa Bugsiden. I tokornede Smaaaks hænder
"-"rsæden her i Landet, langt hyppigere i det undertiden - hos visse Sorter meget
ofte at Yderkornets Rygavnes Rande
_~llem- og Sydeuropa og ligeledes udbredt
griber om og næsten dækker Inderkornet.
swre Dele af Asien. At Flyvehavren er
Saadanne "D o b b e l t k o r n« bliver for~:lmform for alle de (j Europa) nu almindeholdsvis store, men lette, idet Kerneudvik_::: dyrkede tIavresorter, kan i hvert Fald
lingen er mangelfuld, og det meste er Skal.
-~:ragtes som nogenlunde sikkert. Mindre
- De her beskrevne Ejendommeligheder ved
'.kkert er det, om saadanne stærkt afvigende
:clrmer som Purhavre, Kort tI. og Nøgen tI.
tIavrekornene betinger visse særlige tIensyn
ved det aftærskede Korns Behandling, naar
samme Oprindelse.
fælles for alle Former af S æ d e h a v r e det skal afgive en god Sædevare eller en
A.. sativa L.) er foruden de foran anførte
smuk og vægtig tIandelsvare. tI. bør i dette
:"araktertræk, at de er enaarige, enkelte dog Øjemed k ø r n e s saa stærkt, at Stakken slaas
af, da dennes Tilstedeværelse ikke alene
•yervintrende
("Vinterhavre«), Bladpladen
~r afrundet ved Grunden (j Modsætning til betinger en lav Rumvægt, men ogsaa be3yg, hvis Bladplade ved' Grunden har straa.
sværliggør Saaningen. At drive Kørningen
•mfattende "ører«), Topgrenene er tilsyne.
saa vidt, at ogsaaSpidsen af Skallen slaas
af, bidrager vel til at give Varen et smukt
:adende kransstillede, men udgaar i Virke.
:'gheden hobevis fra afvekslende Sider af Udseende og en høj Vægt, men det er dog
ikke raadeligt at give den til Saasæd beToppens tIovedakse. De har overvejende
stemte tI. en saa stærk Behandling. Da
:3 e l v b e s t ø v n i n g, saa at der er ringe
Forsøg har givet ret sikre Antydninger af,
fare for Krydsning, selvom flere tIavreat Inderkornene gennemgaaende giver minsorter dyrkes Side om Side; Krydsning er
dre Planter - mindre Afgrøde - end Yderdog ikke udelukket. Blomstringen begynder
kornene, bør Sædehavren underkastes en saa
for oVen i Toppen, og i et flerblomstret
Smaaaks blomstrer den nederste Blomst
stærk S o l d s o r t e r i n g, at Inderkornene
hovedsagelig fjernes. Dette er der saa meget
(svarende til "Yderkornet«, se nedenfor)
først. I Overensstemmelse hermed findes de mere Grund til, som disse maaforudsættes
største Kerner og det største Antal Korn
at have en noget større Foderværdi end
i Smaaakset øverst i Toppen og yderst i y derkornene. Endelig maa saavel den til
Saasæd som den til Salg bestemte tI. underTopgrenene, ligesom Yderkornet
flerkornede Smaaaks altid er størst.
kastes en saa stærk B l æ s n i n g, at saavel
lette Yderkorn som Dobbeltkornene fraAngaaende tI.s S m a a a k s og de forskilles.
skellige K o r n f o r m e r i dette skal beDer findes af Sædehavre følgende væsentlig
mærkes følgende: tIos nogle Kulturformer
forsk,ellige tIovedformer, der kan betragtes
er enkornede Smaaaks overvejende; andre
som U n d e r a r t e r under tIovedarten; uner fortrinsvis tokornede, og atter andre har
der hver af disse findes atter forskellige V ae.
forholdsvis mange trekornede Smaaaks. Der
r i e t e t e r, de fleste Varieteter deler sig atter
gives dog ingen tIavresorter,
der under
normale Forhold har udelukkende enkornede
i et større eller mindre Antal S o r t e r, og
eller udelukkende trekornede Smaaaks. tIavadskillige af disse er atter delt i flere S t a mmer.
resorter med overvejende enkornede Smaa1. T o p h a v r e eller (j Overensstemmelse
aks giver en ensartet Kerne. Sorter med
med den svenske og tyske Benævnelse)
flerkornede Smaaaks giver derimod en uensartet Kerne, idet Kornene i et flerkornet
R i s p h a v r e (A. s. patula). Kernen skalklædt (d. v. s. vedblivende fast omsluttet af
Smaaaks altid er af forskellig Størrelse, delvis af forskellig Form og ikke sjældent af de læderagtige Inderavner, "Skallen«). Top.
lidt forskellig Farve. Det største Korn iet
grene mere eller mindre udspærrede, al·
to- eller trekornet
Smaaaks benævnes
sidig vendende, dannende en pyramidefor"y de r ko r n". Dette er som alletIavremet, ofte noget nikkende, Top. Srpaaaksene
korn rundt paa Rygsiden, men næsten fladt
fra en· til trekornede, hyppigsttokornede.
paa Bugsiden. Jo fyldigere selve det nøgne
Stakken findes, for saavidt den er til Stede,
Korn er, des bredere er Bugfladen, medens
altid kun paa Yderkornet, fra hvis Rygside
en smal Bugflade røber et lille Korn. Underden udgaar noget oven for Skallens Midte.
Skallen er hos de fleste herhen hørende Sor·
tiden naar Rygskallens to Rande næsten helt
sammen paa Bugsiden, og i Stedet for en ter af en ubestemmelig hvidlig gulgraa Farve
Flade .findes der da kun en smal Rende langs
("tIvid tIavre«). tIos nogle Sorter er den
Bugsiden. Saadanne Kerner er enten helt
gule Farve tydeligt fremtrædende, og enkelte
svage eller indeholder kun ganske smaa, ofte
har en intensiv straagul Farve ("Gul tIavikke spiredygtige Korn. - Det andet Korn
re«). Et mindre Antal Sorter har brun Skal,
i Smaaakset, ,,1n d e r k o r n e t«, er altid
fra rødbrun eller graabrun til sortebrun
væsentlig mindre end Yderkornet, som oftest
("Sort tIavre«). Enkelte Sorter er af tydelig
kun lidt over halv saa stort. Det er kort
graa Farve, sædvanlig dog med en gullig el.
tilspidset til begge Ender, i Tværsnit kredsler brunlig Tone ("Oraa tI.«). - Til Toprundt. Det er mere tyndskallet end Yder-' havre-Gruppen hører saa godt som alle her
kornet. ~For
saa vidt Smaaakset er trei Landet dyrkede tIavresorter (se nedenfor).
kornet, er det tredie Korn endnu mindre end
2. K a m h a v r e, S v æ r d h a v r e eller
det sidst omtalte Inderkorn, som det i øvrigt
F a n e h a v r e, Svenskernes
"Plymhafre«,
ligner i Formen. Kornet i enkornede Smaa(A. s. orientalis) er meget nær beslægtet med
aks ligner mest det foran beskrevne IllderTophavre, fra hvilken den egentlig kun ad.korn, men er i Regelen noget større, navnlig
skiller sig ved, at Topgrenene er oprette.

:a

i

550

Havre.

tiltrykte
til Hovedstraaet,
hvorved
Toppen
bliver stærkt sammenkneben,
samt ved, at
alle Smaaaksene
(normalt) vender til samme
Side, hvilket giver Toppen en Form, der
berettiger
til det her benyttede
Navn Kamhavre, der formentlig
er mere betegnende
end de hidtil benyttede Navne. Smaaaksene
hovedsagelig
tokornede.
Der forekommer
baade hvid, sort og gul Karnhavre.
Forskellige hertil hørende Sorter har undertiden været dyrket lidt her i Landet, men bortset fra,
at Hvid Karnhavre dyrkes i nogen Udstrækning til Staldfoder, har den ingen Sinde haft
nogen nævneværdig
Betydning
her.
3. p u r h a v r e eller S a n d h a v r e (A. s.
strigosa) har ligesom de to foregaaende
Grupper skalklædt
Kerne. Topgrenene
kun
lidet udspærrede,
hovedsagelig
ensidigvendende. Smaaaksene
ganske overvejende
tokornede.
Kernerne
forholdsvis
lange og
smalle. En tydeligt knæbøjet
og paa den
øverste, mørke Halvdel stærkt snoet Stak
baade paa Yderkorn og Inderkorn (væsentligt Skelnemærke
fra de foregaaende).
Skallen trukket ud i en lang, tvekløvet
Spids.
Farven
er hyppigst
sortebrun
med lyse
Længdestriber
(ved Lyngby Forsøgsstation
er isoleret en konstant
Form af graaagul
Farve). Purhavre har tidligere været dyrket
en Del her i Landet, særlig paa tørre Sandjorder i Jylland, hvor den endnu træffes enkelte Steder, saavel som sporadisk paa Sjælland og Bornholm.
Hyppigst
forekommer
den nu som tilfældig Indblanding
i Graa
Havre.
4. K o r t H. (A. s. brevis) ligner i det væsentlige Purhavre,
fra hvilken den navnlig
adskiller sig ved kortere,
meget ofte trekornede
Smaaaks,
og kortere
Korn, hvis
Skal ender i to korte Tænder. Den har vistnok aldrig været dyrket her i Landet og er
en ligesaa primitiv Form som Purhavre.
5. N ø g e n H. (A. s. nuda) adskiller sig
fra de foregaaende
Grupper ved, at Inderavnerne er tynde og bløde, saa at Kornene
falder nøgne ud ved Tærskningen
(som hos
Rug og Hvede), og at Smaaaksene
er 4- li 6blomstrede.
Der findes i øvrigt forskellige
Varieteter heraf. I Danmark har den næppe
nogen Sinde været dyrket uden for Forsøgsmarkerne.
Der gives endnu nogle afvigende Former,
der vanskeligt
lader sig henføre til nogen
af de foregaaende
Grupper; men de er alle
uden praktisk Betydning.
Skallen (Inderavnerne)
udgør en ikke ringe
Del af den samlede Kernes Vægt, men da
dette Forhold er ret forskelligt,
dels efter
Sorten, dels efter Voksevilkaarene,
Modningsgraden m. v., bliver S k a l p r o c e n t e n af
Betydning
for Vurdering af H. Da Skallen
er yderst
fattig paa fordøjelige
Næringsstoffer, kan man antagelig
gaa ud fra, at
H.s Foderværdi,
alt i øvrigt lige, staar i
nogenlunde
omvendt
Forhold
til Skalprocenten.
Denne kan veksle lige fra 20 til
50. De her i Landet almindeligt
dyrkede
Havresorter
har en Skalproeent,
der under
normale Forhold veksler fra 25 til 29; Yderkornene har sædvanlig omkring 5 p. Gt. mere
Skal end Inderkornene.
Ved god Udvikling
af H. gaar Skalp ro centen ikke sjældent ned

til 23 li 24; ved mindre god Udvikling o;;
særlig paa Mose- og Kærjorder findes jæynlig 30 li 35 p. Gt. Skal, undertiden
op ti:
40 og derover.
Paa tørre Sandjorder
haH. sædvanlig
2 li 4 p. Gt. mere Skal eni
paa gode, lermuldede
Jorder.
Sen Saaning
af H. giver en højere Skalprocent
end tidli:;;
Saaning.
Som Sorter, der normalt er forholdsvis tykskallede,
kan nævnes Graa H ..
Svaløfs
Sort Klokkehavre,
Svaløfs
Stormogul og Tystofte Gulhvid H., medens Sv aløfs Guldregns-H., Ligowo- og Trifoliums-H.
samt Gul Næsgaard-H.
kan betegnes
som
tyndskallede.
Hvad Forskellen
i Skalp rocent kan betyde ved Sammenligning
af Sorternes Ydeevne, kan illustreres ved følgende
Eksempel.
Paa Askov Forsøgsstation
(Lermuld) gav Graa Havre 35,0 Gtn. Kerne:
Skalprocenten
var 32,0, Skalmængden
pr.
Td. Ld. var 11,5 Gtn., Udbyttet af Havre -7
Skal var saaledes
23,5 Gtn. pr. Td. Ld ..
medens de tilsvarende
Tal for Dansk H.
var 34,9, 24,8, 8,7 og 26", Skønt Graa H.
saaledes tilsyneladende
har givet fuldt saa
stort Udbytte
som Dansk tI., har denne
sidste i Virkeligheden
givet et Merudbytte
svarende til 270 Pd. afskallet Kerne pr. Td.
Land.
H a v r e s o r t e r. Som omtalt ovenfor gives der et meget stort Antal Kulturformer af H. I en Del Tilfælde er disse dog
meget lidt forskellige,
og ikke sjældent er
der ingen anden Forskel end Navnet, d. v. s.,
den samme Sort er udbredt under forskellige
Navne. Men de fleste Sorter skiller sig fra
hverandre ved eet eller flere mere eller mindre sikkert paaviselige Træk. Sorternes Ejendommeligheder
kan knytte sig til Ydeevnen,
til Mængdeforholdet
mellem Kerne og Halm,
til Tidligheden,
Straastivheden,
Modstandsevnen mod skadelige Angreb (Rust, Brand,
Fritfluelarver
o. s. v.), Kernernes Størrelse,
Rumvægt. Form, Farve, Antal Korn i Smaaakset, Stakkens Forhold, Bladenes og Straaenes Farvetone,
Nøjsomhed over for Jordbunden o. s. v. Ved Fremstilling af ny Sorter
(Forædling)
har man som oftest først og
fremmest haft for øje at fremme Ydeevnen;
dette har saaledes været Tilfældet ved det
af N. P. Nielsen og tI. A. B. Vestergaard
udførte Forædlingsarbejde.
I andre Tilfælde
har der været lagt betydelig Vægt paa Kernens Udseende,
paa Tidligheden
eller paa
Straastivheden;
flere af de vedSvaløf
og
af Brødrene Garton fremstilllede
Sorter udmærker sig fortrinsvis
i en eller anden af
disse Henseender.
A.· V. Krarup har fremstillet Sorter med et betydeligt højere Fedtindhold end det sædvanlige.
I det følgende
omtales
de Havresorter,
der enten
har
haft nogen Udbredelse
her i Landet, eller
som for Tiden fortjener
Opmærksomhed.
Dels af praktiske Hensyn, dels fordi der ikke
gives noget tilfredsstillende
botanisk
System for Havresorternes
Inddeling, er Sor. terne i det følgende nævnt i alfabetisk Orden. Da Dansk H. er meget udbredt i næsten
alle Landets Egne og saaledes tør forudsættes at være alm. kendt, er denne i mange
Tilfælde nævnt til Sammenligning.
A b u n d a n c e-H. angives at være fremstillet af Brødrene
Garton i England ved

Havre.

: -~,~jsningaf IIvid August- og IIvid Svensk
:-~ Den har i de seneste Aar været dyr'::c paa et mindre Antal Ejendomme her i
""'':'':"'det
og er under vore Forhold en af de
~: :iste af de fra Brødrene Garton udgaaede
~:rter. Den er lidt tidligere og lidt stivere
Straaet end Dansk II.; den er ligeledes
.: get mere storkornet og af en noget højere
~,}ndevægt samt en af de mest tyndskallede
~)rter (22-23 p. Ct. Skal). I ydeevne har
.:n gennemgaaende staaet lidt under Dansk
:i., baade m. II. t. Kerne- og lIalmudbytte.
A n d e r b e c k e r-II. se Beseler-lI.
A n g u s-II. se Skotsk II.
B a n n e r-II. er for 15 Aar siden kommet
::er til Landet fra De forenede Stater i
\ordamerika under Navn af White Ban:ler Oat. Den ligner i alt væsentligt Dansk
Ii., har dog lidt længere Top, lidt mindre
l\orn og lidt højere Tøndevægt. I Ydeevne
har den gennemgaaende staaet lidt over
Dansk II. og fik særlig i Aarene 19031907 hist og her nogen Udbredelse. I de
seneste Aar er den dog distanceret af andre
Sorter.
B e s e l e r-II. (Anderbecker-II.) er opdræt{et af O. Beseler, tidligere Forpagter af v\nderbeck ved lIalberstadt, nu paa Weende
ved Gøttingen, ved Udvalg af Provsti-II.
Den vandt sidst i 80erne og i 90erne stor
Udbredelse her i Landet, særlig paa Øerne,
men er nu de fleste Steder ombyttet med
andre Sorter. Den ligner nøje Dansk II., er
en Kende sildigere moden, maaske lidt mere
stivstraaet,' giver meget nær samme Kerneudbytte og lidt mere lIalm, men er ved
stærk Modning noget spildsom. Ved fortsat
Udvalg er der fra andre Sider fremstillet
ny Stammer af denne Sort; men det er usikkert, at nogen af disse er af større Værdi.
B l a c k T a t a r i a n O a t se Kamhavre.
B r o g e t II. se Graa II.
C o li lom m i e r s-II. er en fransk Sort
med tynd, aab~n Top og smaa, mørkebrune Korn. Den udmærker sig ved at være
meget tyndskallet og let at afskalle (22-23
p. Ct. Skal), af hvilken Grund Opmærksomheden har været henvendt paa den til Grynfabrikation. Den har dog næppe været dyrket her i Landet uden for Forsøgsmarkerne,
idet dens Ydeevne er altfor lille; den er tillige lidt senere moden end Dansk II.
D a n s k II., fælles Betegnelse for, hvad
der i de sidste 2-3 Aartier er btevet udbredt her i Landet under Navnene GrenaaII., lIessel-II., Ø-II., Førslev-lI. (Førslevgaards-II.), Thurebyholms-lI. o. fI. Navne.
Den under disse Navne udbredte II. er hovedsagelig udgaaet dels fra lIerregaardene
lIessel (og Katholm) ved Grenaa, dels fra
lIerregaardene Førsløvgaard (og Thurebyholm) i Sydsjælland, og maa betragtes som
en og samme Sort, der næppe nok kan
siges at omfatte forskellige "Stammer«, idet
der i Forsøgene ingen sikker Forskel har
kunnet paavises mellem de forskellige Produktioner, naar Udsæden har været tilvejebragt under samme Forhold og været Genstand for samme Sortering og anden Behandling. Den fra Thurebyholm, senere
særlig fra Førsløvgaard udgaaede II. (Ø-II.)
vides at være kommet fra Slesvig til Skel-
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land 1862, og Grenaa- eller lIessel-lI. er
utvivlsomt ligeledes indført fra Slesvig eller
lIolsten. Det er sandsynligvis den samme
II., der fra ældre Tid har været alm.
dyrket i Provstiet, hvorfra den da efterhaanden er vandret nordpaa. lIerpaa tyder
ogsaa den Omstændighed, at Dansk II. ikke
ved noget som helst paaviseligt Kendetegn adskiller sig fra den "Provsti-II«,
der den Dag i Dag dyrkes i Provstiet; den
eneste Forskel er, at Dansk II. nu har en
lidt større Ydeevne end hin. Dansk II. har
et middelhøjt Straa, ikke meget tilbøjeligt
til at gaa i Leje, men heller ikke særlig
stift. Bladfylden er middelstor. Toppen er
nærmest lille, lidt ensidig, svagt nikkende.
Smaaaksene er overvejende tokornede, ved
kraftig Udvikling bliver dog ikke faa trekornede, ved svag Udvikling mange enkornede. Kernen (Skallen) er af hvidgraagul
Farve ; Vægten af 1000 (usorterede) Kerner
er normalt omkring 37 Gr. 5 a 20 p. Ct. af
y der kornene er stakkede. Skalprocenten er
normalt 27-28. 1 Tønde vejer fra 125 til 140
danske Pd. efter Tørheds- og Kørningsgraden. Den er middeltidlig. Indtil for faa Aar
siden maatte den i lIenhold til Resultater fra
Dyrkningsforsøgene anses for vor foldrigeste lIavresort, og den vandt derfor meget
stor Udbredelse. I de sidste 5 Aar er der
imidlertid fremkommet Sorter, som er den
kendelig overlegen i Ydeevne. Endnu er
Dansk II. (og Former, der staar denne yderst
nær) dog vistnok den her i Landet mest udbredte lIavresort.
D u p p a u-II. er udgaaet fra Godset Duppau i Bøhmen. Den har en tynd og aaben Top; Smaaaksene er for en stor Del
enkornede. Den er tykskallet, smaakornet,
af ret høj Tøndevægt, blødstraaet og tidlig
moden. Paa Grund af sidstnævnte Egenskab blev den for 15 a 20 Aar siden anskaffet
til Dyrkning paa nogle faa Ejendomme her
i Landet. Men da baade Kerne- og lIalmudbyttet er en Del lavere end Dansk If.,
og den viste stor Tilbøjelighed til at give
Lejesæd, er den vistnok atter opgivet.
E a r l y A n g li s-II. se Skotsk II.
F a n e h a v r e se Kamhavre.
F l y i n g S c o t c h m a n n II. se Skotsk II.
F ø r s l e v-lf. se Dansk II.
G o l d f i n d e r-II., frembragt af Brødrene
Garton ved først at krydse IIvid Kanada-lI.
med Gul Polsk II. og ved derefter at krydse
dette Produkt med en Vinterhavre. I lIenhold hertil angives den at være meget haardfør mod Kulde. Kernen er gul, middelstor,
af temmelig lav Tøndevægt, af Form omtrent som Dansk II. ~Der har i Forsøgene
været Antydning af, at den egner sig for
Sandjord. I øvrigt har den givet for lille
Kerneafgrøde, derimod rigelig lIalm.
G r a a II. (ogsaa kaldet Broget II.), er en:
ejendommelig lIavresort, der fra gI. Tid
har været dyrket i stor Udstrækning" i
Jylland, hvor den i 1896 optog 36, i 1907
27 p. Ct. af lIavrearealet. Det er særlig i
lfjørring, Viborg, Ringkøbing og Ribe Amter, at den er meget udbredt; mindst Udbredelse har den i Randers, Aarhus og Thisted
Amter. Paa Øerne findes der næsten udelukkende »hvid« (eller "gul«) II. Dog viser
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Arealstatistikken, at der ved Arealopgørelserne har været opgivet en Del Graa li.;
men Opgivelserne er mærkelig forskellige
inden for det korte Tidsrum, da Statistikken har haft særlige Rubrikker for I-Ivid
og for Graa li., nemlig siden 1896. Opgørelsen 1896 har kun 2398 Tdr. Ld. Graa li.
paa Øerne; 1901 er der opgivet 10318 Tdr.
Ld., og i 1907 gaar Tallet ned til 6069
Tdr. Ld. Det er dog meget tvivlsomt, om
disse Arealer har været besaaet med, hvad
der alm. forstaas ved Graa li. Snarere
har mange af de paagældende Landmænd
ikke været ganske klar over dette Begreb.
Som Graa li. alm. fremtræder, kan
den karakteriseres
som en sildig moden,
halmrig, blødstraaet li., stærk modtagelig for Rust. De nylig fremspirede Planter
er af en paafaldende mørk, nærmest sortegrøn Farve, hvorved de stikker stærkt af
mod de fleste andre Sorter. Efterhaanden
bliver de af en lysere grøn Farve, men
naar dog ingen Sinde de alm. liavresorters
friskgrønne Farve, men beholder en mat
mørkegrøn Farvetone. Bladene er længere
og smallere end f. Eks. hos Dansk li. Straaene
har som oftest mere eller mindre fremtrædende rødlig eller rødgul Nuance. Toppen er
sædvanlig mere alsidig-pyramideformet, mere
opret og af noget større Omfang end hos Dansk
li. Antallet af Korn i Smaaakset er omtrent
som hos denne; dog forekommer trekornede
Smaaaks sparsomt. Yderavnerne er længere og mere tilspidset end hos Dansk li.
y derkornene er stærkt stakkede og langspidsede. Dobbeltkorn fore~ommer i betydelig Mængde. Farven paa Yderkornene er
gullig Iysegraa med lysere Længdestriber ;
Inderkornene er noget mørkere og tydeligere
stribede. Vægten af 1000 usorterede Korn
er ved normal Udvikling 30-33 Gr., Skalprocenten under samme Forhold 33-J6,
Tøndevægten mellem 105 og 115. Som Graa
ff. alm. forekommer, er den imidlertid en
Blanding af mange og ikke lidet forskellil{e
Typer, der afviger mere eller mindre, snart
i den ene, snart i den anden lienseende fra
fcranstaaende Beskrivelse, ligesom næsten
al Graa liavre er mere eller mindre blandet
med P.urhavre og liv id li. Ydeevnen af
Graa li. i Sammenligning med Dansk li.
har i Forsøgene været ikke lidt forskellig efter Forsøgsstedet. Paa den gode lermuldede Jord i Tystofte har den givet 3
å 4 Gtn. Kerne mindre end Dansk li. Paa
den lette Lermuld ved Askov og Lyngby
har de 2 Sorter givet noget nær lige stor
Kerneafgrøde. Paa de sandede Jorder, navnlig ved Ty!strup Forsøgsstation, har den.
været Dansk ff. afgjort overlegen. Gennemgaaende har den givet mere lialm. I
Gennemsnit af 45 lokale Forsøl); i Jylland
har Graa li. givet ca. 1Y. Gtn. Kerne og 2
Gtn. lialm mere end Dansk li. Men der
er Grund til at antage - hvad Forsøgene
ogsaa tyder stærkt paa - at Forskellen i
mange Tilfælde vil blive betydeligt større
til Fordel for Graa li. Der synes i øvrigt
at være lokale Former af denne li., der har
kendelig større Ydeevne end det alm. udbredte, saaledes fra liolmsland (fremavlet paa
Eskær), Terpager og Skaarup. Ved Lyngby

Forsøgsstation er tiltrukket Familiestamme~
af Graa li., hvoraf enkelte ligeledes synes
at være den alm. blandede Type betydelig overlegen. Graa li. synes i det helt
at have Fortrin for livid li. paa meget
magre Jorder; endvidere synes den bedre
at taale Foraarskulden og Forsommerens
Tørke, ligesom den øjensynlig skades betydelig mindre af Fritflueanl);reb. - Om den
botaniske Oprindelse af Graa li. vides intet sikkert. Adskilligt kunde tyde paa. at
den er fremstaaet ved Krydsning mellem
livid li. og ·Purhavre.
G r e n a a-li. se Dansk li.
G u l d-li. er en fra Bayern indført tidligmoden liavresort med smaa, tykskallede, gule
Korn, en temmelig høj Tøndevægt, men meget ringe Ydeevne (ca. 3 Gtn. Kerne og 5
Gtn. lialm under Dansk li.).
G u l d r e g n-li. er en fra Svaløf udgaaet
Sort (Familiestamme), der er fremstillet ved
Udvalg af Milton-li. Den har en lille, tæt
Top med hovedsagelig tokornede Smaaaks
med smaa, gule, stakløse, nærmest tyndskallede Korn af høj Tøndevægt. Den er
nogle faa Dage tidligere moden end Dansk
li. Den har gennemgaaende givet et Udbytte omtrent som Dansk li. Da der foreligger Antydninger af, at den taaler Tørken
godt samt staar sig godt mod Fritflueangreb, kan den muligvis hist og her med
Fordel afløse Graa li., som den i betydelig
Grad overgaar i Kvalitet.
G u l f l a n d e r s k li. indførtes for en
Snes Aar siden fra Vilmorin i Paris til
Forsøgene. Den stod i Ydeevne gennemgaaende omtrent paa liøjde med Dansk li., undertiden endog over denne. Den kunde dog
ikke maale sig med de nyere Sorter, udgik
derfor af Forsøgene og har næppe faaet Indgang i vort Landbrug.
G u l h v i d T y s t o f t e-li. er en af
Forsøgsleder N. P. Nielsen ved Udvalg af
Provstihavre fremstillet Sort (Familiestamme), der i Udseende i alt væsentlig ligner
Dansk li., fra hvilken den afviger ved. at
Kornene er lidt kortere og fyldigere. kun
i ringe Grad stakkede; Kornvægten er lidt
lavere, Tøndevægten lidt højere, og Skalprocenten er lidt større end hos Dansk li.
I lienseende til Straastivhed og Tidlighed
staar de 2 Sorter mel);et nær ens. Ved Forsøgsstationeme har den paa lermuldet Jord
givet ca. 2 Gtn. Kerne og 4 å 5 Gtn. lialm
mere end Dansk li., og den kommer i det
hele vore allerbedste liavresorter meget nær
i Ydeevne. I de 4 å 5 Aar, der er gaaet, siden
den kom i liandelen, har den med Rette
faaet betydelig Udbredelse, særlig paa Sjælland og Fyn, hvor den sikkert overalt har
medført nogen Opgang i liavremarkernes
Foldudbytte.
G u l N æ s g a a r d-li. er fremstillet af
Abed Planteavlsstations Bestyrer li. A. B.
Vestergaard ved Udvalg af Beseler li.
(Navnet skriver sig fra Næsgaard Agerbrugsskole paa Falster. hvor det paagældende Forædlingsarbejde foregik). I sine
liovedtræk ligner den Dansk li., men er
dog i visse lienseender noget forskellig fra
denne. Toppen er af lidt større Omfang,
Kornene lidt større (tungere), og Tønde-
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~5ten lidt højere end hos Dansk tI.; Skal~~)centen er lidt lavere; af stakbærende
~-:,~nforekommer meget faa. Kernen er af
:'~mtrædende gul Farve. Den er kendelig
:::'Ocrestivstraaet end Dansk tI. og nogle faa
='2.ge senere moden end denne. Den har
~2.a Forsøgsstationernes lermuldede Jorder
z:yet 2Yo Ctn. Kerne og 3 a 4 Ctn. tIalm
~:Ocreend Dansk tI. Ogsaa paa Sandjord
:::':u den givet lidt mere end Dansk tI., me:~ns den paa den sandede Jord ved Tyl,:-up Forsøgsstation i Vendsyssel ikke har
':-lnnet maale sig med Graa tI. Paa ler~_uldede Jorder staar den i det hele øverst
2.: alle hidtil prøvede tIavresorter, naar der
::'lges tIensyn til baade Kerne- og tIalm~jbytte samt til dens gode Kvalitet, den for:::'oldsvis lave Skalprocent og den ret an,elige Tøndevægt, om end Tystofte Stjerne:i., Schlanstedt-tI. og Gulhvid Tystofte-tI.
::ommer den meget nær. I de faa Aar, den
'-_areksisteret, har den da ogsaa vundet for:::'oldsvismegen Udbredelse, særlig paa Lol:and, Falster og Fyn.
G u l S v æ r d h a v r e se Karrihavre.
tI e i n e s tI. (tIeines rigtbærende tI.)
~r opdrættet af den tyske Landmand F.
Heine i tIadmersleben ved Udvalg af tIvid
svensk tI. (nærmest Provstiharve).
Den
:igner i alle tIenseender Dansk tI., som
len ogsaa staar nær i Ydeevne. I 90erne
blev den indført til Dyrkning paa enkelte
Gaarde her i Landet, men er vistnok nu
opgivet.
tI e s s e l-tI. se Dansk tI.
tI o p e t o u n-tI. se Skotsk tI.
tI v i d S v æ r d h a v r e se Kamhavre.
tI v i t l i n g-tI. er udgaaet fra Svaløf,
hvor den er udvalgt af tIvid Kanada-tI.
Den har i Udseende megen Lighed med
Dansk tI., men Toppen er lidt mere alsidig og opret, Kernen er lidt lysere (nærmer sig mere til at være hvid) og lidt fyldigere; den er omtrent stakløs. Den er nærmest tykskallet, har middelstore Korn og
ret høj Tøndevægt. I Forsøgene har den
givet omtrent samme Udbytte som Dansk
H. og staar altsaa kendeligt under de
bedste Sorter. Den blev for faa Aar siden
indført til Dyrkning paa enkelte Gaarde,
men har ikke fundet yderligere Udbredelse.
K a m h a v r e, hidtil alm. kaldet S v æ r dh a v r e eller F a n e h a v r e, hvilke Navne
dog ikke kan siges at være betegnende, medens dette formenes at være Tilfældet med
det her indførte Navn. Kamhavre er ikke
en enkelt Sort, men en af tI.s tIovedformer
(se ovenfor), der deler sig i flere forskellige Sorter. Disse har ikke andet tilfælles
end den ejendommelige Topform, idet Topgrenene er opret-tiltrykte, hvorved-Toppen
bliver sammenknebet, og alle Smaaaksene
vender til den ene Side, hvorved Toppen
bliver udpræget ensidig (k a m f o r m e t). S o r t K a m h a v r e har mørkebrune Korn.
tIos S o r t t a t a r i s k K a m h a v r e er
Yderkornene i Regelen stakkede, hos S o r t
u n g a r s k K a m h a v r e, hovedsagelig stakløse. Begge Former er stivstraaede, nærmest smaakornede, af lav Tøndevægt og lidt
tidligere modne end Dansk tI. Navnlig
af Sort tatarisk Kamhavre er der bragt
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mange Former i tIandelen, saasom Improved black Tatarian, Webbs black Tatarian,.
Prolific black Tatarian, Prolifique de Californie, Nubisk sort tI. o. s. v. Sort Kamhavre har undertiden været anbefalet til
Dyrkning paa Mosejord; men de foreliggende
Erfaringer gaar i Retning af, at ingen af de
herhen hørende Former kan dyrkes med
Fordel her i Landet. tIerhen hører ogsaa
den af Brødrene Garton fremstillede Tartar
King-tI., der som flere fra samme Kilde udgaaede Sorter er Søgt indarbejdet her i Landet. I tIenseende til Ydeevne er det en af de
allerringeste tIavresorter, der nogen Sinde er
prøvet her i Landet, og den maa overhovedet
betegnes som ganske værdiløs for vore Forhold. - tI v i d K a m h a v r e forekommer
ligeledes i ulige stærkt stakkede Former.
Under Navn tIvid tatarisk Sværdhavre eller
blot tIvid Sværdhavre har der her i Landet
i nogen Udstrækning været dyrket en stakket, spidskornet, hvidgraalig Form med meget lav Korn- og Tøndevægt. Den har altid
givet meget lille Kerneudbytte, men en meget stor tIalmmængde og et tilsvarende stort
Udbytte af Grøntfoder. Den er en af de værdifuldeste Sorter til Grøntfoder; men Kerneudbyttet er saa lille, at Saasæden altid
bliver betydelig dyrere end af anden tI.
Siden de foran omtalte halmrige Sorter fra
Abed og Tystofte og den i det følgende
omtalte Schlanstedt-tI. er kommet frem, er
der næppe nogen Grund til at benytte Kamhavre som Grøntfoder, da den kun i ringe
Grad overgaar nævnte Sorter i tIenseende
til Grøntudbytte. - Fra Vilmorin i Paris
modtoges for 20 Aar siden en Kamhavre
med stærk gule Korn, G u l K a m h a v r e,
der ligeledes giver stort Grøntudbytte Oir
derhos lidt større Kerneudbytte end tIvid
Kamhavre. Den har dog ingen Udbredelse
faaet.
K a r t o f f e l-tI. se Potato-tI.
K a t h o l m-tI. se Dansk tI.
K lok k e-tI. (Sort Klokkehavre) er en af
de mange i de senere Aar fra Svaløf udgaaede
ny tIavresorter. Den er udsøgt af Sort tatarisk Kamhavre, men er selv en Tophavre
med mørkebrune (jævnlig dog nogle hvide)
Korn af lav Kornvægt og ligeledes lav Tøndevægt. Den er tidlig moden, nærmest
blødstraaet. synes at have god Modstandsevne mod Rust- og Fritflueangreb, men er
af for lille Ydeevne til at kunne finde lønnende Anvendelse her i Landet.
K o n g e-tI. er en for faa Aar siden fra
England indført Sort med korte, buttede,
lyse, stakløse Korn og med omtrent middelhøj Kornstørrelse, Tøndevægt og Skalprocent. Paa lermuldede Jorder ved Forsøgsstationeme har den gennemgaaende givet
lidt større Kerneudbytte og omtrent samme
tIalmmængde som Dansk tI. og er lidt tidligere moden end denne; men den har ikke
kunnet staa Maal med de bedste Sorter. Den
har fundet Indgang paa enkelte Ejendomme
i forskellige Egne af Landet.
L i g o w o-tI. er i den Skikkelse, hvori
den for en Snes Aar siden kom her til
Landet, udgaaet fra Vilmorin i Paris. Den
har en tæt, noget ensidig og nikkende Top.
y deravnerne er lidt bredere og ved Mod-
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ningen lidt mere udstaaende end hos de
fleste andre Sorter. Smaaaksene er næsten alle tokornede. Kernen er forholdsvis
kort, men meget fyldig og buttet og af lidt
lysere farve end Dansk Ii. Det er en af de
mest storkornede af alle Iiavresorter. Tøndevægten er indtil 10 Pd. højere end Dansk
Ii., Skalprocenten nærmest lav. Den er meget stivstraaet og nogle Dage - indtil en
Uge - tidligere moden end Dansk Ii., med
hvilken den gennemgaaende næsten har kunnet staa Maal m. Ii. t. Kerneudbytte, medens den har givet noget mindre Iialm. Paa
Grund af dens smukke Kvalitet har den
jævnlig kunnet opnaa lidt højere Salgspris
end Dansk Ii., hvilken Omstændighed i
forening med dens Tidlighed og Straastivhed har skaffet den en ikke ringe Udbredelse her i Landet. Den synes i øvrigt at
egne sig særlig godt for tørre Jorder. Dens
Tidlighed og dens stive Straa skulde ogsaa
gøre den velskikket for lave Jorder, hvor
de middeltidige eller halvsildige Sorter vanskeligere modnes, og hvor Ii. ofte er meget tilbøjelig til at gaa i Leje. Men ved
den sene Saaning, som oftest finder Sted
paa saadanne Jorder, synes den at være i
særlig høj Grad udsat for fritflueangreb.
N u b i s k s o r t Ii. se Kamhavre.
N y z e e I a n d s k li. er en meget tidlig moden, ret stivstraaet
Ii. med udspærret, opret Top og overvejende enkornede Smaaaks. Kornene er trinde, fyldige,
middelstore, tykskallede. Tøndevægten er
meget høj. for 15-20 Aar siden blev den
indført til Dyrkning nogle faa Steder her i
Landet; men Ydeevnen var alt for ringe, og
den er nu vistnok forsvundet igen.
N æ s g a a r d G r e n a a-Ii. er Iiessel-Ii.
(se Dansk Ii.), der i en længere Aarrække
har været dyrket paa Gaarden Næsgaard i
Kolind Sund. Iivorvidt den har noget fortrin for Dansk Ii., er usikkert.
P i o n e r-lf. er af Brødrene
Garton
fremstillet ved Krydsning. Den har fyldige, middelstore, sortebrune Korn og middelhøj Tøndevægt. Den er tidlig moden og
stivstraaet, men er af saa ringe Ydeevne. at
den maa anses for værdiløs for vore forhold.
P o t a t o-H. er Navn paa flere forskellige Havresorter, hvoraf i hvert fald en, E ng e I s k P o t a t o-H., tidligere har haft lidt
Udbredelse her i Landet. Denne er nærmest
sildig moden med en tynd, udspærret Top,
mest enkornede Smaaaks og smaa, lyse,
trinde, tyndskallede Korn af lav Tøndevægt.
Den synes at være stærkt udsat for Brand,
giver kun lille Kerneudbytte, men rigelig
Iialm. Den dyrkes nu ikke mere hos os.
En anden, der jævnlig er kaldt Skotsk (undertiden ogsaa Norsk eller Svensk) PotatoH.. ligner den foran beskrevne Nyzeelandsk-H.
P r o I i f i q u e d e C a I i f o r n i e se Kamhavre.
P r o v i d e n c e-H. se Skotsk H.
P r o v s t i h a v r e er ikke paa noget sikkert paaviseligt Punkt forskellig fra Dansk
H., der, som foran anført, rimeligvis selv
er Provstihavre.
Gennemgaaende har dog
Dansk lf. givet lidt større Afgrøder. Der
~

tidligere, endnu i Løbet af den sidste

Snes Aar, været indført Sædevarer
Provstiet.
Nutildags vil der dog in;-som helst Grund være dertil, da den er :fi~ :
af de nyere Sorter kendelig underlegeTL
Ydeevne, uden at den til Gengæld har sc;:~lig værdifulde Egenskaber i andre rk-seender.
p u r h a v r e (se ovenfor) har tidligere Y:=':ret dyrket en Del paa Jyllands magreste Sa::~jorder, og den er endnu ikke helt forsvun:':~:.
bortset fra, at den findes som Indblandin;;
næsten al Graa Ii. Det lønner sig næppe:o:
dyrke den noget Steds nutildags. Paa fesøgsstationernes Sandjorder i Jylland h2-~
den givet 4 å 5 Ctn. Kerne mindre pr. T:.
Ld. end Graa H., med hvilken den derim:, _
har kunnet maale sig i Henseende til Halr:::mængden. Det er den mest smaakornede <:;;
den i Tøndevægt laveste af alle her i La.:-.det dyrkede Iiavresorter, hvortil komme~
en høj Skalprocent og stor Modtagelighe:
for Brand.
S a II i n g-H., lokale Stammer af Gr2o:O
H., der fra Salling Jorder
er sol~
som Saasæd til forskellige Egne i Jyllanc,
De gode Jorder i Salling har betinget e::
bedre Udvikling af Afgrøden og dermed e::
fyldigere og vægtigere Kerne, end man h2o~
kunnet opnaa paa de magre Sandjorder o;;
paa Kærjorderne, og dette forhold har selyfølgelig ikke været uden Indflydelse paa Aigrøden derefter. Iivorvidt Salling-H. i øyrigt har (varige) fortrin frem for anden Gra2Ii., er ikke godtgjort. Der har i øvrigt ogsaa gaaet baade Iivid og Gul H. under dett",
Navn.
S c h I a n s t e d t-H. er tiltrukket af Ii.
Strube
i Sehlanstedt
ved Udvalg a:
Beselers Anderbeeker-lf. og for faa Aa"
siden indført her til Landet af Godsejer Ii.
Beneard, fodbygaard ved Næstved, hvorfra
der er udbredt en Del Saasæd af denne
Sort. Den ligner nærmest Dansk Ii., Kornene
er af omtrent samme Størrelse, ligesom
Tøndevægten og Skalprocenten er omtrent
den samme. Den har derimod et kendeligt
stivere, noget gravere Straa og er noget senere moden. Bortset fra den endnu utilstrækkeligt prøvede Stjernehavre er det vistnok den af alle hidtil prøvede Iiavresorter.
der kommer Gul Næsgaard-H. nærmest i
Ydeevne. Gennemgaaende har den givet lidt
mindre Kerne og noget mere Halm end sidstnævnte; men da den er mere smaakornet
og af ringere Tøndevægt samt lidt senere
moden, vil man rimeligvis foretrække Næsgaard-H. I Halmudbytte staar Sehlanstedt-H.
øverst af alle de nyere gode Havresorter.
og dette tør tages som et Udtryk for dens
Værdi som Grøntfoder-H.
S e j e r-H. (svensk: Seger-Hafre) er en
for faa Aar siden fra Svaløf udgaaet ny
Sort, der er udvalgt af Milton-lf. Den
har megen habituel Lighed med Dansk
H.; men Kernen er lidt lysere og noget
fyldige re, af en noget højere Kornvægt og
Tøndevægt. temmelig tykskallet. Den er
middeltidlig (omtrent som Dansk H.) og
ret stivstraaet.
Den synes i Ydeevne ar
komme i Nærheden af vore bedste Sorter
(Gul Næsgaard-H. og de 2 Tystofte-Sorter).
S h i r r e f f-H. se Skotsk H.
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S k o t s k Ii. er Betegnelse for flere for~·:ellige Iiavresorter, der i Regelen har over- ejende enkornede Smaaaks. Nogle er tidlig
:::odne og har korte, buttede, tykskallede Korn
:i høj Tøndevægt; andre er senere modne,
:;:ndskallede og af lavere Tøndevægt. Iier:::.enhører f. Eks. Providence-, Early Angus-,
Shirreff-, Iiopetoun-, Flying Scotchman-Ii.
:. fI. Sorter. Flere af dem har været dyrket
.:jt her i Landet; men ingen af dem lønner
Slg under vore Forhold.
S o r t S v æ r d h a v r e se Kamhavre.
S t j e r n e-Ii. er en af N. P. Nielsen,
i'ystofte, ved Udvalg af Provstihavre fremstillet ny Sort (Familiestamme). Den ligner
Dansk Ii. i Udseende; men Kornene er
2.1 en tydeligere
gul Farve, nærmest smaa,
:ned middelhøj Tøndevægt og Skalprocent.
Den er af omtrent samme Straastivhed som
Dansk Ii., men lidt tidligere moden. Den maa
efter de hidtil udførte Forsøg anses for en
af de mest foldrige Sorter, der antagelig
endog er de allerbedste fuldtud jævnbyrdig
- om ikke overlegen - naar der ses alene
Daa Kerneudbyttets Størrelse. Iialmudbyttet
er derimod nærmest lille, og da Kvaliteten
- som det fremgaar af det foregaaende kun er jævnt god, er det endnu usikkert, om
den fortjener alm. Udbredelse.
S t o r m o g u l-Ii. er fremstillet ved Svaløf ved Udvalg af Sort tatarisk Kamhavre. Det er en Tophavre med overvejende - dog ikke helt konstant - mørkebrune Korn af lav Korn- og Tøndevægt. Den
har i Forsøgene givet meget anseligt Udbytte baade af Kerne og Iialm. Det maa dog
anses for tvivlsomt, om den fortjener at
dyrkes her i Landet.
S v æ r d h a v r e se Kamhavre.
T a r t a r K i n lI;-Ii. se Kamhavre.
T h u r e b y h o I m s-Ii. se Dansk Ii.
T r i f o I i u m s-Ii. ligner i alle Iienseender paa det nøjeste Ligowo-Ii., fra hvilken
den næppe kan anses for at være sortsforskellig.
W a v e r I e y-Ii. er opdrættet af Brødrene Garton og hører til de bedste derfra udgaaede Sorter. Den stemmer nøje overens med Konge-Ii. I Forsøgene har den
i Ydeevne staaet Dansk Ii. meget nær,
men frembyde r ingen særlige Fortrin, om
den end fremtræder som en smuk Iiandelsvare.
T r i u m ph-Ii. er fremkommet i Ame~
rika ved Krydsning af en sort Kamhavre
(Excelsior) og en hvid Tophavre (Water1oo)
og danner m. Ii. t. Topform en Mellemform
mellem Tophavre og Kamhavre. Den har
hovedsagelig tokornede Smaaaks. Kornene
er hvidlige, nærmest smaa, delvis stakkede;
Tøndevægten er lav, Skalprocenten er høj.
Den er sildig moden. Kerneudbyttet er lille;
men da den giver ret stort Iialmudbytte, har
den jævnlig været benyttet til Grøntfoder,
hvortil det dog ikke nu lønner sig at benytte den, og den har saaledes ikke mere
nogen Plads under vore Forhold.
V i n t e r h a v r e. Under denne Betegnelse
er der til Forsøll;sstationerne modtaget flere
forskellige Iiavresorter,
dels med mørkebrune, dels med graa Korn. Ingen af disse
har været fuldt vinterfaste. En fra P. Iien-
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derson i New York modtaget graa Vinterhavre har dog de fleste Aar overvintret mere
eller mindre sikkert, men har næppe nogen
økonomisk Værdi. I det praktiske Landbrug
har Vinterhavre ikke nogen Sinde været prøvet her i Landet, og der eksisterer heller ikke
for Tiden Materiale, der muliggør en lønnende og sikker AvI af Ii. ved Efteraarssaaning .
Ø-Ii. se Dansk Ii.
Ii a v r e d y r k n i n g. Det fremgaar af den
statistiske Oversigt (se nedenfor), at Ii. optager i alt 730563 Tdr. Ld. eller ca. 15y,; p.
Gt. af Landets Agerjord. For en landbrugsrnæssig Betragtning af Iiavredyrkningens
Omfang vil det imidlertid være hensigtsmæssigt til Iiavrearealet at lægge Arealerne
med B I a n d s æ d, idet Ii. udgør en væsentlig eller overvejende Bestanddel af næsten al Blandsæd. Da de med Blandsæd besaaede Arealer (1907) udgør 307234 Tdr.
Ld., bliver det samlede Areal med Ii. og
Blandsæd 1037797 Tdr. Ld., hvilket i det følgende betragtes som "Iiavreareak
Dette
udgør 22,2p. Gt. af hele Landets Agerjord eIler rigelig Iialvdelen af det samlede Kornareal, altsaa fuldt saa meget som Iivede, Rug
og Byg tilsammen. Tænker man sig al
Agerjord inddelt i en 9-Marks Drift, Oll;Ii.
ligelig fordelt Landet over, vil der netop
kunne blive 2 Skifter med Ii. Men denne
optager, som den statistiske Oversigt viser,
langt fra lige stor Part af Jorden overalt.
I Thisted Amt vil den saaledes optage 3
Skifter i 9-Marks Driften, i Maribo Amt kun
ca. 1 y,; Skifte. Det fremgaar heraf, hvilken
overordentlill; Betydning denne Sædart har
for vort Landbrug. Og deus Betydninll; er
saa lanll;t fra formindsket, at den tværtimod
har været stigende i den Tid, indenfor hvilken der haves sikre Opløsninger om Arealets
Benyttelse. Vel viser den statistiske Oversigt en lille Nedgang i Arealet med ren Ii.,
men denne Nedgang opvejes meget rigelig ved Tilvæksten i Blandsædarealet. Summen af Arealerne med ren Ii. og Blandsæd var
1866: 705094 Tdr. Ld.
1876: 779958
1888: 941058
1896: 1013631
1907: 1037897
Ii. og Blandsæd tilsammen gav i 1910
(ifølge Iiøststatistiken) et Udbytte af omtrent 22 Mil!. Gtn. Kerne. Regnet til.sY. Kr.
pr. Gtn. svarer dette Udbytte til ca. 120
MilI. Kr. Gennemsnits udbyttet pr. Td. Ld.
bliver herefter ca. 21 Gtn. Kerne, svarende
til 115 Kr. foruden Iialmen. Udbyttet er
imidlertid -----;selvfølgelig - overordentlig
vekslende, ikke alene efter Aarene, men
navnlig efter Jordbunden. Betydelige Dele
af Landets Iiavreareal lI;iver i et normalt
Aar kun 10 a 12 Gtn. Kerne, medens der paa
de bedste Jorder høstes omkring 40, ikke
sjældent indtil 50 Gtn., og omkring 60
Gtn. Kerne pr. Td. Ld. af ren Ii. er ikke
ukendt. Bortset fra, hvad Iiveden under
ganske særlig gunstige Forhold kan give,
formaar ingen af vore Sædarter at maale
sill; med Ii. i Ydeevne. Naar hertil føjes, at
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fandtes dyrket i Ægypten 3300 Aar f. Chr.
II. har altsaa været kendt og dyrket i omtrent 5000 Aar og er derfor en af de allerældste Kulturplanter, der kendes, og dens
Udbredelse over Jorden har allerede tidlig
været stor. Efter Amerikas Opdagelse har
II. vundet stærk stigende Udbredelse i denne
Verdensdel, og den findes nu i Amerika lige
fra Kanada til Patagonien (mellem 60 o n. Br.
ag 40-50 s. Br.).
I hele den gI. Verden findes den dyrket
indtil omtrent 60 o n. Br. Ogsaa i Australien
findes lI. dyrket i betydelig Udstrækning.
Inden for sit meget vidtstrakte Dyrkningsomraade trives II. dog bedst i d e n v a rmere
Del
af det
tempererede
Bæl te.
Endnu langt større og alm. Dyrkning vil
II. sikkert opnaa, naar engang de uopdyrkede
Dele af Amerika, Afrika og Australien tages
under Kultur.
I Nærheden af Nordgrænsen for Dyrkningen anvendes kun Sommerformer af II.
II ved e f o r m e r n e s I n d d e I i n g.
De særdeles talrige lIvedeformer inddeles
sædvanligt i lIovedgrupper og Underafdelinger efter Aksets og Straaets Beskaffenhed
samt Kornets Farve a. s. v. Derimod kan der
ved Inddelingen ikke tages lIensyn til Anvendelsen som Vaarsæd eller Vintersæd, da
ingen sikre ydre Kendemærker adskiller disse
Grupper.
A v n e h ved e L Blomsterstandens Akse
er skør, saa den sønderbrydes ved Tærskningen i saa mange Dele, som der er Led.
IIvert Led beholder sine Smaaaks samlet, og
de enkelte Kerner omsluttes af Inderavner,
fra hvilke de kun kan skilles ved særlig Behandling.
a. Spelt (T. spelta).
b. Emmer (T. dicoccum).
c. Enkorn (T. monococcum).
N ø g e n II ved e II. Blomsterstandens
Akse er sej, saa den ikke brydes ved Tærskning. Kernerne amsluttes vel af Inderavnerne, men saa løst, at de let fraskilles
ved Tærskning.
l. Dværg- el. Bingel II. (T. compactum).
2. Buttet II. (T. turgidum).
3. lIaard el. Glas-II. (T. dumm).
4. Polsk el. Storavnet II. (T. polonicum).
5. Alm. II. (T. vulgare).
Det er næsten udelukkende Varieteter og
Sorter henh. under Gruppe II, Afd. 5, der
dyrkes hos os.
De under denne Afdeling hørende Former
omtales sidst og udførligst.
De under G r u p p e I nævnte lIvedeformer
dyrkes navnlig i Bjergegne i Mellemeuropa:
a. S p e I t (T. spelta) har et meget aabent
Aks, der hos nagle Farmer er stakket. Spelt
stiller kun smaa Fordringer til Jordbund og
Klima. Den er lidet modtagelig for Brand
og gaar vanskeligt i Leje. Den kan høstes i
stærk moden Tilstand ag køres ind straks
efter Mejningen. Der findes flere Varieteter
af Spelt. Nogle dyrkes som Vintersæd, andre
som Vaarsæd.
Brødet, der bages af Spelt, er lidet holdbart og skal helst anvendes i Løbet af faa
Dage efter Bagningen.

1 Td. Avn-Spelt regnes at svare til 72 Td.
nøgent Korn.
b. E m m e r (T. dicoccum) har et tætsluttet, fladtrykt Aks. Denne lIvedeform dyrkes
i Wtirtemberg, Elsas o. fl. St. fortrinsvis som
Vaarsæd. Straaet er stift ag uanvendeligt
som Foder. Kornet er ikke udsat for Brand;
men det modnes sildigt. Emmer har sandsynligvis tidligere haft større Udbredelse end
nu. Der findes et betydeligt Antal Varieteter
af Emmer: kortaksede ag langaksede, laadne
og glatte, stakkede ag ustakkede Farmer
a. s. v.
c. E n k o r n (T. monococcum). Medens
de 2 faregaaende Former sædvanligt har
2 Korn i Smaaaksene, har Enkorn kun l.
Akset er sædvanligt lille og stærkt fladtrykt,
saa det faar Lighed med Aks af taradet Byg.
Enkorn dyrkes i de sydlige Rinegne ag i
Thtiringen paa tarvelige, tørre Bjergsletter,
hvor Udbyttet afte kun er nagle faa Fald.
Straaet er meget kart og stift. Karnet bruges dels til lIestefader, dels til Menneskeføde, dog ikke sam Brød, men sam farskel·
lige Melspiser.
Enkarn er overordentlig lidet fordringsfuld.
G r u p p e II.

i

l. D v æ r g- e I. B n g e l II. (T. compactum). lIvedefarmer henh. hertil har meget
korte, stærk sammentrængte Aks. Former,
der har lignende Egenskaber, fremkommer
undertiden sam Variationer i II. henh. under
Gruppe II, Afd. 5. De lIvedefarmer, der her
amhandles, er dog saadanne, sam er kendt
ag beskrevet fra gI. Tid.
B i n g e l II. (Kubbe II., Barre II.) er en
Varietet, der har averordentlig sammentrængte Aks, og hvis Kerner er smaa. Antallet af Smaaaks er dag ikke mindre end
has alm. lIvede. Straaet er meget kort al'
stift. Det er en nøjsom lIvedefarm, der dyrkes i Wtirtemberg, Elsas og Schweiz samt
i de nardlige Dele af Narge og Sverrig.
I disse 2 Lande kaldes den henholdsvis
K u b b e II. ag B o r r e II. I Skaane har
den været prøvet; men Udbyttet er far
ringe i de sydligere Dele af Skandinavien.
P i n d s v i n e II. ligner den foregaaende,
men er stærkt stakket. Der findes Vinterag Vaarformer af denne Varietet. Den har
kun været dyrket til Iagttagelse enkelte
Gange her i Landet.
2. B u t t e t II. (T. turgidum) er en meget
udbredt lIvedeform, der dyrkes i farskellige
Verdensdele ag Lande i mange forskellige
Varieteter.
Den har sædvanligt langt, marvfyldt Straa.
Straaet er som aftest stift ag lidet modtageligt far Rust; men det skal være daarligt
egnet til Kreaturfader.
Aksene er oftest fyldige, laadne og stak.
kede. Kernen er næsten aldeles glat, men
temmelig lille ag har en dyb Bugfure. Kerneskallen er aftest grov.
Den dyrkes under mange forskellige
Navne: A u s t r a 1·1I., B e n g a I s k II., K aI i f o r n i e II. o. fl. II. af denne Afart egner
sig næppe far vare Farhald. Flere Varieteter
har været prøvet hos as. Den farekommer
i hvide, brune og blaalige Varieteter. Den
mest iøjnefaldende Farm er M i r a k e l II.
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(T. t. comTJositum), hvis Aks er g r e n e d e.
Trods Aksets ejendommelige, frodige Udseende giver denne If. hos os kun et tarveligt
Udbytte. I Aarene 1891-1900 prøvedes den
i Forsøg paa Tystofte; men Udbyttet var 5
-6 Fold ringere end Squarehead-ff. 2 Varieteter, der maaske burde henregnes til Buttet
ff., er R i w e t t s ff. og M a n c h e s t e r ff.
Disse omtales dog senere.
3. ff a a r d- e I. G I a s-ff. (T. durum) er
en Vaarhvede med marvfyldte Straa. Akset
er temmelig tæt, ovalt, noget fladtrykt med
lange Avner og langstrakte, haarde, glassede
Kerner. Den er oftest stakbærende. ffaard
If. dyrkes i forskellige Varieteter i Middelhavslandene: Grækenland, Spanien, Italien,
Lilleasien o. s. v. Dens Kerne anvendes ikke
meget til Brødbagning, men derimod til Ølbrygning og til Maccaroni. Den kaldes ogsaa M a c c a r o n i If.
Denne sidstnævnte If. giver hos os kun et
tarveligt Udbytte.
4. p o I s k ff. el. S t o r a v n e t ff. (T.
TJolonicum) har meget lange Aks med lange,
grove Avner. Kernerne er usædvanlig store
- langstrakt i Lighed med Rugkerner. Kernen bliver henved 7il Tom. lang. Polsk ff.
dyrkes ikke i Polen, men hører hjemme i
Sydeuropa. Navnlig dyrkes den i Spanien
o. a. Middelhavslande.
5. A I m. ff. (T. vulgare). Af denne ff.,
der absolut er den betydningsfuldeste hos
os som i den største Del af Nordeuropa. findes et overordentlig stort Antal Varieteter
og Sorter. Sandsynligvis findes mere end 400
Sorter. EnDel af de hos os kendte eller prøvede
Sorter nævnes her. Nogle af disse omtales
nærmere og i et Omfang, der retter sig efter
den Rolle, de har spillet i vor ffvededyrkninlt, Olt den. de muliltvis vil faa i Fremtiden.
Man kan indordne de -forskellige Sorter af
Alm. If. under flere Grupper efter Aksenes
Farve, Form og Stakbesætninlt samt Kornets
Farve.
A. A v n e n g I a t, h v i d e I I e r g u I.
1. Kernen brun eller rødlig.Sorter: Shirriffs Squarehead ff., Urtoba ff.,
ffalle.tts ff.. ffvid golden drop ff., ffvid Kolbe
ff., Storkernet stakket ff., Juli ff., Vaar Perle
ff., Stakket Squarehead ff., Erh. Fr. Krydsnings ff., Svaløfs : Ekstra Squarehead ff.,
Renavlede Squarehead ff., Topp-Squarehead
Ii., Grenader If., Bore ff., Erh. Fr.: Normal
Squarehead ff., Lang Squarehead ff., Kort
Squarehead If. Tystofte : Stak ff., Stand ff.,
Smaa ff. Abed: Storaks If.
2. Kernen gullig eller hvid.
Sorter: Frankenstejner If., ffunters Ii.,
Chidham ff., Trumpers ff., Champion ff.,
Talavera If., Lys østprøjsisk ff., Molds hvide
ff., King Richard ff., Webb's alt Carters
Stand up ff., Wilhelmina ff.
B. A v n e n g I a t, b r u n e 11e r r ø d l i g.
1. Kernen brun eller rødlig.
Sorter: Kent ff., Golden drop ff., Spalding
prolific ff., Rød østprøjsisk ff., Bestehorns
Dividende ff.,· Tætakset ff., Molds røde ff.,
Red. Lammas If., Red. Nursery ff., Browick's
Ii., GI. dansk brun ff., Skæg ff.
2. Kernen gul eller hvid.
Sandomir ff., Gaffkers ff., Fenton ff.

C. A v n e n l a a d d e n.
Riwetts stakkede ff., Manchester ff., Imperial ff., Ble seigle, Land ff. fra det nordlige Skandinavien.
S q u a r e h e a d -If. har tætte, skarp-firkantede,stakløse
eller svagt braadede Aks
af Middelstørrelse.
Straaet er middellangt, gult, stift. Buskningsevnen forholdsvis svag.
Denne i Danmark saa vel kendte Sort
stammer fra S a m u e l D. S h i r r i f f, Skotland. Den indførtes her i Landet af Markfrøkontoret i 1874, og den vandt hurtig Udbredelse, idet den fortrængte alle de forskellige
Sorter, som dyrkedes her paa den Tid
(GI. dansk brun ff., Kolbe Ii., ffalletts ff.•
Manchester If. o. a.), og man fejler næppe
meget, naar man betegner denne som praktisk talt den eneste Sort, der dyrkedes her i
Landet i Tidsrummet 1885-1905. Ved sit
stive Straa og sin store Ydeevne udmærkede den sig saa betydeligt frem for de før
nævnte Sorter, at den let vandt alle ffvededyrkere for sig.
Den i 1870erne begyndte hurtilte Udbredelse fik vel en kortvarig Standsning, da det
i 1880-81 viste sig, at den ikke havde taalt
Vinteren, men næsten helt ødelagdes. Man
begyndte vel ikke straks at indføre ny Sar·
ter; men man blev opmærksom paa Sortens
Mangel
paa
Vinterhaardførhed.
En anden Omstændighed, der bidrolt til, at
Iivedespørgsmaalet
fo r s ø g s m æ s s ig t
blev taget op, var, at Møllerne, særlig Eksportmøllerne. hævdede, at Squareheadhvedemel ikke gav tilstrækkelig højt, porøst Brød,
og man mente, at dette skyldtes et for ringe
Indhold af kvælstofholdige Stoffer, specielt
G I u t e n. En Kreds af Møllere opfordrede
da Landhusholdningsselskabet til at foranledige hele ffvedespørgsmaalet taget op til
Undersøgelse, og specielt ønskedes det undersøgt, o m d e r i k k e k u n d e f i n d e s
en for vore
Forhold
bedre
egnet
S o r t e n d S q u a r e h e a d-ff.
Forsøgene udførtes i en længere Aarrække
med et meget stort Antal forskellige Sorter
- langt over 100. - ffovedresultatet blev
imidlertid, at Squarehead-ff. trods Mangel
paa ffaardførhed stod som den sejrende m.
ff. t. Ydeevne.
De eventuelle Mangler m. ff. t. Kvalitet
maatte ifølge de foretagne nøjagtige Analyser og Bagningsforsøg ikke kunne skyldes M a n g e I paa Gluten, men maatte skyldes K val i t e t e n af dette Gluten.
Klagerne over Squarehead-ff.s Mangel paa
Baltningsevne bortfaldt i øvrigt snart, da
Møllerne lærte at indføre Ii. med kraftiltere
Gluten fra varmere Lande og blande Melet
med Mel af dansk ff.
Til Nabolandene, Sverrig og Tyskland,
naaede Squarehead-ff. fra os, og særlig i
Tyskland vandt Sorten meget betydelig Udbredelse under Navn af: Dansk ff.
Da det viste sig, at Squarehead-ff. havde
Tilbøjelighed til at udarte, og da denne Tilbøjelighed viste silt mest fremtrædende efter
strenlte Vintre. optoges Rendyrkning af den
typiske Squareheadform. Tillige søgte flere
Forædlere ved Udvalg af Planter, der syntes mere haardføre, at danne Squarehead-ff.
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med større Vintersikkerhed. Imidlertid viste
og Former med hvide eller gule Aks, ligedet sig, at der herved vel kunde opnaas lidt som der ogsaa fandtes Vinterformer og Vaarstørre Iiaardførhed; men Ydeevnen og Straaformer af Kolbe Ii. Iiovedformen af Kolbe
stivheden aftog samtidig. Egentlig AkklimaIi. havde lange Aks og langt, temmelig blødt
tisering lykkedes altsaa kun betingelsesvis.
Straa. I øvrigt anvendes Navnet Kolbe ti.
I Vinteren 1901 gik saa godt som al Tyskland som Fællesbenævnelse for glat,
ustakket alm. Ii.
Squarehead-Ii. ud, og Markerne maatte omS t o r k o r n e t s t a kk e t Ii. er en ældre
pløjes; for øvrigt var det kun faa Iivedesorter, der modstod denne Vinter hos os. Sort, der menes at stamme fra Frankrig.
Men ogsaa i andre Vintre (siden 1901) har
Det er en ret uanselig Sort med god Ydeevne, udmærket Iiaardførhed og Nøjsomhed,
Squarehead-Ii. lidt betydelig Skade. Trangen til mere haardføre Sorter er derfor blemen med saa stor Leietilbøjelighed, at den
ikke egner sig for gode Iivedejorder.
vet større. For øvrigt har Squarehead-n
heller ikke vist sig saa modstandsdygtig mod
Den har overmaade stærk Buskning, middellangt fint Straa og giver særdeles stort
Qulrust, som ønskeligt var.
For Øjeblikket (1909) er Squarehead-Ii.
Iialmudbytte. Den vilde derfor egne sig godt
sikkert den mest udbredte Iivedesort her i til Dyrkning til Staldfoder. Akset er middelLandet; men nyere Sorter - af hvilke flere
langt, meget aabent og besat med udspærret Stak. Som Følge af dens store Lejestammer fra den gI. Squarehead-Ii. - vil
SIJart fortrænge den fra et stort Antal Jordtilbøjelighed har den givet meget vekslende
brug.
Kerneudbytte.
Antallet af Sorter, der med Sikkerhed
V a a r-P e r I e Ii. er, som Navnet angiver,
overgaar Squarehead-Ii. i Ydeevne (ogsaa
en udpræget Vaarhvede. Sorten stammer fra
efter mildere Vintre), er dog stærkt begrænSvaløf. Den har et kort, meget stift Straa
set, og flere af dem er endnu kun prøvet i med korte, lidt aabne Aks. Ydeevnen er forfaa Aar. Navnlig synes det sjældent at finde holdsvis god; men i det hele taget kan selv
forenet i een Sort den passende Grad af de bedste Vaarhvedesorter ikke' maale sig
Iiaardførhed og Straastivhed, som bI. a. skal
med ,Vinterhvede i Udbytte hos os. Vaarkarakterisere Sorter, der skal kunne afløse Perle Ii. modnes sildigt og skal vistnok saas
Squarehead-Ii.
tæt for at give fuldt Udbytte. Vaarhvede
De i nyere Tid udførte Forædlingsarbejder
anvendes mest i Lande, hvor man paa Grund
af særlig gode Iivedepriser ønsker det størst
har dog bragt Sorter frem, som synes i Besiddelse af saadanne gode Egenskaber, at de mulige Areal med Ii., og hvor Vinterhvede
paa Grund af særlig haard Kulde er meget
maa kunne blive værdige Stedfortrædere for
den oprindelige Squarehead-Ii.
udsat for at mislykkes.
S t a k k e t S q u a r e h e a d-Ii. I den alm.
Det vil maaske ogsaa vise sig, at der kan
findes Sorter, som bedre end Squarehead-Ii.
Squarehead-Ii. forekommer ikke sjældent en
Del Planter med Stak paa Aksene. Flertallet
vil kunne egne sig for l,e t t e r e lermuldede
Jorder.
af disse Former er næppe af særlig Værdi.
U r t o b a Ii. er en ældre Iivedesort, ind- Af forskellige Iivedeforædlere er dog saaført (vistnok fra Rusland) i 1883. Den har
danne stakbærende Former rendyrket. En
Sort, modtaget fra Skaane, har været prølangt, groft Straa med lange, temmelig aabne
Aks og store Korn. Sorten busker sig
vet i Forsøgene i en længere Am'række.
Dens Ydeevne var omtrent som Squareheadstærkt; men dens Straastivhed er ikke paaIi. eller lidt større. Sorten havde dog en
lidelig, og den har i Iivedeudvalgets og Forsøgsstationernes Forsøg ikke kunnet maale
fremtrædende Tilbøjelighed til at blive besig med Squarehead-Ii. i Ydeevne. Gennemfængt med Gulrust.
gaaende har den givet et Par Fold mindre
Erhard
F rederiksens
K r y d sUdbytte.
n i n g s-Ii. stammer fra Redaktør Erh. FreIi a II e t t s Ii. (Iialletts Pedigree Ii.) er
deriksen, Nakskov, og er, saavidt vides,
en ældre Sort, ,frembragt af Major Iiallett i fremgaaet af en Krydsning mellem gI. dansk
England. Den har meget lange, smukke Aks
Skæghvede og Squarehead-n
Det er en ret
og langt, blødt Straa. I Udbytte kunde den ensartet Sort med lidt aabne, men fyldige
ikke maale sig med Squarehead. Iialletts Ii.
Aks og middelhøjt, ikke særlig stift, Straa.
Vinterhaardførheden er jævn god, Buskninskal være fundet i den engelske Sort: N u rs e r y Ii. Men det anføres af Vilmorin i gen ringe. Sorten har nogen Modtagelighed
Frankrig, at Iialletts Ii. i Virkeligheden
for Oulrust. I Forsøgene har den givet lidt
næppe er at betragte som en særegen Sort,
lavere Udbytte end de udprægede Squareheadformer.
da den har alle de samme Egenskaber som
en anden ældre og i England allerede langt
S val ø f s E k s t r a S q u a r e h e a d-Ii.
tidligere dyrket Sort: V i c t o r i a Ii. Ener en forholdsvis ny Sort, dannet paa Forkelte Planter af denne sidstnævnte Sort kan
ædlingsanstalten i Svaløf. Den er grundlagt
have været indblandet i Nursery Ii., der har
paa een Plante af Leutewitzer SquareheadIi. 1892. Sorten har store, oventil sammenmeget smaa, uanselige Aks og ikke fremtrængte Aks. Straaet er langt og groft.
byder nogen som helst Lighed med Iialletts
Straastivheden er dog ikke særlig god. KerPedigree Ii.
K o l b e Ii. Iivad der har været dyrket
nen er stor, brun og vægtig. Under Væksten
tager denne Sort sig meget tiltalende ud;
under dette Navn. er sikkert flere forskellige
Sorter eller o f t e f l e r e s a a d a n n e i hertil bidrager ikke alene dens kraftige Vækst
og store Aks, men ogsaa den mørk-blaaB l a n d i n g. Kolbe Ii. har tidligere været
grønne Farve. Den er haardfør mod Kulde
meget anvendt her i Landet, men er nu ganske forladt. Der fandtes Former med brune
og mod Oulrust.

i

Hvede.
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De nævnte fremtrædende Egenskaber har
bevirket, at denne Sort her i Landet har vundet betydelig Udbredelse paa den gamle
Squarehead-H.s Bekostning.
I forsøgene har Sorten dog ikke fuldt opfyldt de Løfter, som dens ydre fremtræden
giver, idet den kun ved en væsentlig større
Produktion af Halm har kunnet overgaa de
gamle Squarehead-former
i nævneværdig
Grad.
Dens betydeligere Haardførhed giver den
vel et Plus, men dens mindre Straastivhed
atter et Minus. Det synes, som om den ofte
er tilbøjelig til at danne en lovlig tynd Bestand af fuldt udviklede Aks.
S val ø f s r e n a v l e d e S q u a r e h e a dH. er udgaaet fra Svaløf. Den har temmelig
smaa, tætte, noget ovale Aks. Den er, som
Squarehead-H. betragtet, usædvanlig haardfør, og den er tillige ret straastiv; men den
er i ret høj Grad modtagelig for Gulrust,

J..t.
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1. Kort, tæt, kølleformet Squarehead Hvede. 2. Normal
Squarehead Hvede. 3. Ekstra Squarehead Hvede. 4.
Topp Squarehead Hvede. 5. Grenader Hvede. 6. Smaa
Hvede og Storaks Hvede. 7. Stand up Hvede. 8. Wil.
helmina Hvede.

hvilket i Rustaar betydeligt forringer dens
Værdi for vore forhold, og den har derfor
forsøgene givet for smaa Afgrøder. Kernen er lille og af lav Tøndevægt. I Mellemsverrig dyrkes den hyppigst.
Svaløfs
Topp
Squarehead-fi.
Nyere Sort er dannet i Svaløf og udvalgt
af gI. Squarehead-H. Den har et smukt, ovalt
tæt Aks, et forholdsvis kort og ret stift
Straa. Den er nogenlunde vinterhaardfør,
men ligesom den forrige i høj Grad modtagelig for Rust. Den synes meget ensartet og
ret lovende paa Marken, naar den ikke har
Rust; men Ydeevnen har dog vist sig alt
for ringe ved forsøg her i Landet.
S val ø f s G r e n a d e r-H. Nyere Sort dannet paa Grundlag af en Plante (1891) af Shirreffs H. Akset er ret langt, middeltæt, noget
spidst tilløbende. Straaet er højt og ret stift.
Buskningsevnen er betydelig, og Sorten er
ligeledes betydelig mere haardfør end Squarehead-fi. Modstandsevnen mod Rust er nogenlunde god. Kun i sværere Rustaar angribes den i betydelige re Grad af denne
Sygdom; men i Regelen skades den kun forholdsvis lidt deraf. Sorten giver i Regelen

i

et stort Udbytte baade af Kerne og Halm,
saaledes at den, særlig naar Vinterhaardførheden stilles paa Prøve, maa betegnes
som en I Klasses Sort, der vistnok er
den bedste af de svaløfske Hvedesorter for
vore forhold. Den oprindelige Grenader-H.
har vist· sig stærkt tilbøjelig til at variere.
En ny, rendyrket form: "Grenader II« er
udgaaet fra Svaløf.
S val ø f s B o r e H. er en ny Sort fra
Svaløf. Den er grundlagt paa en Plante af
"Engelsk« H. efter den strenge Vinter 1891.
Sorten har middelstore, ret tætte Aks.
Straaet er højt, meget stift. Haardførheden
er meget god; men den er temmelig modtagelig mod Rust. Den har hos os ikke givet
tilfredsstillende Afgrøder. Væksten er langsom, og den modnes tit sildigt.
Erhard
frederiks
ens
Squareh e a d-S o r t e r: Normal Squarehead, Kort
Squarehead og Lang Squarehead er fremgaaet ved Udvalg i den gI. Squarehead-H.
Som Navnene antyder, betegner Sorterne
nærmest en Gruppedeling af den oprindelige
Squarehead i mere eller mindre kortaksede
former.
Ved Hvedeudvalgets forsøg stod Erh.
frederiksens
Squarehead-former,
særlig
N o r m a l S q u a r e h e a d, som en af de ypperste Repræsentanter for typisk H. af den
med Rette saa ansete Squarehead-fi. Senere
optoges Rendyrkninger af lignende Art af
S t r u b e og B e s e I e r i Tyskland.
Ty s t o f t e S t a k H. Ny Sort er grundlagt paa en Plante af dem, der blev tilbage
af Squarehead-H. efter den haarde Vinter
1901. Denne og de følgende 2 Sorter er dannet af nu afdøde forsøgsleder N. P. N i e Is e n, Tystofte. - Sorten er ret straastiv og
haardfør mod Kulde og Rust. for øvrigt har
den et højt Straa med ret langt, middeltæt,
stakbesat Aks. Kernen er stor, brun og af
god Tøndevægt. Dens Ydeevne synes noget
vekslende efter de ydre forhold, under hvilke
den dyrkes, og kan næppe anses for saa god
som hos de andre 2 Tystofte-Sorter.
T y s t o f t e S t a n d H. Ny Sort er grundlagt som foregaaende.
Det er en ensartet, ret straastiv Sort med
stor Vinterhaardførhed og stor Modstandskraft mod Rust. Den har god Buskningsevne
og vokser kraftigt til i Løbet af Efteraaret
og det følgende foraar. Den har i øvrigt
kort Straa med gennemgaaende middelstore,
ret tætte Aks. En Særegenhed hos Sorten
er, at Bladene i Spidsen bliver gulbrune,
hvilket paa Afstand giver Udseende som Gulrustangreb.
Ved lokale f()rsøg i de egentlige Hvedeegne har den dog ikke fuldt kunnet maale
sig med følgende 2 Sorter. Paa Grund af
Sortens kraftige Udvikling i forsommeren
og dens rigelige Buskning og Bladudvikling
vil den formentlig egne sig godt til Staldfoder.
T y s t o f t e S m a a H. er ligesom de foregaaende dannet af N. P. Nielsen, Tystofte.
Den har middellangt, nogenlunde stift Straa
med vel udviklede, godt kernesatte Aks.
Aksene er skarpt 4-sidige, men flade. Kernen er lille, gulbrun og af god Tøndevægt.
Haardførheden mod Kulde og Rust er god.

Hvede.
og i saa Henseende
staar den betydeligt
over Squarehead-H.
Sorten maa betegnes
som meget yderig saavel i Kerne- som i
Halmudbytte,
og den maa i det hele anses
for en af de bedste Sorter, der for Tiden
kendes her i Landet.
Dens væsentligste
Feil synes at være nogen Mangel paa Straastivhed, og den egner sig maaske ikke saa
godt paa meget gødningskraftige
J arder.
A b e d S t o r a k s H. Ny Sort er dannet
paa Grundlag af en Plante af gI. SquareheadH. Straaet er knap middellangt, ret stift og
ikke modtageligt for Gulrust. Akset er godt
middelstort,
middeltæt, skarpt, kantet, fladt.
Yderavnerne
og Straaet
har ofte et svagt
brunligt
Anstrøg.
Vinterhaardførheden
er
god. Karakteristisk
for Sorten er Vinterskuddenes
fladt udstrakte,
krybende
Stiiling. I det hele udvikles den kun svagt om
Vinteren.
Sorten er endnu kun prøvet i faa
Aar; men efter hvad der kan skønnes, hører den til de bedst ydende Sorter. Det vil
maaske vise sig, at den fortrinsvis
hører
hjemme paa de lidt lettere Hvedejorder. Denne og de øvrige haardføre
Sorter trænger
sjældnere end de kælne tii ekstra, drivende
Gødning om Foraaret.
Af Sorter med gul eller hvid Kerne er det
kun faa, der har nogen Betydning
hos os.
Som det synes, er gennemgaaende
de hvidkornede Sorter noget mere ømfindtlige over
for Kulde end de brunkornede.
Undtagelser
findes dog.
S t a n d u p H. Sorten stammer fra England, fra C a r t e r og We b b, London.
I
Tyskland kendes en med Stand up H. identisk Sort under Navnet We i s s w e i z e n
(Iividhvede).
Akset er lille, middeltæt, noget
tiispidset,
men godt kernesat.
Straaet
er
lavt, stift og lidet modtageligt
mod Rust.
Buskningsevnen
er god, Kernen hvidgul. Den
hører til de mindre haardføre
mod Vinterkulde, og naar der indtræffer Barfrost med
-7- 10-12 o C., lider den ofte betydeligt;
ved
endnu lidt lavere Varmegrader
kan den let
gaa helt bort. Naar ikke dens Haardførhed
stilles paa alvorlig
Prøve,
hører den til
de allerbedst
faldende Sorter og egner sig
fortrinligt
for stærkt gødningskraftige
Jorder. Dens Kælenhed er altsaa dens væsentligste F eil.
W i I h e I m i n a H. er en nyere Sort, der
stammer fra Holland, hvor den er frembragt
ved Krydsning.
Akset er lidt kort, men tæt
og fyldigt. Straaet er middellangt,
ret stift
og lidet modtageligt
mod Rust. Buskningsevnen er middel, Kernen hvidgul.
Den er lidt mere haardfør end den foregaaende, som den i øvrigt har nogen Lighed med;
men under vore Forhold er dens Vinterfasthed dog ikke paalidelig. Stilles der ikke væsentlige Krav til Haardførheden,
er Sorten
derimod meget yderig.
Den er dog endnu
kun prøvet hos os ifaa Aar.
Af Sorter med brune Aks skal her nævnes K e n t H., der har korte, tæt sluttede
Aks, som i Form har betydelig Lighed med
Aks af Squarehead.
Kent H. er dog langt
fra saa straastiv,
og den har ikke Squarehead-H.s Ydeevne hos os. Den har været
prøvet i Forsøg i en Aarrække.
B e s t e h o r n s D i v i d e n d e H. er en
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tysk Sort med lange, smukke Aks og langt
blødt Straa. Sorten har for ringe Ydeevne.
B r o w i c k's H. har tætte, ret kønne Aks,
langt, groft, rødligt, blødt Straa.
Ligesom
Kent Ii. har den store, rødbrune Kerner. Den
folder for lidt hos os.
G l. d a n s k b r u n H. var en i ældre Tid
meget benyttet Sort med langt, rødligt. blødt
Straa og ustakkede eller kortstakkede,
temmelig aabne Aks. Kernen er knap middelstor, rødbrun.
Under tarvelige
Dyrkningskaar foldede den ret godt, og den var
paalidelig m. H. t. Haardførhed;
men ved
Squarehead-H.s
Indførelse maatte den vige
Pladsen.
I Forsøgene
gav den et Kerneudbytte i Forhold til Squarehead
som 84 : 100.
Den findes nu kun i ganske enkelte Jordbrug.
G l. d a n s k S k æ g-H. har i ældre Tid
været dyrket hos os. Der fandtes forskeUige
Former af Skæg-H.
Indtil i de senere Aar
har man kunnet finde enkelte Eks. af SkægIi. indblandet i andre dyrkede Sorter. Akset
er aabent og stærkt besat med udspærrede
korte Stak. I Forsøgene har den staaet som
en af de tarveligste
Sorter.
Af Former med laadne Aks:
R i w e t t s s t a k k e d e H. stammer vistnok fra Tyskland.
Den har store, tætte, fyldige Aks med laadne Avner og delvis marvfyldt Straa.
Kernen er middelstor,
gulbrun
og af lidt let Tøndevægt.
Straaet er langt og
stift. Dens Ydeevne er ret god, men dog
maaske knap saa god som Squarehead-H.
Sorten busker sig lidet, og den er lidt mere
haardfør end Squarehead-H.
.
I Tyskland anvendes denne Sort ret ofte
ligesom Squarehead-H.
i de gode Hvedeegne.
M a n c h e s t e r H. er en ældre Sort, der
tidligere dyrkedes en Del. Den har middeltætte, hvidgraa,
laadne Aks og langt, blødt
Straa. Den skal være temmelig modtagelig
for Rust. I Forsøgene var dens Ydeevne i
Forhold tii Squarehead
som 86: 100.
Det er altsaa et meget stort Antal Sorter
fra næsten alle Verdens Lande, der er prøvet
her i Landet i Tidens Løb. Nogle har været
dyrket her længe, andre kun i kort Tid paa
enkelte Steder eller blot i Forsøgene. - Da
Squarehead-H.
blev indført, kendtes
ingen
Sorter, der i Ydeevne kunde overgaa
den.
Den blev derfor
hurtig
eneraadende,
og
Spørgsmaalet:
"Hvilken Sort skal vi dyrke?"
var let at besvare.
Der kunde næsten kun
blive Tale om denne ene. Imidlertid medførte
Sortens let paaviselige Mangler i Retning af
Haardførhed,
Konstans
og Rustmodstandskraft, at man paa forskellige Steder optog
Forædlingsforsøg
for at finde lige saa eller fuldt saa - yderige Former med større
Vintersikkerhed
o. s. v. Disse Arbejder har
sat Frugt, saaledes at man nu med nogen
Tilfredsstillelse
kan pege paa en Del nyere
Sorter, der formentlig har sikre Fortrin for
den alm. Squarehead
i enkelte eUer i flere
Henseender.
AntaUet af saadanne Sorter er
dog ret stærkt begrænset,
og d e r f i n d e s
e p d n u i k k e e n e n k e l t af disse, s o m
man
med
samme
Sikkerhed
kan
p e g e p a a o g s i g e: "D e n n e e r d e n
absolutbedstel"
som man kunde sige
det om Squarehead-H.,
da denne blev indført
og prøvet over for Datidens Hvedesorter.
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Vilkaarene for Hvededyrkningen er i de
enkelte Aar meget forskellige; snart har vi
milde Vintre, næsten uden Frost af Betydning, snart strengere med langvarig Frost
eller Snelag, H. saas til meget forskellig
Tid i de senere Aar og efter meget forskellig
Forfrugt.
Vore Somre er snart kolde og regnfulde,
snart varme og tørre. Sygdomme som Rust,
Halmbrækkersvamp samt Angreb af Hvedeflue og Hvedemyg o. s. fr. optræder hver
for sig i højst forskellig Grad i de enkelte
Aar. En Universalsort, der trodser alle de
forskellige Slags »Modgang« i høj og I i g e
høj Grad, findes for Tiden ikke; man er kun
i Stand til at benytte en af dem, der gennemgaaende er i Besiddelse af stor Ydeevne, og
som i sine Karaktertræk synes at passe bedst
for de Kaar, man i det enkelte Landbrug
byder.
Blandt de i det foregaaende omtalte Sorter, der findes at kunne afløse den gI. Squarehead-H., maa Opmærksomheden
vistnok
kunne samles om følgende 6, hvis Hovedkarakterer - (bortset fra selve Ydeevnen under de for den enkelte Sort gunstige Forhold)
- formentlig kan anføres saaledes, som i
nedenstaaen de Skema. Alm. Squarehead-H.
er sat øverst til Sammenligning.
Der findes, som man vil se, 3 udenlandske
og 3 danske Sorter. M. H. t. Haardførhed
staar de 4 øverste absolut over Squarehead-H.
VinterModstandsStraa-

Hvede.

I a g lykkes livededyrkningen bedst. Selv paa
meget s t i v L e r i o r d, hvor andre Kornarter
ofte lykkes mindre godt, kan livededyrkningen give godt Udbytte. Paa udtørret Søbund
og velkultiveret Mose opnaas ofte gode Hvedeafgrøder; derimod giver li. ikke lønnende
Afgrøder paa sandede eller sandmuldede Jorder. Selv paa lettere muldede Jorder, nærmest af Beskaffenheden Bygiorder, er det
altid tvivlsomt, om li. vil trives, og i Regelen vil det være bedre at dyrke Rug paa
saadan Jord. Det er meget vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, at bringe en Jordbund.
der af Naturen er let og løs, til at give gode
livedefold. Dette kan maaske lykkes i enkelte Aar ved Hiælp af meget store Gødningsmængder; men som Regel lykkes det
ikke.
Det er altsaa givet, at li. fortrinsvis
hører hjemme paa de egentlig lermuldede
Jorder, altsaa hovedsagelig paaØerne og i
Dele af Østjylland. Det er dog langtfra alle
for li. egnede Jorder her i Landet, som ogsaa b e n y t t e s dertil. Herom senere.
Paa lavtliggende, temmelig fugtig Jord
trives H. forholdsvis godt; men Jorden
maa i k k e v æ r e s u r. Bedst lykkes den
paa vel drænet Jord. Den er ikke saa ømfindtlig over for lidt Overfladevand som Rugen. H. kan pletvis staa indfrosset i Is i
Ugel' uden at lide derunder; men saa snart
det bliver Tøvejr, maa Vandet afledes.
M. H. t. K I i m a e t mærker vi her i Landet ikke saa sjældent, at vi befinder os ret
kraft mod
haardstivførhed
Gulrust
hed
nær ved Nordgrænsen for Hvededyrkningen.
I vaade og kolde Aar, særlig Aar med en
Alm. Squarehead H. g
mg+
mg
kold, vaad Juli, lider H. betydeligt. Afgrøden
mg
mg
Grenader H
mg
bliver mindre og Kernernes Udvikling uensmg
Stand H
, mg+
ug
mgC-;-) artet. Bedst lykkes H. i lidt varme Somre,
ug
Smaa H
, mg(+)
selvom de tillige er tørre.
mg
Storaks H
, mg
ug
I vaade Somre fremkommer hyppigt Lejeug
StandupH
gC+)
ug
sæd samt Optræden af visse Sygdomme, som
mg+
Wilhelmina H
' g+
ug
man i tørre Aar oftest er fri for.
Et alt for m i I d t ,E f t e r a a r s vej r er
Det er dog en Selvfølge, at en saadan
FI emstilling kun giver Holdepunkter, og det
ikke heldigt for H.s Udvikling. Den kommer i for stærk Vækst inden Vinteren, hvad
maa være fremtidige Forsøgs Opgave at
søge klaret noget mere, hvor den enkelte
der er farligt, dersom der hurtigt indSort bedst finder Anvendelse. For øvrigt bør
træder stærkere Frost. Bedst er det, naar
bemærkes, at en Karakter som StraastivVæksten i liovedsagen er standset i de
heden ingenlunde hvert Aar fremtræder med
første Dage af Novbr. H. bør da have et
forholdsvis samme Styrke hos Sorterne.
Par korte Skud med 3--4 Blade; men den
Ulempen ved en lidt svagstraaet Sort fremmaa ikke være saa kraftig, at der kunde
træder desuden meget forskelligt efter Planvære Tale om at afhugge noget af den med
tebestandens T æ t h e d. Endelig kan ForLe. M. H. t. Overvintringen er den rette
holdet i Straastivhed tilsløres noget ved en
»Middelmaals«-Udvikling om Efteraaret af
forskellig Optræden af Halmbrækkersvamp
stor Betydning, særlig hvor man har IDed
og Hvededræbersvamp.
en mere k æ I e n S o r t at gøre. Ikke alene
Da der stadig arbejdes paa Forædling af lider den stærkt udviklede H. lettere af
Hvede, er det sandsynligt, at der inden F r o s t e n; men kommer der I a n g var i g
mange Aar vil fremkomme enkelte Sorter,
S n e I æ g, særlig paa ikke-frossen Jord, lider
som endnu bedre end Nutidens forener en
H. ofte stor Skade, dels paa Grund af IltRække gode og værdifulde Egenskaber. Foremangel, dels paa Grund af Sneskimmel, der
løbig er man henvist til de bedste af de i bringer større eller mindre Pletter til at
raadne bort.
denne Art. omtalte. og sammenholdt med,
hvad der paa dette Omraade stod til Tjeneste
De i de senere Aartier indtrufne alvorligere
for blot 10 eller 12Aar siden, maa der i SortsVanskeligheder skyldes dog stærke B a rspørgsmaalet siges at være naaet gode og ret
f r o s t perioder.
betydelige Fremskridt.
Naar disse indtræder efter mildt Vejr og
li ved e d y r k n i n g. li. stiller betydelige
særlig, naar de kommer h u r t i g t, d. e. uden
Krav til J o r d b u n d e n s Art og Gødningsjævn og gradvis Overgang - virker de ofte
kraft.
Paa d y b m u I d e t, I e r m u I d e t
aldeles ødelæggende.
J o r d med L e r- e II e r M e r g e I u n d e rNaar Varmegraden i Løbet af faa Dage
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Stak. De 3 lange, brunlige Støvknapper er
fæstet til lange, meget tynde og svage Støvtraade, træder i Blomstringstiden ud af Avnerne og hænger da uden paa Akset. Naar
Blomsterstøvet er modent, aabner Støvknapperne sig og udtømmer Støvet (se D r æ).
Dette spredes for Vinden, og ved dennes
lijælp føres i Regelen ogsaa nogle Støvkorn
ind i Blomsten mellem Avnerne, hvor flere
eller færre opfanges af Støvfanget (Arret);
hermed er Bestøvningen foregaaet, og denne
efterfølges normalt af Befrugtning og Kernedannelse. Fremmedbestøvning (Vindbestøvning) er normal hos R, og en vellykket Bestøvning, der atter er en Betingelse for, at
R. bliver godt »kernesat (d. v. s., at der udvikles' en Kerne i hver Blomst), er derfor
meget afhængig af Vejrforholdene i Blomstringstiden. Bedst synes Bestøvningen at forløbe, naar der, umiddelbart før Støvknapperne er modne til at træde ud af Akset,
falder en let Regn, efterfulgt af Solskin og
svag Blæst i selve Blomstringsdagene. Indtræffer der derimod Regn eller Storm i
Blomstringstiden, bliver Bestøvningen i Regelen mangelfuld, og Aksene frembyder da
talrige »Spring« (tomme Kernepladser), hvilket betinger en større eller mindre Nedgang
i Foldudbyttet. Af de beskrevne Bestøvningsforhold fremgaar det endvidere, at R.
er stærkt udsat for Krydsbestøvning (og
Krydsbefrugtning), hvor der dyrkes flere
Rugsorter i Nærheden af hinanden, idet Vinden inden for visse Grænser let fører Støvet fra den ene Mark til den anden. Hvor
stor Afstand der behøves mellem 2 Rugsorter, for at Krydsning kan anses for udelukket, afhænger væsentligt af Vindstyrken i
Blomstringstiden samt af, om det mellemliggende Terrain er jævnt og fladt og bart,
eller om der findes høje Bakker, Skov, talrige Bygninger eller andre Forhindringer.
livilken af 2 givne Rugsorter der er mest
udsat for Krydsning med den anden, afhænger væsentligt af Vindretningen i Blomstringstiden, idet selvfølgelig den Mark, der
findes i Læsiden, er mest udsat for Tilførsel
af fremmed Støv. I Alm. maa der regnes
med en Afstand af nogle liundrede M. til
nærmeste Rugmark, naar man skal være
nogenlunde sikret mod Krydsning.
R.s K u l t u r f o r m e r er kun i ringe Grad
forskellige i botanisk lienseende. Efter Udviklingstiden kan der skelnes mellem 3 liovedformer : V i n t e r- e 11e r li ø s t r u g,
der er overvintrende enaarig, saas i det tidlige Efteraar, spirer ved passende Jordfugtighed i Løbet af faa Dage, busker sig i Løbet af Oktbr. og Novbr., overvintrer i Regelen sikkert, naar den ikke skades under
Snelæg (Sneskimmel, Fusarium), begynder
sin Vækst igen i det tidlige Foraar og bliver
herved noget følsom for Foraarskulde. Den
»skrider« i sidste lialvdel af Maj, blomstrer
i første lialvdel af Juni og modnes i Slutningen af Juli eller i Begyndelsen af Aug. V a a r- e II e r S o m m e r r u g er enaarig,
saas i det tidlige Foraar og modnes samme
Sommer; men saavel Skridning og Blomstring som Modning indtræffer et Par Uger
senere end for Vinterrugens Vedkommende.
- S a n k t li a n sr u g er nærmest at be-

tragte som 2-aarig, saas ved Sankt liansdags
TiefiBlade
udvikler
samme Sommer
væsentlig kun
og benyttes
til Afgræsning,
overvintre r derefter og giver Kerneafgrøde
næste Sommer.
R u g s o r t e r. Der findes et ikke ringe
Antal Rugsorter. I botanisk lienseende er
de allerfleste af disse kun lidet forskellige,
og de mere eller mindre vage Skelnemærker er desuden i Regelen kun lidet konstante, hovedsagelig paa Grund af de foran
beskrevne Bestøvningsforhold. Praktisk set
er der dog i adskillige Tilfælde ret væsentlige Sortsforskelligheder, særlig i Retning
af Ydeevne, Straaets Stivhed og Sejhed,
Vinterfasthed, Kernens Form, Farve og Kvalitet o. s. v. Følgende Sorter har til forskellige Tider tildraget sig større eller mindre
Opmærksomhed her i Landet: B e s t eh o r n s K æ m p e-R. skal være fremstillet
af liandelsgartner
G. Bestehorn i Bebitz
ved Cønnern (Provins Sachsen) ved Krydsning mellem Provsti-R og Correns-R. Den
bragtes i lian delen 1881 og vandt i Løbet
af det følgende Aarti nogen Udbredelse her
i Landet (mange Steder under Navn af
Kæmpe-R), fortrinsvis paa øerne. Den er
af kraftig Vækst og ret stivstraaet. I Forsøgene gav den et middelstort Udbytte af
baade Kerne og lialm; Kornprocenten var i
en Forsøgsperiode 29, Kornene af Middelstørrelse og Rumvægten middelhøj. Da flere
af de følgende overgaar den i Ydeevne, fortjener den nu næppe at dyrkes, og i nogenlunde ren og typisk Skikkelse findes den nu
vist intet Sted her i Landet. Bestehorns
tykaksede Kæmpe-R. afveg fra liovedsorten
ved lidt kortere og tættere Aks, jævnlig med
overtallige Korn, men havde næppe noget
Fortrin. - B r a t t i n g s b o r g-R. er for ca.
40 Aar siden af Lensgreve DanneskjoldSamsøe indført fra Viborgegnen til lier regaarden BrattinF;Sborg paa Samsø under
Navn af B r e t a g n e-R. Der skal omkring
Midten af det 19. Aarh. være indført Sæderug fra Bretagne til Jylland, og den til Brattingsborg indførte R. antages at stamme derfra. Dette er dog meget tvivlsomt. Langt
sandsynligere er det, at Brattingsborg-R. er
en under gode Forhold forbedret »Stamme«
af den gamle jydsk e liederug, og at denne
under de gode Dyrkningskaar paa Brattingsborg er blevet yderligere forbedret. Som
Brattingsborg-R nu fremtræder, maa den betegnes som en af de værdifuldeste Rugsorter, og for store Dele af Danmarks Rugjorder er den vistnok den værdifuldeste Sort,
der for Tiden F;ives. Den afviger paa visse
Punkter kendeligt fra de fleste andre Sorter.
De nylig fremspirede Planter er af en mørk
rødbrun Farve, der dog snart bliver grøn;
men den bevarer en mere mat mørkegrøn
Farvetone end de fleste Sorter. Bladene er
om Efteraaret og Foraaret smalle, nedliggende, kendeligt snoede. Den udvikler sig
langsomt og ser saavel i Efteraaret som i
F'oraaret og Forsommeren forholdsvis uanselig ud. En fremtrædende Mangel ved den
er dens Tilbøjelighed til at gaa i Leje, hvor
den vokser kraftigt til. Akset er efter god
Bestøvning regelmæssig firradet og frembyder ingen overtallige Korn; det er højst mid-
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del1angt, temmelig stærkt stakket og med
veludviklede Avner, der slutter godt om
Kernen, saa denne ikke let blæser af. Kernen
er nærmest lille, mørk, af høj Rumvægt;
dens Æggehvide- og Fedtindhold er forholdsvis højt. Kornprocenten er høj (i de foran
nævnte Forsøg 31). Den afgiver fortrinligt
Brødkorn. Paa lettere Jorder, hvor den ikke
vokser saa stærkt til, at den gaar tidligt og
stærkt i Leje, har den ifølge en længere Aarrækkes Forsøg ved Statens Forsøgsstationer
givet større Kerneudbytte end nogen anden
her i Landet prøvet Rugsort. Paa lermuldede Jorder i god Gødningskraft gaar den
ofte saa tidligt og stærkt i Leje, at den bliver mangelfuldt kernesat, og den har under
disse Forhold gennemgaaende staaet tilbage
for Petkus-R Hovedavlsstedet for ren, ikke
krydset Brattingsborg-R
er Brattingsborg
paa Samsø. -C a m p i n e-R er indført hertil fra de magre Sandegne i Campinen i Belgien. Den har været anset for at være meget nøjsom og for at være haardfør 'Over for
Blæst, men har dog næppe naget Fortrin
far Brattingsborg-R, som den ikke kan staa
Maal med i Ydeevne. Den har i en lang Aarrække været dyrket paa Hofmansgave paa
Fyn, hvor den dog er blevet krydset med
Provsti- og Schlanstedt-R, og hvorfra der
er solgt megen Saasæd af den. Den ligner i
sit Udseende nærmest Provsti-R 'Og har en
større og lysere Kerne samt et lidt stivere
Straa, men lavere Rumvægt end Brattingsborg-R, som efterhaanden har for trængt den
i star Udstrækning. - H e d e-R (Sand-R,
Smaa-R., GI. dansk R o. s. v.) er en ejendommelig Rugsort, der fra gammel Tid har
været dyrket i Jyllands magre Egne, særlig
paa 'Opdyrket Hedejord. Den ligner nærmest
Brattingsborg-R og er rimeligvis dennes Ophav, men er endnu mere blødstraaet 'Ogsmaakornet og staar vistnok under alle Farhold
tilbage for denne i Ydeevne, hvorfor det er
tvivlsomt, at den noget Sted kan dyrkes med
Fordel. Den er da ogsaa efterhaanden i stor
Udstrækning dels blevet fortrængt af, dels
krydset med andre Rugsorter, saa den nu
sin typiske Skikkelse.
sjældnere træffes
En paa Gaardbogaard i Vendsyssel i en længere Aarrække dyrket Stamme er vistnok
gradvis blevet noget forbedret, men kan dog
ikke staa Maal med Brattingsborg-R
P r o f e s s b r H e i n r i c h s-R (undertiden
kaldet Squarehead-R) er tiltrukket af Professor Dr. R. Heinrich i Rostock paa Grundlag af en i Provsti-R i 1880 fremkommet
Afvigelse (Mutation). Denne meget ejendommelige Sort, der i øvrigt kun er lidet
konstant, udmærker sig ved et meget stift
Straa, der sjældent gaar i Leje, men som er
noget tilbøjeligt til at knække i stærk Blæst,
og et kort, men ganske usædvanligt bredt
og tæt Aks. I Ydeevne har den i Forsøgene
yed Forsøgsstationerne staaet under baade
Petkus- og Brattingsborg-R, 'Om den end i
enkelte Aaf, naar de øvrige Sorter er gaaet
stærkt i Leje, har givet forholdsvis store Afgrøder. Den fortjener næppe at dyrke\) her
Landet undtagen muligvis paa saadanne
J orde r, hvor alle andre Rugsorter gaar i
Leje. Den har dog faaet lidt Udbredelse hist
'Og her. - P e t k u s-R skyldes Godsejer F.
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v. Lochow, Petkus i Brandenborg, og maa
nærmest betragtes som fremkommet ved
Krydsning mellem Pravsti.
'Og Pirna-R
(1881) og ved 'Omhyggeligt Udvalg i Afkammet herefter fartsat gennem en længere Aarrække. Det er en anselig, kraftigt vaksende
Rugsort med et nærmest groft, stift Straa,
der holder sig farhaldsvis gadt 'Oppe. Akset
er efter gad Bestøvning regelmæssig firradet, gennemgaaende lidt længere 'Og sværere end Brattingsborg-Rs Aks. Den er meget starkornet, og Kernen er af en smuk lys
Farve; men Rumvægten er lav, 'Ogden er gennemgaaende mindre yndet af Møllere 'OgBagere end Brattingsbarg-R
Dens mindre gade
Kvalitet kan dog vistnok til en vis Grad bedres
ved at lade den blive godt moden, for den
mejes, og ved stærk Tørring før tliemkørsel.
Det er derfor særlig efter regnfuldt Høstvejr,
at der klages over Kvaliteten. I Forsøgene
har den givet størst Udbytte af alle Rugsorter paa lermuldede Jorder i god Gødningskraft, idet den under disse Forhold holder
sig bedre oppe og derfor bliver bedre kernesat end Brattingsborg-R
Paa lette, sandede
Jorder, hvor sidstnævnte Sort har kunnet
blive staaende, har denne givet størst Kerneudbytte, medens Petkus-R under alle Forhold har givet mest Halm. Petkus- og Brattingsborg-R. maa overhovedet betegnes som
de bedste Rugsorter, vi har far Tiden, førstnævnte fortrinsvis for de gode, veldrevne
Jorder, sidstnævnte særlig for de magre,
sandede Jorder, og det er tvivlsomt, om vi
med Fordel kan dyrke andre Rugsarter paa
J order, hvor Rugdyrkning i det hele er berettiget. - P i r n a-R har fra gammel Tid
været dyrket i de højtliggende Sandstensegne omkring Pirna i Kongeriget Sachsen.
Det er særlig Professor Dr. Steglich i Dresden, der (siden 1892) har arbejdet paa denne
Sorts Forædling. tIer i Landet har den næppe
været dyrket uden for Forsøgsmarkerne, og
den frembyder næppe Interesse for os ud
over, at den, som foran nævnt, delvis ligger
til Qrund for Petkus-R - P r o v s t i-R har
Navn efter Distriktet Provstiet i Halsten,
hvor den synes at have været dyrket fra
gammel Tid under særdeles gode Kaar, der
antagelig har været medvirkende til at bibringe den en forholdsvis gad Ydeevne. Den
ansaas i lange Tider far den bedste Rugsort,
der baade foldede gadt 'Oggaven smuk Kerne
af god Kvalitet. Fra Provstiet bredte den sig
baade mod Syd over Tyskland, 0sterrig a.
s. v. og mod Nard til de skandinaviske
Lande. I Danmark fortrængte den efterhaanden i stor Udstrækning den gamle danske
brune R (hvoraver der i øvrigt fra enkelte
Sider lød meget stærke Beklagelser, jvfr. f.
Eks. Oecon. Ann. 1805 II, S. 153). En væsentlig Del af, hvad der i det sidste Aarh.
har været betegnet som "Dansk R.« (j Jylland ofte "Stor R« i Modsætning til "Smaa
R« = Hede-R), har været Provsti-R Selv
fortrængtes denne dog efterhaanden af Campine-R, Bretagne -R., senere Bestehorns~
og Schlanstedt-R. og i de senere Aar navnlig af Brattingsborg- og Petkus-R Der klagedes navnlig over, at Provsti-R var for
blødstraaet paa de gode Jorder, for fordringsfuld paa de magre Jorder, samt at Kernen
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sad
i Akset
derfor
:1ildsom.
Indtilfordeløst
seneste
Aaroghar
der var
endnu
været
indført original Sæderug fra Provstiet, og en
ikke ringe Del af den her i Landet dyrkede
R er mere eller mindre ægte Afkom af tidligere indført Provsti-R Den har dog næppe
nu nogen som helst Berettigelse og bør sikkert overalt afløses efter Omstændighederne
af Brattingsborg- eller Petkus-R - S c h l a ns t e d t-R. (ofte kaldet Kæmpe-R.) er tiltrukket af Godsejer Dr. W. Rimpau, Schlanstedt,
Provins Sachsen, ved Udvalg af Provsti-R.
(begyndt 1867). Den er af overordentlig
kraftig Vækst, og ingen anden Rugsort naar
den i Straalængde. Straaet er derhos meget
stift og groft, Akset meget langt, ofte med
Tilbøjelighed til at blive 6-radet. Den indførtes her til Landet sidst i 1880erne, og paa
Grund af dens imponerende Udseende og
stive Straa vandt den snart nogen Udbredelse, særlig paa Sjælland og Fyn. Men Ydeevnen viste sig at være utilfredsstillende, og
i Forsøgene var den jævnlig den mindst
ydende af alle Sorter. De fleste opgav den
derfor snart igen, og nu findes den saa godt
som slet ikke dyrket her i Landet, i hvert
Fald ikke i dens oprindelige Skikkelse. Z e e l a n d-R. skriver sig fra den hollandske
Provins Zeeland. Saasæd er undertiden indført direkte derfra her til Landet; men Afgrøden derefter har ikke altid været tilstrækkelig vinterfast og har i det hele været utilfredsstillende. Den tyske Sædopdrætter F.
Heine i Hadmersleben, Provins Sachsen, har
bragt en forbedret Form af den i tI-andelen
under Navn af Heines forbedrede Zeeland-R
Denne vandt i 1890erne nogen Udbredelse
her i Landet, idet der navnlig udgik en Del
Saasæd deraf fra Langholt i Vendsyssel,
hvortil Godsejer Ahlmann havde indført den.
I Forsøgene kom den jævnlig mellem de
bedste Sorter; men den kunde dog gennemgaaende ikke staa Maal med Brattingsborgog Petkus-R, og den er nu omtrent forsvundet. - Foruden de nævnte har der været prøvet forskellige andre Sorter; men ingen af disse har faaet nogen Betydning. For
Tiden foretrækkes næsten overalt enten
Brattingsborg- eller Petkus-R., bortset fra
de ganske vist særdeles mange Tilfælde,
hvor der endnu dyrkes R., om hvis Navn
og Oprindelse der intet som helst vides ud
over, at det er R. Enkelte Steder foretrækkes, som foran nævnt, Heinrichs-R Angaaende Sortsspørgsmaalet maa det endnu erindres, at dette ikke er klaret dermed, at
man een Gang for alle har indført til Dyrkning i sin Bedrift den Rugsort, som man
paa et givet Tidspunkt maa anse for den
værdifuldeste under de givne Forhold. Dels
kan det blive fordelagtigt, efterhaanden som
Dyrkningskaarene forandres. at anskaffe en
anden Sort. f. Eks. Petkus-R, naar en oprindelig mager og næringsfattig Jord. der egnede sig bedst for Brattingsborg-R,
efterhaanden er blevet bragt i stærkere Gødningskraft; dels maa det erindres i Henhold
til, hvad der foran er anført om Bestøvningsforholdene, at en bestemt Rugsort temmelig snart, d. v. s. i Løbet af nogle faa
Aar, taber sine oprindelige Særegenskaber,
naar den krydses med andre Sorter. Forsø-

gene berettiger til at opstille den alm. Regel,
at naar 2 Rugsorter med forskellig Ydeevne
krydses med hinanden, forringes den bedste
Sorts Ydeevne, medens den ringeste Sorts
forbedres. Ved Lyngby Forsøgsstation er der
iværksat planmæssig Krydsning mellem de
2 Hovedsorter Brattingsborg- og Petkus-R.
Resultatet blev, at Krydsningsproduktet paa
lermuldet Jord gav større Afgrøde end
Brattingsborg-R., men mindre end Petkus;
Straaet var stivere end Brattingsborg, men
blødere end Petkus, Rumvægten var lavere
end hos Brattingsborg, men højere end hos
Petkus, og Kornvægten var højere end hos
Brattingsborg-R. men lavere end hos PetkusR. De 2 nævnte Sorter vil som vore bedste
Rugsorter altid være udsat for at forringes
ved Krydsning med enhver anden Sort. Skal
deres Ydeevne holdes oppe, vil det under
Forhold, der muliggør Krydsning med andre
Sorter, være nødvendigt med faa Aars Mellemrum at anskaffe ny Saasæd fra isolerede
Avlssteder.
Rugdyrkning.
De bedste Rugjord e r er gode sandmuldede og lette lermuldede
Jorder. Her giver R ved rettidig Saaning
let 30 å 35 Ctn. pr. Td. Land, ikke sjældent
mere. Paa meget magre Jorder giver den
kun smaa Afgrøder, hyppigt mellem 10 og
15, sjældnere indtil 20 Ctn.; men den hører
dog til de sikreste Afgrøder paa saadanne
Jorder. Paa gode, frugtbare og veldrevne
lermuldede Jorder gror den som oftest saa
stærkt til, at den gaar i Leje og giver da for
lidt. Under saadanne Forhold vil Hvede ved
tIiælp af fornøden Gødning som oftest give
større Afgrøder. Paa Mose- og Kærjorder
og i det hele paa lavtliggende Jorder hører
R ikke hjemme. - Til G ø d n i n g stiller R
forholdsvis smaa Fordringer, og paa nogenlunde frugtbare Jorder vil rigelig kvælstofholdig Gødning ofte virke skadeligt ved at foranledige en for yppig Vækst med deraf følgende Lejesæd. R. giver gennemgaaende et
utilfredsstillende Vederlag for Staldgødning,
og desto mindre, jo frugtbarere og gødningskraftigere Jorden er. Paa de gode Rugjorder vil det meget ofte være at foretrække
kun at give den en passende Mængde Superfosfat, f. Eks. 200 å 300 Pd. pr. Td. Ld., udstrøet en lille Tid før Saaningen, efter for
sen Saaning eller mangelfuld· Overvintring
maaske tillige indtil 100 Pd. Chilisalpeter
først eller midt i ApriL Paa, magre Jorder vil alsidig Kunstgødning oftest være
at foretrække, særlig hvis man har stærk
Brug for Staldgødningen til Afgrøder, der
betaler denne bedre. Paa de lette, tørre
Sandjorder burde Lupiner, gødet med Fosforsyre- og Kaligødning. vistnok benyttes mere
som Grøngødning til R, end de hidtil er
ble.vet. - Angaaende Rs Plads i S æ d s k i ft e t maa det haves for øje, at Jorden skal
være fuldt bekvem til Rugsaaningen. Dette
lvkkes selvfølgelig bedst efter en veludført
Helbrakning, for saavidt man af Hensyn til
Jordens Renholdelse maa anse Helbrak for
nødvendig. En godt gennemført Halvbrak
eller benyttet Brak vil i Regelen ogsaa være
fuldt tilfredsstillende. En tidlig moden Vaarsædafgrøde, navnlig 6-radet Byg, giver i Regelen tilstrækkeli?; Tid til at faa J orden godt

