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Lade før Tærskningen; ved denne maa knækkede Kerner saa vidt muligt undgaas, da de
forringer B. som Saasæd og Maltvare; af
samme Grund bør en alt for stærk Kørning
undgaas.
Va l g a f S o r t. Det dyrkede B. omfatter
et meget stort Antal Sorter. Foruden 6-radet
B. og Z-radet B., hos hvilke Inderavnen normalt er sammenvokset med Kornet, har man
af begge Underarter Sorter, hos hvilke Kornet
sidder løst i Avnen (Nøgen Byg), Sorter uden
Stak, hvor Avnen i Stedet ender i en ombøjet
eller tredelt udposet Spids (Nepaul- eller
Iiimalaja-B.). Nogle Sorter har meget korte
og tætte Aks (Vifte- eller flynder-B., Z-radet,
og Stjerne-B., 6-radet, begge lejlighedsvis dyrkede); ogsaa Sorter med stærkt udviklede
Yderavner med sorte eller graa Avner forekommer; men kun et ringe Antal i det ydre
mindre forskellige Sorter har Interesse for
Praksis her i Landet.
Z-r a d e t B. Af de mest yderige Sorter maa
nævnes: Prenticebyg, der forekommer i 3
meget nærstaaende former: 1) Tystofte Prentiee, Z) Abed Prentiee og 3) Svaløfs Prinsesse.
Prentiee-B. er sildigt modent og skrider kun
svagt igennem; det har store, middeltætte
Aks med en stor, ret tyndskallet Kerne;. det
giver store Og sikre Afgrøder af god Kvalitet
og er vel anset som Maltbyg. Prentiee har
næsten helt fortrængt Chevallier-B .. der tidligere forekom dyrket i flere former. Dette er
middeltidligt, giver gennemgaaende lidt længere Straa, mere hængende og aabne Aks og
en stor, tyndskallet Kerne; men det holder
sig daarligere staaende og giver gennemgaaende mindre Afgrøder end Prentice-B. Begge
henregnes i øvrigt til »Nikkende B.«, som har
et sejt Straa, der bøjer sig stærkt lige under
Akset. I Maltbygegnene dyrkes endnu hist
og her Goldthorpe-B., der er en Sort afsaakaldet »Opret« B. Straaet bøjer sig ikke som
hos nikkende B. lige under Akset; men det
er paa dette Sted forholdsvis skørt, saaledes
at Akset, naar B. er stærkt modent, let knækker af og spildes paa Marken. Goldthorpe-B.
skrider stærkt igennem, men busker sig svagt
og holder sig ret godt staaende; men da det
giver kendelig mindre Udbytte og nu næppe
n8.ar en Overpris over velhøstet Prentice, er
der ikke megen Grund til at dyrke det.
Af tidligt modne Sorter skal nævnes Svaløfs
Iianchenbyg, der i en Del Aar har vundet Udbredelse, men nu er afløst af Z lige saa tidlige, men mere yderige Sorter, Abed Bind.erhyg og Svaløfs Guldbyg. Disse sidste kappes
i mange Tilfælde med Prentice i Udbytte; de
er modne omkring ved en Uge tidligere end
denne, og de er noget mindre tilbøjelige til at
gaa i Leje, men angribes stærkere af Brand,
sr,aledes at en Afsvampning jævnlig er nød··
ven dig, og de vurderes som Maltvare hyppig
lavere end Prentice-B.
Endnu dyrkes hist og her gI. Landbyg, der
er tidligt modent, stærkt gennemskridende
med aabne Aks, grovskallet og før Modningen
rødavnet, desuden oftest kun lidet ydende og
rneg;et hjemsøgt af Plantesygdomme.
Af 6-r a d e t B. er den bedste sildige Sort
Tystofte Korsbyg. Dette er kun lidet modtageligt for Stribesyge, der ofte hjemsøger
6-radet B. ondartet; det giver store Afgrøder
og en god Kernekvalitet, men er sent ud~
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vokset;
Tidlighed staar det omtrent lige
med de Z-radede Sorter Abed Binderbyg og
Svaløfs Guldbyg. Vor bedste tidligmodne Sort
af G-radet B. er Abed Julibyg.
Jævnlig kommer ny R-Sorter i Markedet;
men faa af disse byder virkelige Fordele i
Forhold til de bedste ældre Sorter. Den, der
vil undgaa Fejltagelser og Tab ved Valget af
Sort, bør derfor holde sig til de g!. kendte
Sorter og ikke optage ny til Dyrkning, før
disse er omhyggelig gennemprøvet ved Forsøg Land~t ov~r.
E. L.

- tIl ~alg bestemte H. underkastes en saa stærk
r B l æ s n n g, at saavel lette Yderkorn som
Dobbeltkornene fraskiIles .. '
Der findes af Sæd-H. følgende væsentlig
forskellige Hovedformer :
1. To p-li. Kernen er skalklædt (d. v. s.
vedblivende fast omsluttet af de læderagtige
Inderavner, "Skallen«). Topgrenene er mere
, eller mindre udspærrede,
alsidigvendende.
Smaaaksene er fra een- til trekornede, hyppigst tokornede. Stakken findes altid kun paa
Yderkornet; Skallen er hos de fleste herhen
hørende Sorter af en hvidlig gulgraa Farve
("Hvid li.«). Hos nogle Sorter er den gule
Farve tydelig fremtrædende, og enkelte har
en intensiv straagul Farve ("Gul H.«). Et mindre Antal Sorter har brun Skal, fra rødbrun
eller graabrun til sortebrun ("Sort H.«). Enkelte Sorter er af tydelig graa Farve (»Graa
I-I.«). - Til Top-li.-Gruppen hører saa godt
som alle her i Landet dyrkeqe H.-Sorter (se
nedenfor).
2. K a m-H., S v æ r d-H. eller Fa n e-H. adskiller sig fra Top-li. ved, at Topgrenene er
oprette, tiltrykte til Hovedstraaet, hvorved
Toppen bliver stærkt sammenkneben, samt ved,
at alle Smaaaksene (ROrmalt) vender (kamformet) til samme Side. Smaaaksene er hovedsagelig tokornede. Der fOFekommer baade
hvid, sort og gul Kam-li. Forskellige hertil
hørende Sorter har undertiden været dyrket
lidt her i Landet; men bortset fra, at Hvid-tI.
dyrkes i nogen Udstrækning til Staldfoder,
har den ingen Sinde haft nogen næveværdig
Bet yding her.
3. Pu r-H. eller S a n d-li. har ligesom de 2
foregaaende Grupper skalklædt Kerne. Topgrenene er kun lidet udspærrede, hovedsagelig ensidi.l;vendende. Smaaaksene er ganske
overvejende tokornede. Kernerne er forholdsvis lange og smalle. En tydelig knæbøjet Og
pa8. den øverste, mørke Halvdel stærkt snoet
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Stak findes baade paa Yderkorn og Inderkorn. højere Tøndevægt. I Ydeevne har den genSkallen er trukket ud i en lang, trekløvet nemgaaende staaet lidt over Dansk ti.
Spids. Farven er hyppigst sortebrun med lyse
B e s e I e r-ti, (Anderbecker-tI.) er opdrætLængdestriber.
Pur-ti. har tidligere været tet af O. Beseler, nu paa Weende ved GøttinDen vandt
dyrket en Del her i Landet, særlig paa tørre gen, ved Udvalg af Provsti-ti.
Sandjorder i Jylland. hvor den endnu træffes sidst i 80erne og i 90erne stor Udbredelse her
enkelte Steder. tIyppigst forekommer den nu i Landet, særlig paa Øerne, men er nu de
som tilfældig Indblanding i Graa ti.
fleste Steder ombyttet med andre Sorter. Den
4. K o r t ti. ligner i det væsentlige Pur-li., ligner nøje Dansk ti., giver meget nær samme
fra hvilken 'iietl navnlig adskiller sig ved kor- Kerneudbytte, men er ved stærk Modning
tere, meget ofte trekornede Smaaaks, og kor- noget spildsom.
B I a c k To. t a r i a n O a t se Kam-ti.
tere Korn, hvis Skal ender i 2 korte Tænder.
B r o g e t ti. se Graa ti.
Den har vistnok aldrig været dyrket her i
Landet.
C o u lom m i e r-ti. er en fransk Sort med
5. N ø g e n ti. adskiller sig fra de foregaa- tynd, aaben Top og smaa, mørkebrune Korn.
ende Grupper ved, at Inderavnerne er tynde Den udmærker sig ved at være meget tyndOg bløde, saa at Kornene falder nøgne ud ved skallet og let at afskalle (22-23 p. Ct. SkaI),
Tærskningen (som hos Rug Og livede), og at af hvilken Grund Opmærksomheden har været
Smaaaksene er 4- å 6-blomstrede. I Danmark henvendt paa den til Grynfabrikation; men
dens Ydeevne er alt for lille.
har den næppe nogen Sinde været dyrket.
Skallen (Inderavnerne) udgør en ikke ringe
D a n s k ti. er fælles Betegnelse for, hvad
Del af den samlede Kernes Vægt. . Da Skal- der i de sidste 2-3 Aartier er blevet udbredt
len er fattig paa fordøjelige Næringsstoffer, her i Landet under Navnene Grenaa-tI., tIeskan man antagelig gaa ud fra, at tI.s Foder- sel-tI., ø-ti., Førslev-Ii. (Førslevgaards-tI.).
værdi, alt i øvrigt lige, staar i nogenlunde Thurebyholms-Ii. o. fl. Navne. Den under
omvendt Forhold til Skalprocenten.
Denne disse Navne udbredte Ii. er hovedsagelig udkan veksle lige fra 20 til 50. De her i Landet gaaet dels fra Iiessel (og Katholm) ved
alm. dyrkede Ii.-Sorter har en Skalproeent, Grenaa, dels fra Førslevgaard (Og Thurebyder under normale Forhold veksler fra 25 til holm) i Sydsjælland og maa betragtes som
29; Yderkornene har sædvanlig omkring 5 p. een og samme Sort. Det er sandsynligvis den
Ct. mere Skal end Inderkornene. Ved god samme ti., der fra ældre Tid har været alm.
Udvikling af ti. gaar Skalprocenten ikke sjæl- dyrket i Provstiet (»Provsti-Ii.«), hvorfra den
dent ned til 23 å 24; ved mindre god Udvik- da efterhaanden er vandret nordpaa. Dansk
ling og særlig paa Mose- og Kærjorder findes ti. har et middelhøjt, ikke særlig stift Straa.
jævnlig 30 å 35 p. Ct. Skal, undertiden op til Bladfylden er middelstor. Toppen er nærmest
40 og derover. Paa tørre Sandjorder har ti. lille, lidt ensidig, svagt nikkende. Smaaaksene
sædvanlig 2 å 4 p. Ct. mere Skal end paa er overvejende tokornede; ved kraftig Udvikgode, lermuldede Jorder. Sen Saaning af ti. ling bliver dog ikke faa trekornede, ved svag
giver en højere Skalprocent end tidlig Saa- Udvikling mange eenkornede. Kernen (Skalning. Som Sorter, der normalt er forholdsvis len) er af hvidgraagul Farve; Vægten af 1000
tykskallede, kan nævnes Graa rI., Svaløfs (usorterede) Kerner er normalt omkring 37
Sort Klokke-ti., Svaløfs Stormogul og Tys- Gr. 5 å 20 p. Ct. af Yderkornene er stakkede.
tofte Gulhvid ti., metlens Svaløfs Guldregn- Skalprocenten er normalt 27-28. 1 tIekto!'
tI .. Ligowo- og Trifoliums-tI. samt Gul Næs- vejer fra 45 til 50 Kg. efter Tørheds- og Kørgaard-tI. nærmest kan betegnes som tynd- ningsgraden. Den er middeltidlig. Indtil for
skallede.
faa Aar siden maatte den i tIenhold til ResultI.-Sorternes Ejendommeligheder kan knytte tater fra Dyrkningsforsøgene anses for vor
sig til Ydeevnen, til Mængdeforholdet mellem foldrigeste Ii.-Sort,og den vandt derfor meKerne og tIalm, til Tidligheden, Straastiv- get stor Udbredelse. I de sidste 10 Aar er der
heden, Modstandsevnen mod skadelige Angreb imidlertid fremkommet Sorter, som er den
(Rust, Brand, Fritfluelarver o, s. v.), Kerner- kendelig overlegen i Ydeevne.
D u p p a u-Ii. er fra Bøhmen. Den har en
nes Størrelse, Rumvægt, Form, Farve, Antal
Korn i Smaaakset. Stakkens Forhold, Blade- tynd og aaben Top; Smaaaksene er for en
nes og Straaenes Farvetone, Nøjsoinhed over stor Del eenkornede. Den er tykskallet, smaafor Jordbunden o. s. v. I det følgende om- kornet, af ret høj Tøndevægt, blødstraaet og
tales i alfabetisk Rækkefølge de Ii.-Sorter, tidlig moden. Men baade Kerne- og tIalmudder enten har haH nogen 'Udbredelse her i byttet er lavere end hos Dansk ti.
E a r I e y A n g u s Ii. se Skotsk ti.
Landet, eller som for Tiden fortjener OpFa n e-ti. se Kam-ti.
mærksomhed.
F I Y i n g S c o t c h m a n ti. se Skotsk Ii.
A b u n d a n c e-ti. (Garton), indført fra EngFø r s I e v-ti, se Dansk ti.
land, har i de seneste Aar været dyrket paa
G o l d f i n d e r-Ii. (Garton). Kernen er gul,
et mindre Antal Ejendomme her i Landet.
Den er lidt tidligere, lidt stivere i Straaet, middelstor, af temmelig lav Tøndevægt, af
noget mere storkornet end Dansk ti. og af en Form omtrent som Dansk ti. Den har i Fornoget højere Tøndevægt samt en af de mest søgene givet for lille Kerneafgrøde.
G r a a Ii. (Broget ti.) er en ejendommelig
tyndskallede Sorter (22-23 P. Ct. Skal). I
Ydeevne har den gennemgaaende staaet lidt tI.-Sort, der fra gI. Tid har været dyrket i
under Dansk ti.
stor Udstrækning i Jylland, særlig i Iijørring,
Aalborg, Viborg, Ringkøbing og Ribe Amter.
A n d e r b e c k e r-ti. se Beseler-tI.
Graa Ii. er sildig moden, halmrig, blødstraaet.
A n g u s-ti. se Skotsk ti.
B a n n e r-ti. er indført fra De forenede Sta- stærk modtagelig for Rust. De nylig fremspiter. Den ligner i alt væsentligt Dansk Ii., har rede Planter er a:f en mørk, nærmest sortedog lidt længere Top, lidt mindre Korn Og lidt grøn Farve, bliver efterhaanden lysere grøn,

._ naar ingen Sinde de alm. li..-Sorters frisk-:::1e farve. Bladene er længere og smal-~ end f. Eks. hos Dansk li.. Toppen er sæd_:::ig mere alsidig-pyramideformet,
mere opJg af noget større Omfang end hos Dansk
Antallet af Korn i Smaaakset er omtrent
:: hos denne. Yderavnerne er længere og
,: e tilspidset end hos Dansk Ii. Yderkor,-o e er stærkt
stakkede og langspidsede. Dob. :::;orn forekommer i betydelig Mængde.
: ::'.-en paa Yderkornene er gullig lysegraa;
~e:kornene er noget mørkere og stribede.
:c: :;cen af 1000 usorterede
Korn er ved normal
_:-,-ikling 30-33 Gr., Skalprocenten 33-36,
-:: ::tolitervægten er 40--42 Kg. Ydeevnen i
~:::menligning med Dansk Ii. har i forsøgene
cc:-etikke lidt forskellig efter forsøgsstedet.
::::::. lermuldede Jorder paa Øerne har den
_ -,-et3 å 4 Iikg. Kerne mindre pr. Iiektar. end
. :'1sk Ii. Paa let Lermuld har de 2 Sorter
: --et noget nær lige stor Kerneafgrøde. Paa
.:.dede Jorder i Jylland har den været Dansk
-' afgjort overlegen. Gennemgaaende har den
.-;et mere Iialm. Der findes lokale former
3tammer«), der har kendelig større Ydeevne
::j det alm. udbredte, saaledes fra Iiolms:::d, Terpager og Skaarup. Ved Lyngby for.:"sstation er tiltrukket familiestammer
af
:::-aa Ii., hvoraf særlig en enkelt, Ii e d e-H.,
: - den alm. blandede Type betydelig over: ;;en. Graa H. synes i det hele at have for'-'n for Hvid H. paa meget magre Jorder;
::_dvidere synes den bedre at taale foraarsc.:lden og forsommerens Tørke, ligesom den
::;ades mindre af fritflueangreb.
G r e n a a-Ii. se Dansk H.
G u l d-H. er en fra Bayern indført tidlig:: Jden H.-Sort med smaa, tykskallede. gule
;.:,rn, en temmelig høj Rumvægt, men meget
-.Jge Ydeevne.
G u l d r e g n-H. (Svaløf) har en lille, tæt
-=-JP
med hovedsagelig tokornede Smaaaks
:ed smaa, gule, stakløse, nærmest tyndskal~de Korn af høj Rumvægt. Den har gennem. : aende givet et Udbytte omtrent som Dansk
'i. Den kan muligvis hist og her med fordel
'Jøse Graa li..
.
G u l f l a n d e r s k Ii. er indført fra frank"g, staar i Ydeevne omtrent paa Højde med
~'ansk H., men kan ikke maale sig; med de
,;ere Sorter.
G u l h v i d Ty s t o f t e-H. (N. P. Nielsen)
:: fremstillet ved Udvalg af Provsti-Ii. I Ud'eende ligner den i alt væsentlig Dansk H.,
"a hvilken den afviger ved, at Kornene er ·lidt
':Jrtere og fyldigere, kun i ringe Grad stak·:ede; Kornvægten er lidt lavere, Rumvægten
.it højere, og Skalprocenten er lidt større
ond hos Dansk H. Den kommer vore aller-edste H.-Sorter meget nær i Ydeevne.
Gul Næsgaard-H.
(H. A. B. Vester.::::.ard)er udvalgt af Beseler-li.. I sine Hoved::æk ligner den Dansk H.; mep Toppen er af
'dt større Omfang, Kornene er lidt større
:ungere) Og Rumvægten lidt højere; Skal:rocenten er lidt lavere; af stakbærende Korn
'Jrekommer meget faa. Kernen er af fremtræ_ende gul farve. Den er kendelig mere stiv"raaet end Dansk Ii. og lidt senere moden.
Jen har i forsøgene givet 2 å 3 Iikg. Kerne
:''2;
3 å4 Hkg. Halm mere pr. Hektar. end
Jansk H.; i Nordjylland har den dog ikke

kunnet maale sig med Graa H. Den har navnlig paa Øerne faaet meget stor Udbredelse.
G u l S v æ r d-Ii. se Kam-H.
H e d e-H. se Graa H.
H e i n e s Ii. er indført fra Tyskland og ligner alle Henseender Dansk H., som den ogsaa staar nær j Ydeevne. I 90erne blev den
indført til Dyrkning paa enkelte Gaarde her i
Landet, men er vistnok nu opgivet.
H e s s e l-H. se Dansk Ii.
H o p e t o u n-H. se Skotsk H.
H v i d S v æ r d-Ii. se Kam-Ii.
Ii v i t l i n g-H. (Svaløf) har i Udseende megen Lighed med Dansk H.; men Toppen er
lidt mere alsidig og opret; Kernen er lidt lysere og lidt fyldigere; den er omtrent stakløs.
Den er nærmest tykskallet, har middelstore
Korn og ret høj Rumvægt. Den giver omtrent
samme Udbytte som Dansk H.
K a m-H. (S v æ r d-H. eller fa n e-H.) er
ikke en enkelt Sort, men en af H.s Hovedfor~
mer (se ovenfor), der deler sig i flere forskellige Sorter. Disse har ikke andet til fælles
end den ejendommelige Topform, idet Topgrenene . er opret-tiltrykte, hvorved Toppen bliver sammenknebet. S o r t K a m-Ii. har mørkebrune Korn. Iios S o r t t a t a r i s k K a mIi. er Yderkornene i Regelen stakkede, hos
S o r t u n g a r s k K a m-H. hovedsagelig stakløse. Begge former er stivstraaede, nærmest
smaakornede, af lav Rumvægt og lidt tidligere modne end Dansk H. Navnlig af Sort
tatarisk Kam-li.. er der bragt mange former
i Handelen, saasom Improved black Tatarian,
Webbs black Tatarin, Prolific black Tatarian.
Prolifique de Californie, Nubisk sort H. o. s. v.
Sort Kam-H. 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. Herhen hører ogsaa Tartal' King-H. (Garton), der er ganske værdiløs
for vore forhold. - H v i d K a m-H. forekommer ligeledes i ulige stærkt stakkede former. Under Navn Iivid tatarisk Sværd-Ii .
eller blot Iivid Sværd-Ii. har der her i Landet
i nogen Udstrækning været dyrket en stakket,
spidskornet, hvidgraalig form med meget lav
Korn- og Rumvægt. Den har altid givet meget
lille Kerneudbytte, men en meget stor Iialmmængde og et tilsvarende stort Udbvtte 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 Ii. Siden de nyere halmrige Sorter er kommet frem, er der næppe
nogen Grund til at benytte Kam-H. som Grøntfoder. - G u l K a m-Ii. giver ligeledes stort
Grøntudbytte og derhos lidt større Kerneudbytte end Hvid Kam-H.
K a r t o f f e l-Ii. se Potato-Ii .
K a t h o l m-H. se Dansk H.
K l o k k e-H. (Sort Klokke-H., Svaløf) er en
Top-Ii. med mørkebrune Korn af lav Kornvægt og ligeledes lav Rumvægt. Den er tidlig moden. nærmest blødstraaet, synes at have
god Modstandsevne mod Rust- og fritflueangreb, men er af for lille Ydeevne.
K o n g e-H. (England) har korte, buttede,
lyse, stakløse Korn og med omtrent middelhøj Kornstørrelse, Rumvægt og Skalprocent.
Paa lermuldede Jorder har den givet lidt
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større Kerneudbytte og omtrent samme Halm- nen er lidt lysere og noget fyldigere. af c_
mængde som Dansk H. og er lidt tidligere noget højere Kornvægt og Rumvægt, temmemoden; men den har ikke kunnet staa Maal lig tykskallet.· Den er middeltidlig (omtre=:
med de bedste Sorter.
som Dansk H.) og ret stivstraaet. Den ove:Li g owo-H. er indført fra Frankrig. Den gaas i Ydeevne ikke af nogen anden So:-:
har ~n tæt, noget ensidig og nikkende Top. fremtræder derhos som en smuk og vægt;
Yderavnerne er lidt bredere og ved Modnin- Handelsvare' og har i de senere Aar faa,,:
gen lidt mere udstaaendeend
hos de fleste meget Udbredelse, fortrinsvis paa Øernes le:andre Sorter. Smaaaksene er næsten alle to- muldede Jorder.
kornede. Kernen er forholdsvis kort, meget
S h i r e f f-H. se Skotsk H.
fyldig og buttet og af lidt, lysere Farve end
S k o t s k H. er Betegnelse for flere fe:-·
Dansk H. Det er en af de mest storkornede skellige H.-Sorter, der i Regelen har over·
H.-Sorter. Rumvægten er betydelig højere vejende eenkornede Smaaaks. Nogle er ti'::·
end Dansk H., Skalprocenten nærmest lav. lig modne og har korte, buttede, tykskalled~
Den er me,get stivstraaet, noget tidligere mo- Korn af høj Rumvægt; andre er senere mo'::den end Dansk H., med hvilken den gen- ne, tyndskallede og af lavere Rumvægt. lie:nemgaaende næsten har kunnet staa Maal m. hen hører f. Eks. Providence-, Early AngusH. t. Kerneudbytte, medens den har givet Shirreff-, Hopetoun-, Flying Scotchman-t::
noget mindre Halm. Paa Grund af dens o. fl. Sorter. Flere af dem har været dyrke:
smukke Kvalitet har den jævnlig kunnet op- lidt her i Landet: men ingen af dem lønn,,naalidt højere Salgspris end Dansk H., hvil- sig under vore Forhold.
ken Omstændighed i Forening med dens TidS o r t S v æ r d-H. se Kam-Ii.
lighed og Straastivhed har skaffet den en ikke
S t j e r n e-H. (N. P. Nielsen) ligner Dans;
ringe Udbredelse her i Landet. Den synes i H. i Udseende; men Kornene er af en tyde,,øvrigt at egne sig for tørre Jorder.
gere gul Farve, nærmest smaa, med midd,,:·
N u b i s k s o r t H. se Kam-Ii.
høj Rumvægt og Skalprocent. Den er n.:N y z e e I a n d s k H. er en meget tidlig mo- mindre stivstraaet end Dansk H. og lidt ti':den, ret ~tivstraaet H. med udspærret, opret Iigere moden. Den er en af de mest foldri;~
Top og overvejende eenkornede Smaaaks. Sorter,' naar der ses alene paa Kerneudby:Kornene er trinde, fyldige, middelstore, tyk- tets Størrelse. Halmudbyttet er derimod næ:·
skallede. Rumvægten er meget høj; men Yde- mest lille, og paa gode Jorder holder den s';
evnen er alt for ringe.
vanskelig staaende, hvorimod den maaske IC:·
N æ s g a a r d G r e TI a a-H. er Hessel H. (se tjener Opmærksomhed paa sandede Jorder.
Dansk H.), der i en længere Aarrække har
S t o r m o g u l-H. (Svaløf) er en Top-h
været dyrket paa Gaarden Næsgaard i Kolind med mørkebrune Korn af lav Korn- og Ru:=-Sund.
vægt. Det er tvivlsomt, om den fortjener :op i o n e r-H. (Garton) har fyldige, middel- dyrkes her i Landet.
store, sortebrune Korn Og middelhøj RumS v æ r d-H. se Kam-H.
vægt. Den er tidlig moden og stivstraaet,
T a r t a r K i n g-H. se Kam-H.
men er af meget ringe Ydeevne.
T h u r e b y h o I m s-H. se Dansk H.
Po t a t o-Ii. er NaVn paa flere forskellige
Tr i f o I i u m s-tI. ligner i alle Henseende:
H.-Sorter, hvoraf i hvert Fald een, E n g e I s k paa det nøjeste Ligowo-H., fra hvilken d,,::
Po t a t o-H., tidligere har haft lidt Udbre- næppe kan anses for at være sortsforskelli;
delse her i Landet. Denne er nærmest sildig
T r i u m p h-H. fra Amerika danner m. li. :,
moden med en tynd, udspærret Top, mest een- Topform en Mellemform mellem Top-tI. IC;
kornede Smaaaks og smaa, lyse, trinde. tynd- Kam-tI. Den har hovedsagelig tokorned:
skallede Korn af lav Rumvægt.
Smaaaks. Kornene er hvidlige, nærmest sma:.:.
Pr o I i f i q II e d e C a I i f o r n i e se Kam-tI. Rumvægten er lav, Skalprocenten høj. De:
Pr o v i d e n c e-H. se Skotsk tI.
er sildig moden. Kerneudbyttet er lille; me:
Pr o v s t i-tI. er ikke paaviselig forskellig da den giver ret stort Halmudbytte, har de::
fra Dansk Ii., der, som foran anført, rimelig- jævnlig været benyttet til Grøntfoder, hvor,::
vis selv er Provsti-H. Gennemgaaende har det dog ikke nu lønner sig at benytte den.
dog Dansk tI. givet lidt større Afgrøder.
Vi n t e r-tI. Under denne Betegnelse er de:
Pu r-H. har tidligere været dyrket en Del til Forsøgsstationerne modtaget flere forske]paa Jyllands magreste Sandjorder, og den er lige H.-Sorter, dels med mørkebrune, de',
endnu ikke helt forsvundet. Det lønner sig med graa Korn. Ingen af disse har' vær,,dog næppe at dyrke den noget Steds nutil- fuldt vinterfaste. En fra New York modtag,,:
dags.
graa Vinter-H. har dog de fleste Aar oven'iI:S a II i n g-H. er lokale Stammer af Graa tret mere eller mindre sikkett, men har næp;J'"
li.. der fra Salling er solgt som Saasæd til nogen økonomisk Værdi.
forskellige Egne i Jylland. Der har i øvrigt
Wa ve r I e Y-D, stemmer r:øje overens me':
ogsaa gaaet baade Hvid og Gul li. under Konge-Ii. I Forsøgene har ,den i Ydeev:c:
dette Navn.
,~taaet Dansk tI. meget nær, men frembyd,,:
S c h I a n s t e d t-tI. er indført fra Tyskland! ingen særlige Fortrin.
0- Ii. se Dansk H.
og ligner nærmest Dansk H.; Kornene er af
omtrent samme Størrelse, ligesom RumvægIi.-D y r k n i n g. Ii. optager i alt ca. 428C~:·
ten og Skalprocenten er omtrent den samme. liektar eller ca. 16 P. Ct. af Landets Age~Ydeevnen er noget større, Iialmudbyttet stort jord. Med nogen Ret kan hertil lægges Are'::.og Straaet ret stift. Den hører til de mest let med B I a n d s æ d, der udgør ca. 18CM}>
foldrige Sorter og egner sig navnlig ogsaa tlektar, idet Ii. som Regel udgør Iiovedb:g:odt til Grøntfoder.
standdelen af Blandsæden. tI. og Blandsæ:.
S e j e r-H. (svensk: Seger-Iiafre) (Sval øf) til sammen udgør da ca. 608000 tIektar eg,,:
har megen Lighed med Dansk tI.; men Ker- ca. 237;; p. Ct. af Agerjorden. Tænker me.:
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og saa sikkert som muligt; endvidere bør der - langt over 100. - Iiovedresultatet bley
ved Reparationer i angrebne Iiuse i langt imidlertid, at Squarehead-Ii. trods Mangel pac;
større Udstrækning end hidtil vises Forsig- Iiaardførhed stod som den sejrende m. Ii. T.
tighed med det smittede Tømmer, og Affald Ydeevne.
fra angrebne Iiuse bør ikke i nogen Form
De eventuelle Mangler m. Ii. t. Kvalite"
bringes ind i ny Iiuse. Overstrygning af maatte ifølge de foretagne nøjagtige Analyse:Træet med Karbolineum o. l. kan værne og Bagningsforsøg ikke kunne skyldes M a li"
mod Angreb udefra, men kan ikke dræbe g e l paa Gluten, men maatte skyldes K v a Ii., hvis den allerede skulde findes inde i I t e t e n af dette Gluten.
Til Nabolandene, Sverrig og Tyskland, naaTræet.
F. K. R.
IIvas lIundegræs se Iiundegræs.
ede Squarehead-Ii. fra os, og særlig i TysklIvede hører til Græsfaniilien ligesom de land vandt Sorten meget betydelig Udbreøvrige Kornarter. Ii.s Blomsterstand er et delse. som den endnu har, idet den stadig holA k s, hvis enkelte Smaaaks vender Fladen des typisk og ren ved Udvalg. De mest kendte
mod Blomsterstandens Akse; hos andre Aks- tyske »Stammer« af Squarehead-Ii. er Strugræsser, som f. Eks. Rajgræs, vender der- bes, Mettes Ol!:Rimpaus.
imod Smaaaksenes Kant mod Blomsteraksen.
I Vinteren 1901 gik saa godt som al SquareHvedekornet er enten nøgent eller vedva- head-H. ud, og Markerne maatte ompløjes:
rende fast omsluttet af Inderavnerne.
for øvrigt var det kun faa Hvedesorter, deKornet er ovalt, glat og med en skarp teg- modstod denne Vinter hos os. Men ogsaa :
net Længdefure. Spidsen af Kornet er fint andre Vintre (siden 190'1) har Squarehead-Ii.
behaaret.
lidt betydelig Skade. For øvrigt har SquareH. har i Alm. Selvbestøvning; men frivil- head-H. heller ikke vist sig saa modstandslig Krydsbefrugtning foregaar dog af og til. dygtig mod Gulrust, som ønskeligt var.
Samtlige Hvedeformer antages at stamme
I Nutiden (19'18) er Squarehead-tL saa god,
fra cen enkelt Grundform; men denne kendes som overalt afløst af andre, nyere Sorter. a'
ikke med Sikkerhed. H.s Hjemstavn menes hvilke flere dog stammer fra den gI. Squareat være det vestlige Asien, hvorfra H. dov. head.
hurtigt bredte sig over Oldtidens Kulturlande.
Antallet af Sorter, der med Sikkerhed overInden for sit meget vidtstrakte Dyrknings- gaar Squarehead-Ii. i Ydeevne (ogsaa efte:omraade trives H. bedst i d e n var m e r e mildere Vintre). er dog stærkt begrænset.
D e I a f d e t t e m p e r e r e d e B æ l t e.
Navnlig synes det sjældent at finde forenet
Endnu langt større og alm. Dyrkning vil een Sort den passende Grad af Haardførhed
li. sikkert opnaa, naar engang de uopdyrkede og Straastivhed, som maa karakterisere SorDele af Amerika, Afrika og Australien tages tt'r, der skal afløse Squarehead-H.
under Kultur.
De i den sidste Snes Aar udførte ForædI Nærheden af Nordgrænsen for Dyrknin- lingsarbejder har dal!: bragt Sorter frem, som
gen anvendes kun Sommerformer af H.
synes i Besiddelse af saadanne gode EgenskaA I m. H. Af denne H ved e g r u p p e, der bero
absolut er den betydningsfuldeste hos os som
S val ø f s E k s t r a S q u a r e h e a d-H. e:i den største Del af Nordeuropa, findes et dannet paa Forædlingsanstalten i Svaløf. Den
overordentlig stort Antal Varieteter Ol<Sor- er grundlagt paa een Plante af Leutewitzer
ter. SandsYllligvis findes mere end 400 Sor- Squarehead-H. 1892. Sorten har store, oventer. Nogle faa af disse, som har haft, eller tH sammentrængte Aks. Straaet er langt o:;
sem i Øjeblikket har Betydning hos os, skal groft. Straastivheden er dog ikke særlig god.
omtales i det følgende.
Kernen er stor, brun og vægtig. Under VæksS q u a r e h e a d-H. har tætte. skarpt firkan- ten tager denne Sort sig meget tiltalende ud:
tede. stakløse eller svagt braadede Aks af hertil bidrager ikke alene dens kraftige Vækst
Middelstørrelse.
og store Aks, men ogsaa den mørk-blaaStraaet er middellangt, gult, stift. Busk- grønne Farve. Den er haardfør mod Kulde o:;
ningsevnen forholdsvis svag.
nogenlunde haardfør med Angreb af Rust.
Denne i Danmark tidligere saa vel kendte
De nævnte fremtrædende Egenskaber beSort stammer fra S a m u e I D. S h i r r i f f, virkede, at Sorten i nogle Aar vandt UdbreSkotland. Den indførtes her i Landet af Mark- deise paa den gamle Squarehead-H.s Bekoslfrøkontoret i 1874, og den vandt hurtig Ud- ning.
bredelse, idet den fortrængte alle de forskelI Forsøgene har Sorten dog ikke opfyldt de
lige Sorter, som dyrkedes her paa den Tid. Løfter, som dens ydre Fremtræden giver, idet
Den i 1870erne begyndte hurtige Udbredelse den kun ved en væsentlig større Produktion
fik vel en kortvarig Standsning, da det i 1880 af Halm har kunnetovergaa
de gI. Square-81 viste Sil;, at den ikke havde taalt Vin- head-former i nævneværdig Grad.
horen. men næsten helt ødelagdes. Man beDens betydeligere Haardførhed giver den
gynØ-te vel ikke straks at indføre ny Sorter; vel et Plns, medens dens mindre Straastivhed
men man blev opmærksom paa SortensManatter et Minus. Det synes, som om den ofte
g e l p a a Vi n t e r h a a r d f ø r h e d. En an- er tilbøjelig til at danne en lovlig tynd Bestand
den Omstændighed, der bidrog til, at Hvede- af fuldt udviklede Aks.
spørgsmaalet f o r s ø g s m æ s s i g t blev taFra Svaløf er senere kommet en Sort unget OP. var, at Møllerne, særlig Eksportmøl- der Navnet E k s t r a S q u a r e h e a d I I, som
lerne, hævdede, at Squareheadhvedemel ikke ·cr lige Slja haardfør, men fuldt saa yderig o;
gav tilstrækkelig højt, porøst Brød. og man stivstraaet som den oprindelige Ekstra Squaremente, at dette skyldtes et for ringe Indhold head.
ai kvælstofholdige Stoffer, specielt G l u t e n.
S val ø f s G r c n a d e r-H. er dannet paa
Forsøgene udførtes i en længere Aarrække Grundlag af en Plante (1891) af Shirriffs Ii.
med et meget stort Antal forskellige Sorter' Akset er ret langt, middeltæt. noget spidst til-
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løbende. Straaet er højt og ret stift. Busk- sorter. Straaet er middellangt, ret stift og
ningsevnen er betydelig, og Sorten er lidt lidet modtageligt for Rust. Buskningsevnen er
mere haardfør end Squarehead-Ii. Modstands- middel, Kernen hvidgu!. Under vore Forhold
evnen mod Rust er nogenlunde god. Kun i er dens Vinterfasthed ikke paalidelig.· Stilles
sværere Rustaar angribes den i betydeligere der ikke væsentlige Krav til tIaardførheden,
Grad at denne Sygdom; men i Regelen skades er Sorten derimod meget yderig. og de før
den kun forholdsvis lidt deraf. Sorten giver nævnte Forsøg ved Tystofte og Abed har
hos os et lignende Udbytte som den før nævnte denne Sort (Og Tystofte Smaa-Ii.) givet højere
I:kstra Squarehead. Den oprindelige Grena- Udbytte end alle 3-ndre.
der-Ii. har vist sig stærkt tilbøjelig til at var iS o l-Ii. er en nyere Sort fra Svaløf. Den
ere. En ny, rendyrket Form: "Grenader II« bar m. Ii. t. Aksform nogen Lighed med Stand
er udgaaet fra Svaløf.
up Ii., men har længere og mindre stift Straa
Ty s t o f t e S t a n d-li. er fremgaaet paa og er ret modtagelig for Gulrust. Den er meTystofte Forsøgsstation af en enkelt Plante g;et haardfør mod Kulde. Under alm. Forhold
blandt flere. som blev tilbage i en Mark med har den ikke givet saa stort Udbytte som f.
'g!.Squarehead-Ii. efter den haarde Vinter 1901. Eks. Smaa-Ii.
Det er en ensartet. ret straastiv Sort med
Vilkaarene for Iivededyrkningen er i de enstor Vinterhaardførhed Og stor Modstandskraft kelte Aar meget forskellige; snart har vi milde
mod Rust. Den har god Buskningsevne og Vintre, næsten uden Frost af Betydning, snart
vokser kraftigt til i Løbet af Efteraaret og det strengere med langvarig Frost eller Snelag.
følgende Foraar. Den har i øvrigt kort Straa Ii. saas til meget forskellig Tid i de senere
med gennemgaaende middelstore, ret tætte Aar og efter meget forskellig Forfrugt.
Aks. En Særegenhed hos Sorten er, at Bladene
Vore Somre er snart kolde og regnfulde,
f Spidsen bliver gule, hvilket paa Afstand giver snart varme og tørre.
Sygdomme som Rust,
Udseende som Gulrustangreb.
lialmbrækkersvamp
samt Angreb af IivedeVed lokale Forsøg i de egentlige Iivedeegne flue og nvedemyg o. s. fr. optræder hver for
har den ikke fuldt kunnet maale sig med den SIg i højst forskellig Grad i de enkelte Aar.
nedenfor omtalte "Smaa-Ii.«. Paa Grund af En Universalsort, der trodser alle de forskelSortens kraftige Udvikling i Forsommeren og lige Slags "Modgang« i høj og l i g e bøj Grad,
dens rigelige Buskning og Bladudvikling vil findes for Tiden ikke; man er kun i Stand til
den maaske egne sig godt til Staldfoder.
at benytte en af dem, der gennemgaaende er
Tv s t o f t e S m a a-Ii. er ligesom foregaa- i Besiddelse af stor Ydeevne. og som i sine
ende dannet af N. P. Nielsen, Tystofte, paa Karaktertræk synes at passe bedst for de
Grundlag af en enkelt Plante af Squarehead Kaar, man i det enkelte Landbrug byder.
efter Vinteren 1901. Den har middellangt, noBlandt de i det foregaaende omtalte Sorter
genlunde stift Straa med vel udviklede, godt maa Opmærkomheden vistnok samles om følkernesatte Aks. Aksene er skarpt 4-sidige,' gende 7, hvis Iiovedkarakter - bortset fra
noget flade. Kernen er lille, brun og af god selve Ydeevnen under de for den enkelte Sort
Tøndevægt.
Iiaardførheden
mod Kulde og gunstigste Forhold - formentlig kan angives
Rust er god, og i saa Iienseende staar den s,,!.aledes som i nedenstaaende Skema. Alm.
betydeligt over Squarehead-li.
Sorten maa Squarehead-Ii. er sat øverst til Sammenligbetegnes som meget yderig saavel i Kerne- ning.
Vinter- Modstandssom i Iialmudbytte, og den maa i det hele anStraakraft mod
haardses for en af de allerbedste Sorter, der for
stivhed
Oulrust
førhed
Tiden kendes her i Landet. Dens væsentligmg+
g
g+
ste Fejl synes at være nogen Mangel paa Alm. Squarehead H..
mg(-7-)
mg+
Straastivhed, og den egner sig maaske knap Smaa H. . . . . . . . . . .. mg+
mg
g
ug
saa godt til særdeles gødningskraftige Jorder. Wilhelmina H.......
mg
ug-7- mg
A b e d S t o r a k s Ii. er dannet paa Grund- Stand H............
mg
mg
lag af en Plante af gI. Squarehead-Ii. Straaet Storaks H. . . . . . . . .. mg
mg';'g-:... ug
er knap middellangt, ret stift og ikke mod- Sol H..........
mg+
g+
ug
tageligt for Gulrust. Akset er godt middel- Ekstra Sqh. H......
ug
ug
g
stort, middeltæt, skarpt. kantet, fladt. Yder- Stand up H.
avnerne og Straaet har ofte et svagt brunligt
Anstrøg. Vinterhaardførheden er god. I ForDet er dog en Selvfølge, at en saadan fremsøg med Iivedesorter paa Tystofte og Abed stilling kun giver noldepunkter. For øvrigt bør
har den givet lidt mindre Udbytte end Smaa- bemærkes, at en Karakter som Straastivhveden.
heden ingenlunde hvert Aar fremtræder med
S t a n d u p Ii. Sorten stammer fra Eng- forholdsvis samme Styrke hos Sorterne. Ulemland, fra C a r t e r og We b b, London. I Tysk- pen ved en lidt svagstraaet Sort fremtræder
land kendes en med Stand up Ii. identisk Sort desuden meget forskelligt efter Plantebestanlmder Navnet We i s s w e i z e n (Iividhvede). dens T æ t h e d. Endelig kan Forholdet i StraaAkset er lille, middeltæt, noget tilspidset, men stivhed tilsløres noget ved en forskellig Op~:odt kernesat. Straaet er lavt, stift og lidet træden af fodsyge (lialmbrækkersvamp).
modtageligt for Rust. Buskningsevnen er god.
Da der stadig arbejdes paa Forædling af n.,
Kernen hvidgu!. Den hører til de mindre er det muligt, at der inden mange Aar vil
haardføre mod Vinterkulde.
fremkomme enkelte Sorter, som endnu bedre
W i l h e l m i n a Ii. er en nyere Sort, der end Nutidens forener en Række gode og værstammer fra Iiolland, hvor den er frembragt difulde Egenskaber. Foreløbig er man benvist
ved Krydsning. Akset er lidt kort, men tæt, til de bedste af de i denne Art. omtalte. For
fyldigt og har ofte en vis Lighed med en Gran- Øjeblikket har navnlig den omtalte Ty s t o f t e
kogle. Antallet af Kerner f Aksene er gennem- S m a a-Ii. vundet stor og velfortjent Udbregaaende større end hos de fleste andre Iivede- delse. I øvrigt dyrkes de i ovenangivne Sam-
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menstilling opførte nyere Sorter vistnok i et
Omfang, der nogenlunde svarer til Oversigtens Rækkefølge fraoven Og nedad.
Da enhver god fivedesort ved fortsat Dyrkning i en længere Aarrække viser Tilbøielig- ,
hed til Variation i mindre heldig Retning. er
det af stor Betydning, at man med visse Mellemrum skaffer sig ren, typisk Saasæd.
Ya a r-Pe r l e Ii. er; som Navnet angiver,
en udpræget Yaarhvede. Sorten stammer fra
Svaløf. Den har et kort, meget stift Straa
med korte, lidt aabne Aks. Ydeevnen er forholdsvis god; men i det hele taget kan selv
de bedste Yaarhvedesorter ikke maale sig med
Yinterhvede i Udbytte hos os. Yaar-Perle H.
modnes sildigt og skal vistnok saas tæt for at
give fuldt Udbytte. Yaarhvede anvendes mest
i Lande, hvor man paa Grund af særlig gode
Hvedepriser ønsker det størst mulige Areal
med H., og hvor Yinterhvede paa Grund af
særlig haard Kulde er meget udsat for at mislykkes. Yaarhvede er meget modtagelig for
. Støvbrand og skal hyppigt afsvampes ved
Yarmvandsbehandling.

·"R.~UI(~"'i
t u rf o r m e r er kun i ringe Or;I,1
fOl'skelliY:,ei botanisk Iienseende. Efter Udvik
lingstiden kan der skelnes mellem 3 liovedfol
mel': V i,n t e r l' u g, der er overvintrende eell
aarig, saas i det tidlige Efteraar, spirer ved
passende Jordfugtighed i Løbet af faa Da•..,
buskel' sig i Løbet af Oktbr. og Novbr .. ovel
vintrer i Regelen sikkert, naar den ikke ska
des under Snelæg, bel!:ynder sin Vækst igen
det tidlige Foraar og bliver herved noget fol
som for Foraarskulde. Den »skrider« i sidst<'
Halvdel af Maj, blomstrer i første Halvdel al
Juni og modnes i Slutningen af Juli eller i Be
gyndelsen af Aug. - Va a r r u g er eenaarh',"
saas j det tidlige Foraar Og modnes samlllt'
Sommer; men saavel Skridning og B10mstriIw
som Modning indtræffer et Par Uger senen'
end for Vinterrugens Vedkommende. - Sank I
H a n s r u g er nærmest at betragte som 2-aal rig, saas ved Sankt Hansdal!:s Tid. udvikler
samme Sommer væsentlig kun Blade og bct

Rug

"nes til Afgræsning. overvintrer derefter og
.·.·er Kerneafe:røde næste Sommer.
2u g s o r t e r. I botanisk Henseende er de
::erfleste Rugsorter kun lidet forskellige, og
~~ mere eller mindre vage Skelnemærker er
.~suden i Regelen kun lidet konstante, hoved~:;eli.l!:paa Orund af de foran beskrevne BeC:Jvningsforhold. Praktisk set er der dog i
~:skillige Tilfælde ret væsentlige Sortsforskel.;::heder, særLig i Retning af Ydeevne, Straaets
~:;vhed og Seihed, Vinterfasthed, Kernens
:=Jrm, Farve Og Kvalitet o. s. v. Følgende
:-Jrter har til forskellige Tider tildraget sig
::arre eller mindre Opmærksomhed her i Lan.et: B e s t e h o r n s K æ m p e - R. vandt i
. SSOernenogen Udbre@lse her i Landet, for-
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kan staa Maal med i Ydeevne. Den er nu
omtrent forsvundet. - H e d e-R. (Sand-R.,
Smaa-R., Ol. dansk R. o. s. v.) har fra gI. Tid
været dyrket j Jyllands ma.gre Egne, særlig
paa opdyrket Hedeiord. Den ligner nærmest
Brattingsborg-R. Og er' rimeligvis dennes Ophav, men er endnu mere blødstraaet og smaakornet og staar vistnok under alle Forhold
tilbage for denne i Ydeevne, hvorfor det er
tvivlsomt, om den noget Sted kan dyrkes med
Fordel. - P r o f e s s o r li e i n r i c h s-R. er
en meget ejendommelig 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,
O.e:et kort, men g;anske usædvanligt bredt og

tæt Aks. ogI Ydeevne
staar denomunder
'~insvis
paa øerne. IDen
er af kraftig
Vækst
.:; ret stivstraaet.
Forsøgene
gav den
et I PetkusBrattingsborg-R.,
den baade
end i
-.iddelstort Udbytte af baade Kerne og Halm; enkelte Aar, naar de øvrige Sorter er gaaet
en Forsøgsperiode 29, stærkt i Leie, har givet forholdsvis store Af:':ornprocenten var
:·'Jrnene af Middelstørrelse Og Rumvægten grøder. Den fortjener næppe at dyrkes her i
--::iddelhøj. Den fortjener nu næppe at dyrkes, Landet. - P e t k u s-R. skriver sig fra Petkus
.:; i nogenlunde ren og typisk Skikkelse findes i Brandenborg. Det er en anselig. kraftigt
.en nu vist intet Sted her i Landet. - B r a t- voksende Rugsort med et nærmest groft, stift
. ; n g s b o r g-R. er for ca. 40 Aar siden ind- Straa, der holder sig forholdsvis godt oppe.
':'rt fra Viborgegnen til Herregaarden Brat- Akset er. efter god Bestøvning regelmæssig
"ngsborg paa Samsø under Navn af B r e- firradet, gennemgaaende lidt længere Og Svæ: a g n e-R. Der skal omkring Midten af det 19. rere end Brattingsborg-R.s Aks. Den er me-·
-l,arh. være indført Sæderug fra Bretagne til get storkornet, og Kernen er af lys Farve;
'ylland, og den til Brattim:sborg indførte R. Rumvægten er lav, og den er gennemgaaende
:ntages at stamme derfra. Dette er dog meget mindre yndet af Møllere Og Bagere end Brat:vivlsomt. Langt sandsynligere er det, at tingsborg-R. Ved først at høstes i fuldmoden
3rattingsborg-R. er en under gode Forhold Tilstand og ved stærk Tørring før Hjemkør'::;rbedret "Stamme« af den gI. jydsk e Hede- sel staar den dog næppe tilbage for Brat~ug, Qg at denne under de gode Dyrknings- tingsborg-R. som Brødrug. Den giver størst
·:aar paa Brattingsborg er blevet yderligere Udbytte af alle Rugsorter paa lermuldede
~o)rbedret. Som Brattingsborg-R. nu fremtræ- Jorder i god Oødningskraft, idet den under
der, maa den betegnes som en af de værdi- disse Forhold holder sig bedre oppe og der:uldeste Rugsarter, Og for store Dele ar Dan- ror bliver bedre kernesat end Brattingsborgmarks Rugjorder er den vistnok den værdi- R. Paa lette, sandede Jorder, hvor sidst'uldeste Sort, der for Tiden gives. De nylig nævnte Sort kan blive staaende, giver denne
iremspirede Planter er af en mørk rødbrun størst Kerneudbytte, medens Petkus-R. under
farve. der dog snart bliver grøn; men den aile Forhold giver mest tlalm. :eetkus- og
Jevarer en mere mat mørkegrøn Farvetone Brattingsborg-R. maa overhovedet betegnes
end de fleste Sorter. Bladene er om Efter- som de bedste Ru~sorter, vi har for Tiden,
aaret og Foraaret smalle, nedliggende, kende- førstnævnte fortrinsvis for de gode, veldrevne
jgt snoede. Den udvikler sig langsomt og ser Jorder, sidstnævnte særlig for de magre, sansaavel i Efteraaret som i Foraaret og For- dede Jorder, Og det er tvivlsomt, om vi med
sommeren forholdsvis uanselig ud. En frem- Fordel kan dyrke andre Rugsorter naa Jortrædende Mangel ved den er dens Tilbøjelig- der, hvor Rugdyrkning i det hele er berettiget.
[:ed til at gaa i Leje, hvor den vokser kraftigt - :p r o v s t i-R. har Nayn efter Distriktet
dL Akset er efter god Bestøvning regelmæs- Provstiet
Holsten, hvor den synes at have
sig firradet~ det er højst middellangt, temme- været dyr.ket fra gI. lId under særdeles gode
Jg stærkt stakket og med veludvIklede Avner, Kaar., der antagelig har været medvirkende til
der slutter godt om Kernen, saa denne ikke at bibringe den en forholdsvis god Ydeevne.
let blæser af. Kernen er nærmest lille, mørk, Den ansaas i lange Tider for den bedste Rugaf høj Rumvægt; dens Æggehvide- Og Fedt- sort, der baade foldede godt og gaven smuk
'ndhold er forholdsvis højt. Kornprocenten er Kerne af god Kvalitet.. Fra Provstiet bredte
høj (j de foran nævnte Forsøg 31). Den af- den sig hl. a. til de skandinaviske Lande. I
giver fortrinligt Brødkorn. Paa lettere Jor- Danmark fortrængte den efterhaanden i stor
der, hvor den ikke vokser saa stærkt til, at Uds.trækning den gI. danske brune R. En væden gaar tidligt og stærkt i Leje, giver den sentlig Del af, hvad der i det sidste Aarh. har
større Kerneudbytte end nogen anden her i været betegnet som "Dansk R.« (j Jylland ofte
Landet prøvet Rugsort. Paa lermuldede Jor- "Stor R.« i Modsætning til »Smaa R.« = Hededer i god Gødningskraft gaar den ofte saa R,), har været Provsti-R. Selv fortrængtes
tidlIgt og stærkt i Leje, at den bliver mangel- denne dog eiterhaanden af Campine-R., Brefuldt kernesat, Og den staar under disse For- tagne-R., senere Bestehorns- Og Schlanstedt~
hold tilbage for Petkus-R. - C a m p i n e-R. R. og i de senere Aar navnlig af Brattingser indført hertil fra de magre Sandegne i hQrg- og Petkits-R. Der klage..des navnlig
Campinen i Belgien. Den har været anset for over, at Provsti-R. var for blødstraaet paa de
at være meget nøjsom Og for at være haard- gode Jorder, for fordringsfuld paa de magre
rør over for Blæst, men har dog næppe noget Jorder, samt at Kernen sad for løst i Akset
Fortrin for Brattingsborg-R.. som den ikke og derfor var spildsom. Den har næppe nu
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nogen som helst Berettigelse Ol!: bør sikkert fil
overalt afløses efter Omstændighederne af sa
Brattingsborl\- eller ·Petkus-l{. - S c h l a n- dl'
s t e d t-R. (ofte kaldet Kæmpc-R.) er af over- S8
ordentlig kraftig Vækst. og ingen anden Rug- fa
sort naar dcn i tIøjde. Straaet er derhos me- v(
get stift og groft, Akset meget langt, ofte med r,i
Tilbøjelighed til at blive 6-radet. Paa Grund d(
at dens imponerende Udseende Og stive Straa R
vandt den snart nogen Udbredelse, særlig paa fa
Sjælland og Fyn. Men Ydeevnen viste sig at lu
være utilfredsstillende. De fleste opgav den hc
derfor snart igen, og nu findes den saa godt fa
som slet ikke dyrket her i Landet. i hvert Fald tø
ikke i dens oprindelige Skikkelse. - Z e e- ut
I a n d-R. skriver sig fra den hollandske Pro- o~
vins Zeeland. Saasæd er undertiden indført k1
direkte derfra her til Landet; men Afgrøden vi
derefter har ikke altid været tilstrækkelig gi
vinterfast og har i det hele været utilfreds- E]
stillende, og den er nu omtrent forsvundet. - IiI
Foruden de nævnte har der været prøvet for- el
~kellige andre Sorter; men ingen af disse har in
faaet nogen Betydning. For Tiden foretræk- A
kes næsten overalt enten Brattingsborg- eller gI
Petkus-R .. bortset fra de ganske vist særdeles h'
mange Tilfælde, hvor der endnu dyrkes R., ti]
om hvis Navn og Oprindelse der intet som le
helst vides ud over, at det er R. Angaaende In
Sortsspørgsmaalet maa det endnu erindres, at n:
dette ikke er klaret dermed, at man een Gang hi
for alle har indført til Dyrkning i sin Bedrift S
den Rugsort, som man paa et givet Tidspunkt J(
maa anse for den værdifuldeste under de ni
givne Forhold. Dels kan det blive fordelalctigt, el
efterhaanden som Dyrkningskaarene
foran- s~
dres, at anskaffe en anden Sort, f. Eks. Petkus- fo
R.. naar en oprindelig mager Og nærinl?;sfattig el
Jord. der egnede sig bedst for Brattingsborg- hl
R.. efterhaanden er blevet bragt i stærkere Sl
Gødningskraft; dels maa det erindres i tIen- gi
hold til. hvad der foran er anført om Bestøv- ti
ningsforholdene. at en bestemt Rugsort tem- B
melig snart, cL v. s. i Løbet af nogle faa Aar, B
taber sine oprindelige Særegenskaber , naar ti
den krydses med andre Sorter. Forsøgene be- ej
rettiger til at opstille den alm. Rell:el. at naar S1
2 Rugsorter med fo.r.skellig Ydeevne krydses s(
med hinanden, forringes den bedste Sorts s,
Ydeevne, medens den ringeste Sorts forbed- ti
res. Planmæssig Krvdsning mellem de 2 tio- S(
vedsorter Brattingsborg- og Petkus-R. viste, fe
at Krydsningsproduktet paa lermuldet Jord el
gav stØrrll Afgrøde end Brattingsborg-R .. men ti
mindre end Petkus: Straaet var stivere end h
Brattingsborg, men blødere end Petkus: Rum- n:
vægten var lavere end hos Brattingsborg, U1
men højere en.d hos Petkus, og Kornvægten T
var højere end hos Brattingsborg-R., men v
lavere end hos Petkus-R. De 2 nævnte Sor- l(
ter vil som vore bedste Rugsorter altid være d,
udsat for at forringes ved Krydsning med en- c:
hver anden Sort. Skal deres Ydeevne holdes s,
oppe, vil det under Forhold, der muliggør d
Krydsning med andre Sorter, være nød ven- S
dIgt med faa Aars Mellemrum at anskaffe ny v
Saasæd fra isolerede Avlssteder.
('
R u g d y r k n i n g. De bedste Ru g j o r d e r A
er gQde sandmuldede Og lette lermuldede Jor- D
der. tier giver R. ved rettidig Saaning ofte S
30 å 35 tIkg. pr. tIektar. Paa meget magre n
J arder giver' den kun smaa Afgrøder, hyppigt S
mellem 10 og. 15, sjældnere indtil 20 tIkg.; b

