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Mindre Meddelelser.

Fordeling af Saabyg. Som i de forudgaaende Aar fordeler
Lan d husholdningsselskabets Maltbygudvalg til fore
staaende Saatid god Saasæd til Maltbygproduktion. Bygget
leveres gratis til Jordbrugere, som vil forpligte sig til at opgive
Foldudbyttet saavel af det tilsendte som af deres deres eget
Byg samt indsende Prøver af de sammenlignede Varieteter efter
endt Høst.

løvrigt kan der erholdes leveret: a. 50 Pd. af hver af de
4 Varieteter, ,hvis Dyrkning ved Maltbygudvalgets Forsøg har
vist sig fordelagtigst::>: Prenticebyg, *) Lerchenborgbyg, Halletts
byg og Steensgaardsbyg eller b. 50 Pd. af f- n af forannævnte 4
Varieteter efter vedkommende Jordbrugers eget Valg. Det til
raades de Jordbrugere, som begjærer de under a nævnte 4 Va
rieteter, tillige at meddele, hvilken Varietet de vil foretrække,
saafremt Forraadet af Saasæd kun tillader at sende dem en en
kelt saadan.

Begjæring om Tilsendelse af nævnte Saabyg modtages af
Maltbygudvalgets Forsøgsleder, Forpagter Chr. .)onne, Knuthen
borg Avlsgaard pr. Maribo, og maa være ledsaget af fornøden
Meddelelse om den Adresse, under hvilken Bygget ønskes sendt.
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Spørgsmaal.

bedste Ajlespreder , hvor fllas den og til hvilken Pris?
En Holder af Bladet.

S. R. B.199·

195. Hvor faas Jærnstænger til at sætte i Ringen paa en Tyr, naar man
trækker med den? Jeg saa, der var mange, som benyttede dem ved Dyrskuet i Kje
benhavn 1888.

196. Er almindelig Agerjord, naar den er terre t godt, tilnærmelsesvis ikke
lige saa god til at opsamle Urinen og binde de flygtige Stoffer som Tervejord ?

X
197. Kan Kokuskager bruges som Kraftfoder til Grise, der er 3 Maaneder

gamle, og hvor meget maa gives pr. Dag? Grisene faar tillige det friske Græs og
Mælkeriaffald, de vil æde.

198. Hvilken er den



Svar.
196. Agerjord og Tørvejord (s. S. 388) som Opsugningsmidler for Urin og

flygtige Stoffer er ikke lige gode, thi 1 Pd. alm. Jord kan kun optage '/,_1 Pd.

Urin, mens I Pd. Tørvestrøelse kan fastholde 4 å S Pd. deraf, og et lignende For

hold gjør sig gjældende overfor flygtige Stoffer.

197. Kokuskager til Svin (s. S. 388). Friske Kager af elenne Slags kan sik

kert anvendes til Svin, men, os bekjendt, foreligger der endnu ingen Erfaringer i
saa Henseende.

198. Ajlespreder (s. S. 388). Den bedste Ajlespreder er vistnok nu det ret

almindelig anvendte 11/,-'2 Tmr. vide Jærnrør, der sættes fast paa Ajletøndens Bag

ende, og som ved en sleben Klap lukker godt for Ajlen uoo~r Læsning ug Kjørsel,
men som ved at aabnes tillige bringer Ajlen, idet den strømmer ud, til at spredes

nogenlunde regelmæssigt i en Bredde af omtr. '2 Al. Saadanne Spredere faas hos

mange Jærnstøbere og større Isenkræmmere og koster fra 3-6 Kr. pr. Stk.

199. St. Hansrug (s. S. 388). Vi ved ikke, hvor denne Rugsort f. T. kan
faas, men henstiller til vore Læsere at sende os Meddelelse derom.



Spørgsmaal.
236. Hvilken Kunstgødning egner sig bedst til Rug paa almindelig god

J ord uden Staldgødning? Jorden er nymerglet. H. J.
237. Jeg har et Stykke ny opdyrket sandrnuldet Hedejord , som jeg har

merglet i disse Dage; nu agter jeg at bruge K unstgedning samt Latringødning til
Rug. Af Kunstgødning har jeg bestilt 300 Pd. Peiner Fosfatmel eller Thomas
S!akke, 100 Pd. hjemmeslaaet Benmel pr. Td. Land. Kan disse to Gødningsstoffer
vmde noget i Opløseligheden ved at sammenblandes med Latringødningen , eller er
det bedre at sammenblande Latringødningen med Tørvemel (Tørvesmuld), og saa
saa Kunstgedningen for sig selv. C. H.

238. Med hvilke Freblandinger udlægges en vedvarende G,æsmark, naar den
skal udlægges i Rug? Er det da rettest at saa Græsfreet samtidig med Rugen ? Hvis
Urinen ikke vil stræl\ke til, kan Chili-Salpeter da erstatte samme? J. C. T.
. 239. Den Rug, jeg har, er ikke rigtig tilfredsstillende. da det er flere Aar

s~den, den blev skiftet. Der spørgh; .Hvilken Slags skal jeg kjebe, hvor faas den
SIkrest og til hvad Pris? J orden er god sandrnuldet , i nogenlunde Gedningskraft,
men ikke merglet.



Svar.
210. Udryddelse af Siv paa en Eng (s. S. 420). Siv VOkser kun paa sur

Jordbund. Man kan nok hæmme Sivene i deres Udvikling ved Opgravning, Af.
hugning og ved at udstrø en rigelig Mængde Kalk, men de kommer igjen, saalænge
Jorden er sur, og al Surhed maa derfor fjærnes for at faa dem fuldstændig udryddede.
'Surheden hidrører oftest fra, at Jordbunden ikke er tilstrækkelig afvandet, men den
kan ogsaa paa Vandingsenge hidrøre fra, at der vandes for længe i Træk, saa at
Bunden vandes sur. L. Jm·gensen.

236. Kunstgødning til Rug (s. S. ,10). Under de i Spørgsmaalet anf~rte For·
hold bør der til Rug vistnok helst anvendes 200 Pd. Fiskeguano pr. Td. Ld.

237. Gødning (s. S. 510). Der kan ingen Fordel være ved at blande de
kunstige Gødninger med Latrinen. De kunstige Gødninger bør n,edfældes ved Plej.
ning, mens Latrinen, der naturligvis har godt af at blande~ med Tørvesmuld, kun
ber fældes ned med Letharve.

238. Udlæg til ve4varende Græs (s. S. 510) bør ikke ske med Rug som
Dæ1<frugt, da flere af de Græsfrøsorter, som bør medtages - saasom Draphavre og
navnlig da Eng-Rævehaie - ikke kan dækkes ordentlig ved Ulæg i Rug. Dæk·
frugten maa enten være Havre eller Byg. Hvad Frøblandingen angaar, henvises
·der til Nr. 8 d. A., hvori findes anført tre forskjellige Blandinger. - Naar Urinen

I ikke kan strække til som Gødning til det vedvarende Græs, kan Chilisalpeter nogen·\ lunde erstatte, hvad der mangler.
239. Sæderug (s. S. 510). Under de anferte Forhold raader vi til at benytte

Campinerug, der faas særlig god hos Markfrøkontoret, Ny Toldbodgade Nr. 7,
Kjøbenhavn K., til en Pris af ca. 9 Kr. pr. 100 Pd.
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Hjorteberg og Midtlaaland paa Laaland-Falster. Beder, Audrup
gaard og Aastruplund i Jylland og Constantia paa .Fyn samt
Herregaardene Schelenborg og Rønninge Søgaard paa Fyn og
Jægerspris paa Sjælland. - Den størst bortflydte Lagemængde
fra noget Mærke var 61 Kvint.

Den 19. Udstilling, ved hvilken Bedømmelsen fandt Sted
den 4. og 18. Avgust, deltog ialt 44 Mælkerier, hvoraf 13 Herre
gaardsmælkerier og 3 l Andels- og Fællesmælkerier. Den bedste
Tredjedel af Mærkerne var udstillede fra Herregaardene Ros
vang, Asdal, Høgholt, Vedø og Visborggaard i Jylland og An
delsmælkerierne Svalebæk paa Sjælland; Hald, Enigheden, Jor
drup, Kronborg, Vejlegaard og Vejstrup-Hejls i Jylland samt
Sko vsga ard e, Bubbel, Røjle og Baaring paa Fyn. - Den størst
bortflydte Lagemængde fra noget Mærke var 53 Kvint.

Udstillingerne er nu indstillede foreløbig; først om nogle
Maaneder vil de atter blive gjenoptagne.

Fordeling af Saahvede. Til forestaaende Saatid fordeler
Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Maltbyg- og Hvedeudvalg
Saasæd af de 4 Hvedesorter, som i Følge de af Udvalget hidtil
udførte Forsøg skjønnes at besidde størst Dyrkningsværdi, nem
lig Sorterne Squarehead-, Urtoba-, Lys østprøjsisk samt Kolbe
hvede, og af hvilke de 2 sidstnævnte tør anses for mest
haardføre.

F ordelingen finder Sted til 75 Jordbrugere, som efter eget
Valg gratis erholder Saasæd af 2 af de ovennævnte Sorter 
,af hver Sort fornødent Kvantum til Besaaning af 2 Skpr. Land
- og som vil forpligte sig til efter endt Høst at indsende Med
,deleise om Udbyttet af de modtagne Sorter i Forhold til den
,stedlige Hvedesort, samt af Avlen efter disse at indsende et
Kvantum Hvede, svarende til det modtagne Saasædkvantum.

Reflekterende bedes henvende sig til Medlem af Hvede
udvalget , Forpagter Chr. Sonne, Knuthenborg Avlsgaard
pr. Ma!"!b?: . _


