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Af A g erh ø høstedes der meget forskjelligt, paa Øerne
j"IUlemgaaende over Middeludbytte, i Jylland betydeligt derunder
.•HllFølge af, atKløveren
manglede.
AfEnghø
var Udbyttet,
IIviul :l\længd€n angik, godt over hele Landet; dog var der stor
,. orskjel paa de Enge, som er i god Kultur, og saadanne, som
'I
c.mc og kolde, ie.et den sidste Slags under det kølige, fugtige
V(·jr gav et meget tarveligt Udbytte.
Da det regnfulde og
L"llk Sommervejrbegyndte
til samme Tid som Høbjærgningen
"}', Lroligt holdt ud lige saa længe som denne, blev meget Hø
.ld vd paa Mark som i Eng høstet i udvaske t, afbleget, ikke
1,a1dl.vejret Tilstand, ja en Del at Enghøet laa eller stod lige
II "III i Vand.
Tilmed var Bjærgningen
meget brydsom og
L,,~;l.bar. Bjærgningen
af Vikkehavrehø
var ligeledes saar-e
v .Ill~.kdig- og lykkedes
kun daarligt de fleste Steder. Det mærkes
"}:~,;Iil, at Høet i Aar er et mindre nærsamt Foder.
II ved e n gav de fleste Steder det simpleste Udbytte, kun
Som tidligere under
d,'l 11,Jlv(~ eller lidt mere af det sædvanlige.
11}:IlI'lld"Vejrforhold stod Square-head
Hveden sig daarligst,
,01,,1
,'-'I1l',~n. men navnlig dog den stærke Efterfrost, der kom fra
'c,
'l. April, udtyndede den saa stærkt, at meget deraf blev
,01,11"1
"I', ('g' ikke saa lidt mere burde have hav t samme Be1".".lli,,:.', da m itil gi'. Hvedestykker
gav meget for tynd Afgrøde
'-I'
Iii l'I"IIL',j;l'id ld"v alL l"or ri}~(, ]laa lJkrudt:
Bedst stod de
,1.11'
.I,I1I'k" (IVt,d",,"II," ~,il:, d" ~:;,IV"lId,,}~ meget fyldende
\1>:1.,,1,1
"v
1"ld,,1' }:dll~,k" godt.
J\II" Sorter giver simpel
ViI'}:I.
l, 1"'1111' ,ti lill}',"
H,II~:"1l Ivl,k"d,'~; noget bedn~ end liveden, men gav dog
1.1I1}~lll'il
l'l J\i,idtl,dlldl'yt.ll',
Størn~ og Illindre Stykker af den
1I1."d,k pløjes up, men af den ti1bilg(~lJlivende blev en Del tynd
"~', IlIld af Ukrudt, paa fugtig Bund tillige rig paa Meldrøjer.
-llt'll
kjærnesattes
dog godt og ska~pper meget ordentlig, men
,1.1
den blev høstet vel umoden og blev mindre vel vejret, er
• I, ,,,',nen fugtig og lille; flere Steder spirede den desuden under
I \I,,'r,~ningen.
Mens Vintersæden saaledes kun gav et tarveligt eller ikke
L"il
Steder endog et simpelt Udbytte, gav Vaarsæden
heldigi:; et tilfredsf:>tillende, hvad Fyldet og Foldene angaar over
, II Middelhøst, hvorimod Kjærnen er af en simpel Beskaffenhed,
.mn Følge af at Høstningen almindelig blev paabegyndt,
inden
:";æden var moden, og Vejringen deraf var meget langsom dier
<:lId ikke naaedes,
inden den bragtes
Hus.
Den tidligsaaede
Vaarsæd lykkedes naturligvis bedst, navnlig da med Hensyn til
l:jærnedanneJsen
og Modningen, men den sildigt saaede gruede
j'
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