
Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen 
ved Opbevaring af Frø. 

Ved Karsten Iversen 
(med Efterskrift af K. Dorph-Petersen). 

U nder min Deltagelse i Landbohøjskolens Fortsæltelses
kursus for Landbrugskandidater i Efteram'et 1910 begyndte jeg 
paa Opfordring af Professor T. Westermann en orienterende 
Undersøgelse over den Indflydelse, som Indholdet af Vand i 
forskellige Frøsorter øvede paa Frøets Spireevne under Opbe
varing i kortere og længere Tid. .J eg maatle senere afbryde 
Studierne ved Højskolen, og Undersøgelsen blev derefter ved 
venlig Imødekommenhed fra Direktør K. Dorph-Peiersen fortsat 
i Samarbejde med Dansk Frøkontrol. 

Kun Præpareringen af Frøprøverne og de senere Vejninger 
og Prøveudtagninger har jeg selv kunnet udføre, medens alle 
de øvrige Undersøgelser er udførte ved Dansk Frøkontrol un
der Ledelse af Assistent Frk. I. Jacobsen. 

Undersøgelsen omfatter 2rd. Byg, Ærter og Hundegræs, 
der blev leveret fra Askov Forsøgsstation. Byg og Ærter var 
af Sandmarkens Avl, Hundegræs af Lermarkens Avl 1910. 

Planen gik ud paa af et Frøparti af hver af disse Arter 
at fremskaffe Prøver med et Vandindhold af henholdsvis 5, 10, 
15, 20, 25 og 30 pCt. til Sammenligning med en almindelig 
lufttørret Prøve. Allerede Frembringelsen af Frøpartierne voldte 
nogen Vanskelighed, idet disse helst skulde have det største 
Vandindhold fra Marken, for at man kunde undersøge, hvil
ken Betydning en senere Udtørring havde paa Frøets Spire
evne. Da det imidlertid viste sig vanskeligt paa det Tidspunkt, 
hvor Undersøgelsen blev sat i Gang, at faa Frøpartier med 
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tilstrækkelig højt naturligt Vandindhold, maatte man for de 
Prøvers Vedkommende, som skulde have et Vandindhold, der 
var højere end i det lufttørrede Parti, gaa den modsatte Vej og 
til det lufttørre Frø først selv tilsætte Vand i Overskud. 

Ved Præpareringen af Frøprøverne blev der gaaet frem 
paa følgende Maade: 

Vandindholdet i det lufttørrede Frø blev først bestemt ved 
Tørring i Termostat ved 90-100 0 C. i 4 Timer. Tørringen 
gav det Resultat, at det lufttørrede Parti af 

Byg indeholdt ........... . 
Ærter 
Hundegræs -

16.6 pCt. Vand 
18.8 
13.8 -

Det blev herefter beregnet, hvor meget Vand et bestemt 
Kvantum Frø, f. Eks. 1000 g, skulde afgive eller optage for at 
faa det ønskede Vandindhold. 

Vægttabet for Byg, der lufttørt indeholdt 16.5 pCt. Vand, 
og hvori Vandindholdet skulde bringes ned til 5 pCt., blev 
beregnet saaledes: 

1000 g Byg med 16.6 pCt. Vand indeholder 165 g Vand. Sættes 
(165 - x) . 100 Væ!!ttabet = x, har man --------~~ = 5, hvorefter x = 121.06 g. 

" 1000 ---;-- x 

For de Prøvers Vedkommende, hvor Vandindholdet skulde 
være mindre end i det lufttørrede Frø, blev Formindskelsen 
opnaaet ~ed Tørring i Termostat ved 50-60 o C. Tørringen 
blev fortsat, indtil det bestemte Vægttab var naaet. Vægttabet 
bestemtes ved Vejning af hele Prøven, ved Tørringens Be
gyndelse med længere, senere med kortere Tids Mellemrum. 

Hvor Vandindholdet skulde være større end i det fore
liggende lufttørre Frø, er Forøgelsen opnaaet ved at lade de 
bestemt afvejede Prøver staa i »Støb« i 10 Timer. Frøet op
sugede herved et Overskud af Fugtighed, og Prøverne blev 
derfor atler udbredte til Tørring i almindelig Stuetemperatur 
(15-17 o C.), indtil det ved gentagne Vejninger var konstateret, 
at hver enkelt Prøve var bragt ned paa den ønskede Fugtig
hedsprocent. 

Den Vægtforøgelse, der skulde naas, beregnedes f. Eks. 
for Ærter, der skulde bringes op til at have et Vandindhold 
paa 30 pCt., saaledes: 
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1000 g Ærter med 18.8 pCt. Vand indeholder 188 g Vand. Sættes 
(188 + x) . 100 

Vægtforøgelsen = x, har man 1000+ x = 30, hvorefter x = 160 g. 

De 1000 g Ærter skal altsaa efter Udblødning bringes ned 
til en Vægt paa 1160 g for at have et Vandindhold paa 30 pCt. 

Alle Prøver, som skulde have et højere Vandindhold end 
den oprindelige lufttørrede Frøvare, er ved Udblødningen be
handlede paa samme Maade, og de har alle ligget lige længe 
i Blød, før den efterfølgende Tørring fandt Sted. Forskellen 
mellem disse Prøver bestaar saaledes udelukkende i, at de er 
tørrede mere eller mindre stærkt ud efter Udblødningen. Der
imod skiller de sig alle fra de Prøver, hvis Vandindhold er 
lavere end Udgangsmaterialets, idet disse sidste ikke har været 
Genstand for en saadan Udblødning. 

Resultatet af en Spirings undersøgelse, der er foretaget kort 
efter, at de forskellige Prøver har opnaaet det ønskede Vand
indhold, fremgaar af Tabel 1. 

Tabel 1. Spireevne i pCt. efter Tørring og Udblødning 
af Prøvern e. 

--- -- --- -- ---_._--- ------ --

ii Luftt:~;~de, I Vandindhold i pet. 

II ubehandlede I -- - --- - .----- --- - - -

I 

------~ 

Prøve I 5 i 10 I Hi I 20 l 25 30 
I I I 

I I ~~ 100 l 
I I 

Byg .............. 100 99 

I 
99 99 I lOu 

Ært .............. 

I 

93 

I 
96 96 I 95 96 97 

I 
96 

Huudegræs ........ 95 93 
I 

95 
I 

94 95 94 96 

Det viser sig saaledes, at Behandlingen af Frøet ikke har 
haft nogen skadelig Indflydelse paa Spireevnen. For Ærternes 
Vedkommende synes Spireevnen endog at være steget, idet alle 
de behandlede Prøver viser en højere Spireevne end den ube
handlede, lufttørrede Prøve. En fornyet Undersøgelse af den 
lufttørrede Prøve gav samme Resultat: 93 pCt. Spireevne. 
Dette Resultat staar dog foreløbig ganske isoleret. 

Den først behandlede Ærteprøve med 25 pCt. Vand gav 
kun 82 pCt. Spireevne. Aarsagen hertil viste sig at være, at 
denne Prøve under Eftertørringen var kommet til at staa for 
tæt ved en Kakkelovn, saa den efter Udblødningen var tørret 
hurtigere og ved højere Temperatur end de øvrige Prøver. En 
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ny Prøve, der blev behandlet paa tilsvarende Maade som de 
foregaaende, viste efter Behandlingen 97 pCt. Spireevne. Af 
denne Grund begyndte Opbevaringen af Ærter med 25 pCt. 
Vandindhold først den 20. December, 18 Dage senere end for 
de øvrige Prøver. 

Umiddelbart efter Bebandlingens Afslutning blev de for
skellige Prøver hensatte til Opbevaring. 

De Prøver, med hvilke der her er arbejdet, har ifølge 
Forsøgets Natur været smaa: for Byg og Ærter 250 g og for 
Hundegræs 90 g. For Kontrollens Skyld er der for hver B~ 
handlingsmaade samtidig udtaget to saadanne Prøver. 

Opbevaringen er foretaget i cylindriske Lampeglas, 25 cm 
høje og 5 cm vide, lukkede med en 1 cm tyk Korkprop. Disse 
Lampeglas blev ved Forsøgets Begyndelse fyldte med Frø til 
Randen. 

Glassene har under hele Forsøget henstaaet paa Korn
loftet i Landbohøjskolens Planteavlsbygning under almindelige 
Loftsforhold. Taget er tækket med Skifer. Den med Kork
proppen lukkede Ende af Lampeglasset har vendt nedad og 
staaet umiddelbart paa Gulvet. Foroven har Røret været 
aabent, saa Luften har haft uhindret Adgang til Frøet, og en 
Udtørring har kunnet finde Sted. 

Til Sammenligning er der af hver Art opbevaret en Prøve 
med 5 pCt. Vandindhold i en Glasflaske, som blev lufttæt til
lukket ved Hjælp af en slebet Glasprop, der til yderligere Sik
ring blev fedtet med lidt Vaselin. 

Opbevaringen begyndte for alle Prøvernes Vedkommende 
den 1. og 2. December 1910, kun for Ærter med 25 pCt. Vand
indhold begyndte Opbevaringen af ovennævnte Am'sag først 
den 20. December. 

De senere Undersøgelser gik ud paa dels gennem Vejnin
ger at bestemme Størrelsen af Svindet eller en eventuel Vægt
forøgelse, og dels ved Spiringsanalyser at bestemme Spire
evnen. 

Ved Vejningerne, der er foretagne for at bestemme Vægt
svindet, er Indholdet af hvert Glas hældt ud og Nettovægten 
bestemt. Prøven er derefter omhyggelig blandet og en Analyse
prøve udtaget, hvorefter Nettovægten igen er bestemt og Frøet 
atter hældt tilbage i Glasset. Denne Behandling af Frøet, hvor
ved det øverste og mest tørre Lag i Glassene blandes med det 
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øvrige, bidrager til en endnu hurtigere Tørring af Frøet, end 
hvis Partiet havde henstaaet i Ro. 

. Ved Spiringsanalyserne er Dansk Frøkontrols almindelige 
Regler fulgte. Der er hver Gang lagt 300 Korn til Spiring af 
hver Prøve. Spiringsundersøgelser er for alle Prøvernes Ved
kommende gennemførte den 1. December 1910, 5. Juni 1911 
og 16. September 1912; tillige er der foretaget enkelte Stik
undersøgelser for de fugtigste Prøvers Vedkommende den 20. 
Februar og 3. April 1911. 

Resultatet af Forsøgene. 

Da der stadig har været god Overensstemmelse mellem de 
to Fællesprøver, er der i denne Opgørelse regnet med Middel 
af begge. For de Prøvers Vedkommende, hvor der er fore
taget Stikundersøgelser, er denne kun udført i den ene af 
Fællesprøverne. Derfor har Frøsøjlens Højde i disse Glas 
været mindre end i de andre, hvill{et har givet sig Udslag i 
et større Vægtsvind og som Regel en lidt højere Spireevne end 
i den tilsvarende Fællesprøve. For disse Prøvers Vedkom
mende er der derfor regnet med den Fællesprøve, hvoraf der 
kun er taget Analyseprøver ved de gennemførte Undersøgelser. 

For at lette Oversiglen er Vejningsresultatellle omregnede 
i Forhold til den samlede VægL ved Forsøgels Begyndelse, der 
er sat = IOD, saaledes aL alle Tal over 100 hetegner, at Prø
ven har tiltaget i Vægt og med saa mange Procent, som Tallet 
er større end 100; paa tilsvarende Maade viser alle Tallene 
under 100 Svindet. Tallenes Afvigelse fra 100 under hver Dato 
betegner det samlede Svind eller Vægtforøgelse fra Forsøgets 
Begyndelse til nævnte Dato. 

Naar en Prøve i det efterfølgende betegnes med ethestemt 
Vandindhold, f. Eks. 20 pCt., refererer dette sig altid, naar 
ikke andet anføres, til det Vandindhold, vedkommende Prøve 
havde ved Forsøgets Begyndelse. 

Som det var at vente, viser Vejningsresultaterne en til
tagende Vægt for de tørre Prøver og en aftagende Vægt for de 
fugtige Prøver. For Byggets Vedkommende er der iagttaget et 
stadigt stigende Vægttab for Prøverne med 20, 25 og 30 pCt. 
Vandindhold, mindst for 20 pCt. og størst for 30 pCt. I de 
6 forho!dsvis kølige Vinter- og Foraarsmaaneder, Decbr. 1910-



626 

Juni 1911, har Svindet for Prøverne med 25 og 30 pCt. Vand
indhold udgjort henholdsvis 13 og 19 pCt. af Begyndelses
vægten. Langt det største Svind falder i Tiden fra 5. Maj 
1911 til 9. Juni 1912, ved hvis Afslutning deres Vægt kun 
udgør henholdsvis 43 og 29 pCt. af deres oprindelige Vægt. 
Delte store Svind skyldes dels Vandfordampning og dels en 
Forraadnelsesproces, der er begyndt, efterhaanden som Frøene 
er døde. Allerede 5. Juni 1911 var Spireevnen af disse to 
Prøver gaaet ned til henholdsvis 26 og 8 pCt. 

Tabel 2. Byg. 
Prøvernes Vægt under Opbevaringen, udtrykt i Forhold til 

Begyndelsesvægten (= 100). 

Prøvens V ægt 

Vandindhold 1_ efter Opbevaring indtil d. ved Forsøgets ved 
Forsøgets Begyndelse 

Begyndelse 1'0/2 11.1
8

/ 4 11.1
5
/0 11.1

9
/0 12.116/912. 

Ih. 1910 3 Mnd. 4 Mnd. 6 Mnd. 18 Mnd. 21 Mnd. 

I I 
5 pet ... 100 102.8 103.2 

I 
103.0 105 .• 105.5 

10 - · . 100 101.7 101.6 100.8 101.2 10l.2 
15 - · . 100 100.5 100.1 I 98.0 96.5 96.4 
20 - · . 100 99.8 99.0 95.2 90.7 90.1 
25 - · . 100 99.0 97 .• 87 .• 43.0 -

30 - · . 100 98 .• 96.2 81.0 29.0 -

Lufttørret 16.5 - " 100 100.7 100.0 97.3 95.5 95 .• 
Lufttæt opb. 5 - · . 100 - -

I 

100.0 100.0 100.0 
I I 

Byg med 15 pCt. Vandindhold og den lufttørrede Prøve 
med 16.5 pCt., der i Vintermaanederne er tiltagne lidt i Vægt, 
idet de har optaget Vand fra Luften, møder i Sommermaane
derne, da Luften er mere tør, med et Svind, der den 5. Juni 
1911 udgør henholdsvis 2.0 og 2.7 pCt., hvilket aUer efter et 
Aars Forløb er steget til 3.5 og 4.5 pCt. Prøven med 10 pCt. 
Vand er først tiltaget lidt i Vægt og derefter svundet lidt uden 
dog at komme ned under sit oprindelige Vandindhold. Den 
tørreste Prøve med 5 pCt. Vand er tiltaget omtrent jævnt i 
Vægt hele Tiden, stærkest i de første 3 Maaneder, 

Ved Forsøgets Begyndelse har alle Prøverne haft en Spire
evne paa 99-100 pCt., undtagen Prøven med 5 pCt. Vand, 
der synes at have lidt lidt ved den stærke Tørring. 
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Tabel 3. Byg. 
Spireevne under Opbevaringen, udtrykt dels i pCt., dels i Forhold til 

Spireevnen ved Forsøgets Begyndelse (= 100). 

Vandindhold 
ved Forsøgets 

Begyndelse 

pCt. spiredygtige Korn I Forholdstal 

~ ..o I efter Opbevaring ~ ..o efter Opbevaring 
~ ~ indtil d. ~ ~ indtil d. 
"'C bD -"'O~ -~ 

O) ~ 2°/2 "/4 5fe 9le j'6/9 ::: ~ 2°/2 8(4 5/6 I "la '6/. ->-111. 11. 11. 12. 12. -- 11. 11. 11. 112. 12. 
'/12 1:1 4 6 18 21 1'(12 3 4 6 118 21 

19101 Md. Md. Md. Md. i Md. 1910 Md. Md. Md. Md. Md. 

II 100011/010 II 
5 pCt. 1'1 97 I - - 97 - 96 100 - - 100 - 99 

l? - 100 I - - 99 - 97 100 - - 99 - 97 
l:> - 99 - - 97 95 94 100 - - 98 96 95 
20 - 991 98 -- I 74 39 34

1

100 99 - 75 40 35 
25 - 9B Bl I -1 26 O - 100 92 - 2

8
7 j O -

30 - 100

1

68 I 38 8 O - 100 68 38 0-

~~:~~:l~r:;b~~'" = 11~~ ~ I = I ~~ 1-_ ~~E~~ I B81_~~~~=J ~~ 
Allerede den første Spiringsundersøgelse (20. Febr. 1911) 

efter knap 3 Maaneders Opbevaring viser en kendelig Nedgang 
i Spireevne for Prøven med 2,') pCt. Vandindhold, der nu kun 
spirer med 91 pCt., men navnlig for Prøven med BO pCt. Vand
indhold, der efter disse 3 Maaneders Opbevaring har mistet 
omtrent en Tredjedel i Spireevne (spirer med 68 pCt.). For 
den lufttørrede Prøve (16.5 pCt. Vandindhold) og Prøven med 
20 pCt. Vandindhold er der derimod endnu ingen Nedgang at 
spore. Den 3. April er Spireevnen for Prøven med 30 pCt. 
Vand dalet til 38 pCt.; Vægttabet indtil denne Dag har været 
5 pCt. Den 5. Juni, efter 6 Maaneders Opbevaring, spirer 
samme Prøve kun med 8 pCt., og Prøven med 25 pCt. Vand
indhold med 26 pCt. Disse to Prøver er altsaa efter 6 Maa
neders Opbevaring praktisk taget døde. Paa de to næstfølgende 
Prøver, Prøven med 20 pCt. Vand og den lufttørrede Prøve 
med 16.5 pCt., er Spireevnen ogsaa paa dette Tidspunkt ken
delig dalet, nemlig til henholdsvis 74 og 88 pCt. For Prøverne 
med 5, 10 og 15 pCt. Vandindhold er der derimod ingen Ned
gang i Spireevne. Efter yderligere et Aars Opbevaring, hvad 
der vil svare til »overgemt Sæd«, har Prøven med 20 pCt. 
Vandindhold kun 39 pCt. spiredygtige Korn, og for den luft
tørrede Prøve er Spireevnen dalet til 79 pCt. For Prøverne 
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med 5, 10 og 15 pCt. Vandindhold er der endnu den 16. Sep
tember 1912 intet Tab i Spireevne at iagttage. Den lille Nedgang 
for Prøven med 15 pCt. Vand er ikke større, end at den mulig
vis kan skyldes tilfældig Variation. Den lufttæt opbevarede 
Prøve spirede paa dette Tidspunkt med 93 pCt. 

Tabel 4. Ærter. 
Prøvernes Vægt under Opbevaringen, udtrykt i Forhold til 

Begyndelsesvægten (= 100). 

Vandindhold 
ved Forsøgets 

Begyndelse 

5 pCt •.. 
10 
15 
20 - · . 
25 - · . 
30 - · . 

Lufttørret 18.8 - .. 
Lufttæt opb. 5 - · . 

Prøvens Vægt 

ved I efter Opbevaring indtil d. 
Forsøgets , -,---

Begyndelse 120/2 11.1 "/. 11.15/6 11.1916 12. i 16/. 12. 
1/12 1910 3~4 Mnd. 6 Mnd. 18 Mnd.121 Mnd. 

I I I 
100 102.1 102.5 102.2 103.7 103.9 
100 101.. 101.4 100.0 99.5 99 .• 
100 100.7 100.2 97.8 94.5 I 94 .• 
100 100.1 98.9 94.9 87.1 87.0 
100 99.2 97.4 90.2 70.5 70.~ 

100 98.0 95.6 82.0 
100 100.3 99.6 94 .• 89.s 89.6 
100 100.0 100.0 100.0 

For Ærternes Vedkommende har Resultaterne af Vejnin
gerne givet omtrent samme Billede som for Bygget. Prøverne 
med 20, 25 og 30 pCt. Vandindhold og den lufttørrede Prøve 
med 18.8 pCt. Vandindhold viser et stadigt forøget Svind, størst 
for Prøven med 30 pCt. Vand, mindst for den lufttørrede Prøve. 
Svindet staar med andre Ord i ligefremt Forhold til Prøvens 
Vandindhold ved Forsøgets (= Opbevaringens) Begyndelse: jo 
større Vandindhold, desto større Svind. 

Ærter med 10 og 15 pCt. Vand er i Vinter- og Foraars
maanederne ved Forsøgets Begyndelse tiltagne lidt i Vægt for 
senere igen at svinde. For Prøven med 10 pCt. Vand andrager 
Svindet efter 18 Maaneders Opbevaring dog kun 0.5 pCt., 
medens det for Prøven med 15 pCt. Vandindhold er 5:5 pCt .. 
Prøven med 5 pCt. Vand er tiltaget ret jævnt i Vægt, stærkest 
dog i de første Maaneder. 

Ved Forsøgets Begyndelse spirede den lufttørrede Prøve 
med 93 pCt., medens alle de andre Prøver havde en Spire
evne paa 95-97 pCt. 
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Tabel 5. Ærter. 
Spireevne under Opbevaringen, udtrykt dels i pCt, dels i Forhold til 

Spireevnen ved Forsøgets Begyndelse (= 1(0). 

Vandindhold 
ved Forsøgets 

Begyndelse 

I~. pCt. ~piredygtige Korn _ ~~~_F_o_rh_o_l_d8_t_al~~~_ 
~ ..o efter Opbevaring E ..o efter Opbevaring 

& ~ ~_,--~i~n_dt_i_l c-
d_._ ---'I~__i ~ ~ ~_,--~i-cn_d_ti_l ~d_. ---,~~ 

] ~ 20/2 I 3/'15/6 9/6 I lU/g ~ ~ SOl. 8/, 5/s 91s 16/. 
-- 11./11. 11. 12. I 12. -- 11. 11. 11. 12. 12. 
'/12 3 4 6 18 21 '/12 3 4 6 18 21 

1910 Md.1 Md.1 Md. Md. Md. 1910 Md. Md. Md. Md. Md. 

5 pCt. 96 
10 - 96 
15 - 95 
20 -- 96 I 
25 - 97 
30 - 96 

93 

- - III 95 - 981100 II - - 991- 102 
- - 94 -191 100 - - 98 - 95 
- - 89 85 75 1100 - - 94 I 89 79 
93 - 77 - 30 I 100 97 - 80 I - 31 
90 - 30- 2

1

1

100 93 - 31 - 2 
69 58 O - - 1100 72 60 O - --

~I~ __ ~~_ = __ ~~~ E~gl~~ll = ____ ~ I-l~~ 
l~lIfttørret 18.8-
LufthetoplJ,5 - 96 

Resultaterne fra første Spiringsanalyse (20. Februar 1911) 
følger her meget nøje de tilsvarende Resultater fra Bygforsøgene. 
Prøven med 25 pCt. Vandindhold spirede efter 3 Maaneders 
Opbevaring med BO pCt., og Proven med ;W pCt. Vandindhold 
har nu kun 69 pCt. spiredygtige Korn. Efter 6 Maaneders 
Forløb (5. Juni) er Prøven med ao pCt. Vandindhold fuldstæn
dig død, og Prøven med 25 pet. Vand spirer kun med 29 pCL. 
Ved Ærter med 15 og 20 pCt. Vandindhold, og i den mellem
liggende, lufttørrede Prøve med 18.8 pCt. Vand er der ogsaa nu 
.en ret kendelig Nedgang i Spireevnen at iagttage, størst for 
Prøven med 20 pCt. Vand, der spirer med 77 pCt., og vel 
allerede er ubrugelig som Sædevare. Efter endnu et Aars Op
bevaring spirer samme Prøve kun med 30 pCt., medens Prø
ven med 15 pCt. Vandindhold spirer med 75 pCt. og den 
lufttørrede Prøve endog har 86 pCt. spiredygtige Korn. 

For Ærter, hvor Vandindholdet er bragt ned til henholds
vis 5 og 10 pCt., spores der endnu den 16. September 1912, 
efter 21 MaanedeJ's Opbevaring, ingen Nedgang i Spireevne. 
En lille Nedgang til 91 pCt. for Ærter med 10 pCt. Vandind
hold er iagttaget, men bør ikke tillægges videre Betydning, da 
det rimeligvis er en tilfældig Variation i Spiringsresultatet. 

Ligesom for Byg viser Ærter med 5 pCt. Vandindhold, 
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men lufttæt opbevaret, en lidt lavere Spireevne end den tilsva
rende Prøve, opbevaret saaledes, at Luften har Adgang. 

Vejningsresultaterne fra Forsøget med Hundegræs stemmer 
godt overens med Resultaterne fra Byg- og Ærteforsøgene, men 
viser en meget hurtigere Udligning af Forskellighederne i Vand
indhold. Regnes hele Svindet og Vægtforøgelsen for henholds
vis Tab af Vand og Optagning af Vand, vil man allerede den 

Tabel 6. Hundegræs. 
Prøvernes Vægt under Opbevaringen, udtrykt i Forhold til 

Begyndelsesvægten (= 1(0) . 
.. 

Prøvens Vægt 

Vandindhold 
, 

ved Forsøgets ved I efter Opbevaring indtil d. 

Begyndelse Forsøgets 
Begyndelse 1'0/2 11 .1

8
/ 4 11.1

5/0 11.19/0 12.116/912. 
'/ .. 1910 ,3 Mnd. 4 Mnd. ,6 Mnd. 18 Mnd. 21 Mnd. 

5 pCt ... 100 
I 

104.0 104.1 I 102.0 103.1 
I 

103.7 
10 - · . 100 102.4 101.6 99.1 99 .• 100.1 
15 - · . 100 100.0 98.0 93.4 92 .• 92.9 
20 - · . 100 98.6 95.6 88.9 86.0 86.7 
25 - · . 100 97 .• 93.6 84.5 79 .• 80 .• 
30 - · . 100 96.6 91.1 77 .• 69.7 70.6 

Lufttørret 13.8 - " 

II 

100 100.8 99.0 94.1 

\ 

95., 95.7 
Lufttæt opb. 5 - · . 100 - - 100.0 100.0 100.0 

I ---. 

5. Juni 1911, efter 6 Maaneders Opbevaring, finde, at alle 
Prøverne gennemgaaende møder med et Vandindhold paa om
kring 9 pCt. Hundegræs, der har begyndt med et Vandind
hold paa 30 pCt., kommer dog helt ned paa 6 pCt. Vand, 
hvad der utvivlsomt ogsaa skyldes andre Aarsager, bl. a., at 
denne fugtige Prøve har »levet« stærkere end de andre, hvad 
der ogsaa giver sig Udslag i Spiringsanalysen. 

Denne hurtige Udligning af Vandindholdet skyldes dels 
Hundegræssets lette Beskaffenhed (lnderavnerne sidder løst 
om Kærnen), der giver en stor Overflade for Luftens Paa
virkning, og dels de meget smaa Partier, der her er arbejdet 
med. Her har kun været Plads til 90 g i hvert Glas. Resul
taterne viser, at Partierne har været for smaa til at kunne 
vise noget sikkert, hvilket ogsaa giver sig Udslag i de noget 
uregelmæssige Resultater af Spirings undersøgelserne. 

Ved Forsøgets Begyndelse havde samtlige Prøver Hunde-
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Tabel 7. Hundegræs. 
Spireevne under Opbevaringen, udtrykt dels i pCt., dels i Forhold til 

Spireevnen ved Forsøgets Begyndelse (= 1(0). 

Vandindhold 
ved Forsøgets 

Begyndelse 

II 

pCt. spiredygtige Korn 

~ ~ I efter Opbevaring ~ ~ I efter Opbevaring 
& ~I indtil d. ~ ~ indtil d. 

Forholdstal 

~ l12oj;3;: 5/0 9/6 16/9 ~ El 20/. 8/'1 5/6 9/6 116/9 
-;"-111. 11. 11. 12. 12. ;.. 1111. 11. 11. 12. 12. 
1/'2 I 3 4 6 18 21 'h. 3 4 I 6 18121 

19101 Md. Md. Md. Md. ~_OIMd. Md.] Md. Md. Md. 
==========~~==~=*= 

5 pCt. 931 I 93 --/1-87 11100 I - 1100 I -I 9~ 
10 95 93 91 100 - 98- 96 
15 94[ I 93 87 82! 100 [- I!H) 93

1 87 
20 95 911 92 85 801100196 - 97 8!) 84 
25 94 I 94 95 95 95 1100 100 - 101 101 101 
30 !)6 . 96 86 84 83 76 100 100 BO 88 87 79 

Lufttørret 13.8 -- I', \)5 96. 92 85 li 100 I 101 ! - 97 89 

~:ftt~t_:~~=-JLq3 _____ ~c==_._=9~L_. ____ ~5 I:~ OOL=L=-~ __ 98 102 

græs en Spireevne paa 93-96 pCt. Under de her givne For
hold har det vist sig, at Hundegræsfrø meget bedre har kun
net laale en Opbevaring, der er begyndt med et højt Vand
indhold, end Byg og Ærter. Ener l> Maaneders Ophevaring 
(5. Juni 1911) er der her kun en Nedgang i Spireevne for 
Hundegræs med 30 pCt. Vandindhold og det endda kun paa 
12 pCt. Paa samme Tid var Byg- og Ærleprøverne med til
svarende Vandindhold omtrent døde. Ved Forsøgets Afslutning 
(16. September 1912) spores der en svag Nedgang i Spireevne 
for Prøverne med 15 og 20 pCt. Vand og den lufttørrede Prøve 
med 13.8 pCt. Vandindhold, medens Prøven med 25 pCt. Vand 
af en eller anden Aarsag afviger og staar med samme Spire
evne som ved Forsøgets Begyndelse. Spireevnen for H unde
græs med 30 pCt. Vandindhold fra Forsøgets Begyndelse er 
nu gaaet ned til 76 pCt. 

Ved disse Spiringsundersøgelser er at bemærke, at den 
fugtigste Hundegræsprøve, Prøven med 30 pCt. Vandindhold, 
havde en Del spirede Korn, nogle endog med meget lange 
Spirer. Disse Frø er ved Spiringsanalyserne regnede = døde, 
idet Spiringsprocenten er reduceret med et saa stort Tal, som 
de spirede Frø udgjorde i pCt. af Analyseprøven ; dette har 
fra og med den 3. April 1911 varieret fra 9-11 pCt. Dette 
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er vel forsvarligt, da de spirede Frø betegner en Forringelse 
af Varen og ifølge Frøkontrollens Regler regnes for »døde«. 

Resultaterne af Forsøget med Hundegræs maa dog alle 
betragtes paa Baggrund af det foran anførte Forhold, at For
skellighederne i Vandindhold allerede har været udlignede den 
5. Juni 1911. Forsøget viser for Hundegræsfrøets Vedkom
mende, at dette meget let lader sig paavirke af Luftens Fugtig
hedsgrad, og at Partierne, som her er anvendte, har været for 
smaa til at give Svar paa det forelagte Spørgsmaal. 

Den letteste Oversigt over Vandindholdets Indflydelse paa 
Spireevnens Bevarelse under Opbevaringen af Byg, Ærter og 
Hundegræs giver vedføjede Tavle. Paa Grundlinien er Opbe
varingstiden angivet i Maaneder fra venstre til højre. Højden 
angiver Spireevnen i pCt., naar Spireevnen ved Opbevaringens 
Begyndelse er sat = 100. Hver Kurve er mærket med det 
Tal, der angiver den paagældende Prøves Vandindhold ved 
Forsøgets Begyndelse. Den tykt optrukne Kurve gælder den 
lufttørrede Prøve. Som det vil ses, har det store Vandindhold 
øvet en afgjort skadelig Indflydelse paa Spireevnen. Kurverne 
for Byg og Ærter viser meget regelmæssigt en stærkt dalende 
Spireevne under Opbevaringen for Prøverne med 20, 25 og 30 
pCt. Vandindhold. Først naar Vandindholdet har været bragt 
ned' til o. 10-15 pCt., er Spireevnen bevaret næsten ufor
andret. For Hundegræssets Vedkommende er Kurverne der
imod af ovennævnte Aarsager mere uregelmæssige. 

Ved Forsøgets Afslutning den 16. September 1912 blev 
foruden Spireevnen tillige Vandindholdet bestemt i alle Prø
verne. Resultatet fremgaar af Tabel 8. 

Disse Undersøgelser viser, at Forskellighederne, der var i 
Vandindholdet fra Forsøgets Begyndelse, nu var fuldstændig 
udlignede for de Prøvers Vedkommende, hvor Lutten har haft 
Adgang. For Bygprøvernes Vedkommende findes der nu kun 
Variationer fra 10.8-11.1 pCt. Vand, for Ærter fra 10.8-11.7 
og for Hundegræs fra 9.8--10.2. Alle Prøverne, der har haft 
et Vandindhold paa 15 pCt. og derover, har afgivet Vand, og 
desto mere, jo større Vandindholdet har været. Prøverne med 
5 og 10 pCt. Vand har derimod alle optaget Vand. 

I et Parti Korn eller Frø, der overlades til sig selv, vil For
skellighederne i Kornets og den omgivende Lufts Fugtighed søge 
at udjævne sig, indtil der indtræder en vis Ligevægtstilling, af-
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Indflydelsen af Frøets Vandindhold paa Spireevnen under Opbevaring 
fra 1. Decemher 1910 til 15. September 1912. 

41 
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Tabel 8. Vandindhold i pCt. efter Opbevaring fra 
1, December 1910 til 16. September 1912. 

Vandindhold 
ved Forsøgets 

Begyndelse 

I V=d-B~:M"I" I v,nd
Æ

;:",,,,, -v-a~-];_~_d-,-e~_:-:-:-else 
indhold fra det \. indhOld: \ fra det indhold fra det 
i pCt, oprinde-! i pCt, oprinde- i pCt. oprinde-

16/.1912 lige ! 1°/.1912 lige 16(.1912 lige 
==ii====i==== 

5 pCt .. ··1 10.8 I + 5,8 II 10.8 I + 5.8 I 10.1 I + 5.1 

2~0~ = ::: ~~:~ I t ~:: 'I g:: t ~:~ l~:: . t ~:: 
- ... 11.8 -:-- 8.2 11.2 -:-- 8.8 9.9 I -:--10.1 

25 -- ... - - Il., -:--13.6 10.0 II -:--15.0 

LUft. tørret .~~ . ~. : : : II 11.8 :-3.7 II 1~7 ~7.1 ~~:: ~ 1~:: 
Lufttæt opb. 5 pCt.. . 6.1 I + 1.1 6.0 I + 1.0 II 7.0 l + 2.0 _. 

~_.==~====~==== 

hængig af Luftens Fugtighedsindhold. Denne Ligevægtstilling 
synes ved dette Forsøg at være naaet, naar Kornet indeholder 
o. 10 pCt. Vand. 

Med et Vandindhold paa under 10 pCt. har det ikke under 
disse Forhold været muligt at opbevare Frø. Desværre er 'der 
ikke foretaget lignende Bestemmelser af Vandindholdet jævn
sides med de øvrige Spiringsanalyser, saa Tidspunktet for denne 
Ligevægtstillings Indtræden kan ikke nærmere bestemmes. Den 
er antagelig indtraadt i Sommeren 1911. 

I Forskellen mellem det absolutte Svind, som det frem
gaar af Tabellerne 2, 4 og 6, og Svindet i Vandindhold (se 
Tabel 8) har man et Udtryk for, hvor stort selve Stoftabet 
har været under Opbevaringen. Stoftabet er Udtryk dels for, 
hvad det har kostet de levende Frø at leve (aande), og dels 
for de døde Frøs Afgift til Forraadnelsesprocesser o. L, der 
indtræder snart efter, at Døden er indtraadt og har ,standset 
Aandedrættet. 

I Tabel 9 er Stoftabet under Opbevaringen indtil 16. Sep
tember 1912 angivet i pCt. af den oprindelige Vægt og jævn
sides er opført; hvor mange Planteindivider af 100 der har 
maaUet lade Li vet under Vejs. Det fremgaar heraf ret regel
mæssigt, at Stoftabet er stigende med Vandindholdet, og at de 
store Stoftab er fulgte med de store Tab i Spireevne. Sam
menholdt med Tabel 8 viser Tabel 9, at jo fugtigere en 
Prøve har været ved Opbevaringens Begyndelse, desto 
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Tabel 9. Stoftab og Tab i Spireevne i pCt. fra 1. December 
1910 til 16. September 1912. 

Vandindhold 
ved Forsøgets 

Begyndelse 

1 ___ B~yg ________ Ærte_r __ r Hundegræs 

i Tab i Tab i I Tab i 
Stoftab I Spire- Stoftab Spire- Stoftab Spire-
i pCt. evne i pCt. evne II i pCt. evne 

pCt. pCt. pCt. 

====~=~=p=C=t.=: =: :~'~=g=:;=*=1 = ! I i~ I ,! =!111=I, =~=:~=!==~1=:= 
20 - ... I 1., 65 I 4.2 69 3.2 16 

;~ := ::: I = ~~~ I II):' 1~~ il ~:: 2~ 
t~~ii~r~~i;. '5.:ci.: J=_ (~::) I~~~ ___ ~~=~~:i ~ II S·_':),,_. ___ c,===.cl=~_.,~ 
større hal' ogsaa Vandsvindet ved de senere Under
søgelser været, og desto større er Stoftabet og Tabet 
i Spireevne. 

Den store Forskel i Nedgangen i Spireevne fra den luft
tørrede Prøve af Byg (16.5 pCt. Vand) og Ærter (18.s pCt. Vand) 
og til den nærmest ovenfor liggende Prøve med 20 pCt. Vand
indhold kunde tyde paa, at Udblødningen, som har fundet 
Sted for de sidste Prøvers Vedkommende, har hnft en skadelig 
Indflydelse paa Spireevnen, som ikke har givet sig Udtryk i 
den første Spiringsundersøgelse. En saadan Nedgang er ikke 
iagttaget for Hundegræsset. For Ærternes Vedkommende har 
den lufttørrede Prøve endog en mindre Nedgang i Spireevne, 
end, Prøven, der var tørret til et Vandindhold af 15 pCt. 

Det forholdsvis store Tørstoftab , der ved denne Bereg
ningsmaade har været for de lufttæt opbevarede Prøver med 
5 pet. Vandindhold, er ret uforklarligt og skyldes mulig en 
eller anden Fejlkilde. Da der nemlig ikke direkte er paavist 
nogen Vægtforøgelse ved Vejnings undersøgelserne undtagen for 
Hundegræs, maa det antages, at det store Tørstoftab er frem
kommet derved, at Vandindholdet, trods den formentlig luft
tætte Lukning, er tiltaget under Opbevaringen. Det maa her 
erindres, at der har været aabnet for Prøverne hver Gang, der 
har været foretaget en Vejning eller udtaget Frø til Analyse. 
Rimeligvis har disse tørre Prøver da i Tiden fra Udvejningen 
til Indvejningen, i hvilken der har fundet en Blanding og en 

41* 
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Prøveudtagning Sted, optaget nogen Fugtighed, som paa denne 
Maade er undgaaet Vægtbestemmelsen. Hvis der ikke havde 
været aabnet for Prøverne, vilde denne Vandoptagelse sikkert 
være undgaaet og dermed Stoftabet blevet minimalt. 

At vel tørret Frø ved Opbevaring i lufttætte Beholdere 
kan bevare Spireevnen meget længe, er paavist ved tidligere 
Undersøgelser. Ved nogle Forsøg, anstillede af Fr. Haberlandt 
(Wiener landw. Zeitung, 1873, ref. iBiedermanns Centralblatt. 
Bd. III, 1873), med lufttæt Opbevaring af Korn har det saale
des vist sig, at en saadan Opbevaring og navnlig efter en for
udgaaende Tørring -af Kornet har haft stor Indflydelse paa 
Spireevnens Bevarelse. Ved Forsøgene, der er udførte med 
vore almindelige Kornarter, viste det sig, at medens Spireevnen 
ved almindelig Opbevaring forringedes væsentlig allerede i 2. 
Aar, bevaredes denne ved lufttæt Opbevaring efter forudgaaet 
Tørring næsten uforandret i 7-10 Aar. 

Resume. 

Disse Opbevaringsforsøg, udførte med Prøver af Byg, Ær
ter og Hundegræs med et Vandindhold paa 5, 10, 15, 20, 25 
og 30 pCt., som har henstaaet i aabne Glasrør paa et alminde
ligt Kornloft, viser, at: 

1. Bevarelsen af Frøets Spireevne under Opbevaring er stærkt 
afhængig af Frøets Vandindhold. 

2. J o større Vandindholdet i Prøverne har været ved Opbe
varingens Begyndelse, desto større har Tabet i Spireevne 
været. 

3. Først ved et Vandindhold af 10-15 pCt. er Spireevnen 
for Byg og Ærter bevaret omtrent uforandret fra 1. De
cember 1910 til 16. September 1912. 

4. Alle Prøver med et Vandindhold af over 10 pCt. er af
tagne i Vægt under Opbevaringen. Jo højere Vandindhol~ 
desto større har Vægttabet været. 

5. Prøverne med et Vandindhold af under 10 pCt. er tiJtagne 
i Vægt under Opbevaringen. Med et Vandindhold af under 
10 pCt. har det ikke under disse Forhold været muligt at 
opbevare Frøet. 

6. Stoftabet, Tabet ved Livsfunktionerne, har været desto 
større, jo fugtigere Frøet har været. 
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Efterskrift. 

Som det fremgaar af foranstaaende Beretning, er de refe
rerede Spiringsundersøgelser udførte her ved Dansk Frøkontrol. 
Da Vandindholdets Størrelse, som bekendt, har en meget be
tydelig Indflydelse paa Frøvarens Holdbarhed og Værdi, og da 
dette Spørgsmaal med den i de senere Aar stærkt tiltagende 
hjemlige Frøavl havde faaet særlig praktisk Interesse her i 
Landet, var det særlig ønskeligt at faa de af Assistent Iversen 
paabegyndte Undersøgelser fortsatte. 

Resultaterne af disse foreløbige Undersøgelser har til fulde 
vist, hvilken overordentlig stor Indflydelse Vandindholdet har 
paa Spireevnens Bevarelse i de undersøgte Frøvarer. Af Ta
bellerne 3 og 5 og de grafiske Fremstillinger, Side 633, ses 
det, at Byg og Ærter under alle Omstændighe.der ikke maa 
indeholde over 15 pCt. Vand ved Opbevaringens Begyndelse, 
naar man blot skal kunne bevare Frøets Spireevne 1/4_1/2 Aar, 
altsaa fra Høst til Saatid, og da der allerede ved dette Vand
indhold særlig for Ærternes Vedkommende foregaar et ikke 
helt ubetydeligt Tab i Spireevnen, maa det anses for at være 
det højeste Vandindhold, som man overhovedet tør risikere at 
lade Frø af disse og nærstaaende Arter henstaa urørt med blot 
en kortere Tid. Vil man være helt sikker paa at kunne bevare 
Spireevnen, eller skal Frøvaren henstaa i længere Tid urørt 
(i Sække), bør man forinden bringe Vandindholdet i Byg og 
Ærter ned til 10-12 pCt. 

For Hundegræsfrøets Vedkommende har Undersøgelsen 
givet et mindre klart Resultat, idet de Prøver, der oprindelig 
har indeholdt 20, 25 og 30 pCt. Vand, har bevaret Spireevnen 
uforandret i de første 3 Maaneder, og den Prøve, der indeholdt 
25 pCt. Vand, har endog efter 21 Maaneder den samme Spire
evne. Da Prøven med 20 pCt. er gaaet 12 pCt. tilbage, hvad 
der er mere,· end der kan skyldes tilfældig Variation, er her 
aabenbart en Fejl, uden at det dog kan siges, hvad den skyl
des. Grunden til, at Hundegræs med højt Vandindhold i det 
hele har bevaret Spireevnen saa meget bedre end Byg og Ærter, 
maa antagelig søges i, at det som Følge af de løst siddende, 
forholdsvis store Inderavner falder langt mindre sammen end 
Sæd o. l., hvad der bl. a. ses af, at der i hvert af de lige store 
Glas har været 250 g Byg og Ærter, men kun 90 g Hundegræs. 
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Derfor har der været større Luftmængder og større Luftcirkula
tion i H undegræsfrøet, hvorfor dette er tørret langt hurtigere 
ind end Byg og Ærter (se Tabel 6), saaledes at det store Vand
indhold har virket betydelig kortere paa Hundegræsfrøet end 
paa de to andre Frøsorter . 

Der burde have været foretaget Vandindholdshestemmelse i 
Frøprøverne samtidig med hver Spiringsbestemmelse, og i Bec 
gyndelsen hurde denne Undersøgelse vistnok have været fore;. 
taget hver 5.-10. Dag, da der - i Henhold til andre Under
søgelser - er Grund til at tro, at Vandindholdet hurtigt for
andrer sig, saaledes at det kommer til at svare til Luftfugtig
heden paa Opbevaringsstedet. Denne Luftfugtighed burde ogsaa 
stadig have været bestemt. Af Tabellerne 2, 4 og 6' ses det, 
at denne, som rimeligt er, har været større om Vinteren end 
om Sommeren; men det havde været ønskeligt, om man havde 
haft bestemte Tal herfor. 

Vægtforøgelsen af de tørre og Vægttabet i de fugtige Prø
ver beror nemlig ikke alene paa Tilvækst og Tab af Vand, 
men ogsaa Stoftabet er medvirkende her (se Tabellerne 8 og 9. 

Luftfornyelsen spiller en meget stor Rolle med Hensyn til 
Frøets Holdbarhed, hvad der bl. a. vil fremgaa af en Af. 
handling af M. Heinrich: » Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit, 
der Wiirme und des Sauerstoffs der Luft auf lagerndes 
Saatgut« 1). 

Hvad der i saa Henseende ogsaa sikkert har haft stor 
Indflydelse, er, at hele den i Glas opbevarede Prøve er bleven 
udhældt af disse, hver Gang der er udtaget Prøve til Spirings
bestemmeise; derved er der sikkert af de Prøver, der har inde
holdt mere Vand, end der svarede til Luftfugtigheden paa Ste
det, fordampet forholdsvis mere Vand, end der saa hurtigt vilde 
være fordampet alene fra Glassets Aabning, og mest af Prø
verne med stort Vandindhold, medens den Prøve, der er for
holdsvis tørrere end Luftfugtigheden paa Opbevaringsstedet, har 
oplaget Vand ved Prøveudtagningen. Forskellen i Vandindhold 
er saaledes blevet udvisket noget ved denne Prøveudtagning. 
Prøverne har imidlertid været saa smaa, at det ikke var mu
ligt at udtage Prøverne paa anden Maade, ligesom der ikke 

') Referer'et Side 605-609. 
Red. 
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har været Frø nok til, at de foran omtalte Vandindholdsbe
stemmelser har kunnet foretages. Man maa saaledes gaa ud 
fra, at Spireevnen af Frø med forholdsvis højt Vandindhold 
under alm.Opbevaringsforhold i Praksis vil lide endnu mere, 
end de foran førte Resultater viser for Byg og Ærter. 

Nu ved man imidlertid egentlig ikke, hvad Vandindholdet 
normalt er i de forskellige Korn og Frøsorter, dels lige efter 
Høst, dels ved Saatid om Foraaret. Der er vel dels paa Dansk 
Frøkontrol, dels andre Steder foretaget en hel Del Vandinde 
holdsbestemmelser i Frøvarer ; men det har som oftest været 
Prøver af Frø, der ikke var indsendt i lukket Beholder, og 
Vandindholdet har da i Reglen forandret sig saa meget ved 
Forsendelsen eller ved at henligge en Tid inden Undersøgelsen, 
at Resultatet af denne bliver ganske fejlagtigt. Dette vil eks
empelvis fremgaa af følgende Resultat af en Undersøgelse, ud
ført ved Dansk Frøkontrol, for at faa nøjere Rede paa, i 
hvilken Grad Vandindholdet i Frø forandrer sig ved Henliggen 
i opvarmet Lokale efter de Beholdere, det opbevares i. Der 
blev anvendt følgende Beholdere: a) en alm. Papirspose, b) en 
dobbelt Pose af saakaldet fedttæt Pergamentpapir, c) en oval 
Blikæske med Bliklaag, d) en cylindrisk Blikbeholder og e) en 
Flaske, begge de sidste lukkede tæt med en cylindrisk Kork
prop. l disse Beholdere fyldtes der Runkelroefrø med et Vand
indhold af 26.3 pCt. 

Beholderne anbragtes i Renhedslaboratoriet, hvor Luftfug
tigheden er ca. 55 pCt., og hvor Temperaturen om Dagen er ca. 
18 o C, om Natten ca. 14 o C, altsaa normal Stuetemperatur. 
Prøverne + Beholdere vejedes paa nedenanførte Tider, og det 
udregnedes derefter, hvor meget Vand der var tabt. I neden
staaende Oversigt er det anført, hvor meget Vand der var tilbage 
i Roefrøet efter Fradrag af det fordampede Vand. 

Prøverne indeholdt pCt. Vand: 

d. 22/ 11 d. 23/11 d. 24/ 11 d. 26
/ 11 

KI. 1.30 KI. 3.45 KI. 5 K1.7. 30 KI.IOF. KI.IE KI. 5E. Kl.lE. KI. lE 

I Papirspose ... 26.8 22.8 19.7 16 .• 10.7 10 .• 9.6 9.2 8.8 
- Pergamentpose 26 .• 22.7 20.9 19.4 13.5 12.0 11.5 10.5 9.5 

- Blikæske .... , 26.8 26 .• 25.9 25.9 25.s 25.5 25.5 24..7 23.8 

- Blikbeholder . 26.8 26 .• 26.3 26.s 26.3 26.s 26.s 26 .• 26.3 

- Flaske ....... 26.3 26.s 26.3 26.s 26.8 26.s 26.3 26.3 26.8 
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Det fremgaar af disse Tal, at Vandet fordamper over
ordentlig hurtigt af saavel Frøet i Papirsposen som, mærkelig 
nok, ogsaa af Frøet i Posen af Pergamentpapir; i Løbet af et 
Par Timer er der fordampet 3-4 pCt. Vand, fra Middag til 
Aften omtrent 10 pCt. Vand og i Løbet af et Døgn 16 pCt. 
Vand af Papirsposen. Da de allerfleste Frøprøver indsendes 
til Frøkontrollen i saadanne Papirsposer og undervejs henligger 
i og ofte kastes frem og tilbage i opvarmede Jærnbane-Post
vogne og Postkontorer, fremgaar det heraf, at det er fuldkom
men vildledende at opgive det Vandindhold, man har fundet 
i saadanne Prøver; det vil for Frø, hvis virkelige Vandindhold 
er højere eller lavere end det, der svarer til Vandindholdet i 
alm. opvarmede Lokaler, næsten afgjort blive et ganske for
kert Vandindhold, der opgives. 

Ved Dansk Frøkontrol er det derfor fra 1. Juli 1912 be
stemt, at der knn foretages Vandindholdsbestemmelser, naar 
Frøvarer indsendes i lufttæt lukket Beholder eller lignende!). 
Rødkløverfrø af russisk Avl 1912 havde et Vandindhold, der 
i Gennemsnit var ca. 18 pCt., hvilket er ca. 8 pCt. højere end 
det normale, der ligger omkring 10 pCt. Det usædvanlig høje 
VandindboId, der paa Grund af Rødkløverfrøskallens forholds
vis ringe Gennemtrængelighed for Vand vanskeligt lod sig 
bringe ned til det normale, har sikkert været Aarsagen til, at 
saa mange Rødkløverprøver gik tilbage i Spireevne i Foraars
maanederne 1913. 

. For at faa Tal for det virkelige Vandindhold dels af flere 
Frøarter, dels af et større Antal Prøver, vil Dansk Frøkontrol 
foretage gratis Vandindholdsbestemmelser af Frøvarer fra Frø
avlere og af Sæd fra Landmænd. Ligeledes agtes der ved 
Dansk Frøkontrol - for saa vidt der bliver Tid og Midler dertil 
- med en Række af de vigtigste Korn- og Frøarter iværksat en 
Undersøgelse over Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen 
af Frø under Opbevaringen, med saa store Mængder, at For
holdene komme til at ligge de praktiske Forhold nærmere end 
ved den foran refererede, forberedende Undersøgelse. Der kan 
saa med særlig Søger udtages Prøver, uden at Frø behøver at 
tages ud af Beholderne, der maa kunne rumme saa meget, at 

l) Beholdere til dette Brug, .der kan sendes som Prøve uden Værdi, kan 
faas hos Dansk Frøkontrol. 
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der ogsaa kan tages hyppige Vandindholdsbestemmelser ; ende
lig skal Luftfugtigheden i Opbevaringsrummet ogsaa undersøges 
stadig. 

Som det ses af Beretningen (Tabellerne 8 og 9), er det 
ikke alene et Tab i Spireevnen, der er Tale om, men ogsaa 
et Tab i Tørstof; Undersøgelsen viser saaledes, at der ogsaa 
er god Grund til at have Opmærksomheden henvendt paa 
Kornvarers Vandindhold, selvom de ikke skal benyttes til 
Sædefrø ; Tabel 9 viser, at Stoftabet er forholdsvis ringe, 
naar Vandindholdet er under 10-15 pet., men derefter 
stiger det stærkt. Af Ærter med 25 pCt. oprindeligt Vand
indhold er der saaledes i de 21 Maaneder gaaet over 16 
pCt. tabt. 

I Tidsskrift for Landøkonomi, 1913, Side 381, har Pro
fessor Fr. "Teis refereret følgende: 

»Kolkwil:: (1901) bestemte Kulsyreudskillelsen i Byg med fm'skelligt 
Vandindhold og fandt, at der ndskiltes i Løbet af 24 Timer ved alm. Stne
temperatur pr. Kilogram 

ved et Vandindhold af 
10-12 pCt. 
14--15 
19-20 

33 

0.35 mg CO 
1.40 

3.,. -

2000.00 --

d. v. s. 10 Gange saa meget ved H'---20 pCt. Vandindhold som ved 10-12 
pCt. Vandindhold. 

Ved selve Aandedt'æUet frigøres der endvidere Varme, og i daarligt 
tørret Korn kan Temperaturen herved stige ganske betydeligt. Dette vil da 
yderligere bevirke en Stigning i Kulsyreproduktionen ved AandedræUet, der 
stiger forholdsvis endnu hurtigere end Temperaturen. Saaledes udskilte f. 
Eks. 1 kg spirende Hvedekorn 

ved en Temperatur af 
5° 35 mg Kulsyre 

10 o 53 
20 o 125 
30 o 220 
40 o 376 

Ved forholdsvis høj Temperatur sker der da tillige en Udtørring. af Frøene, 
og denne i Forbindelse med Kulsyretabet kan have et ganske anseligt Svind 
til Følge, saa hvis Landmændene ikke straks kan sælge deres fugtige Korn til 
høje Priser, men lader det ligge nogen Tid, burde de altid - ogsaa i egen 
vel forstaaede Interesse - straks bringe Vandindholdet ned til den for vel 
bjærget Korn normale Højde, der ogsaa har den største Betydning for Beva
relsen af Kornets Spireevne, for saa vidt der er Tale om at gemme noget 
af det til Sædekorn.« 
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Dette viser ogsaa, hvor vigtigt det er, at Vandindholdet i 
Korn, der skal opbevares, ikke er højere end 10~14 pCt., 
naar man vil sikre sig, at der ikke lides Tab baade i Spire~ 
evne og i Tørstof. 

Ogsaa Spørgsmaalet om .Stoftabets Størrelse vil blive søgt 
bestemt ved den paatænkte Undersøgelse, som muligvis vil 
blive iværksat ved Dansk Frøkontrol. 

Dansk Frøkontrol, i November 1913. 

K. Dorph-Petersen. 


