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Indledning. 

Spindhør (Linum usitatissimum) anses i alm.indelighed for ikke 
at kunne udnytte noget stort vokserum. Både den overjordiske 
og den underjordiske del af planten er, når den er typisk udviklet, 
meget lidt forgrenet. Stænglen er udelt helt til blomsterstanden, 
der kun består af et Illindre antal korte sidegrene, og roden er 
pælerod, der søger lodret nedad og er kun forsynet med relativt 
fine siderødder . 

Plantetallet pr. arealenhed er større end hos nogen anden af 
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vore almindelige landbrugsafgrøder, således 3-4 gange større 
end hos korn - hyppigt Olnkring 20-25 lnill. pr. ha. 

Det økonomiske formål med spindhørdyrkningen er ud
vindingen af tave, og de forskellige dyrknings foranstaltninger går 
derfor ud på at gøre taveudbyttet så stort som muligt, uden at 
tavens kvalitet forringes så stærkt, at den ikke kan anvendes til 
sit fornlål, smnt at opnå et frøudbytte, der i det mindste dækker 
forbruget til udsæd. 

Størst taveudbytte opnås formentlig under foreliggende dyrk
l1ingsforhold ved en bestenlt plantetæthed - det optimale plante
antal pr. arealenhed. En forøgelse i antallet af planter herudover 
vil medføre en så stor reduktion i den enkelte plantes tavemasse, 
at det samlede taveudbytte formindskes. Hertil kommer, at et 
for stort planteantal giver øgede muligheder for lej es æd med 
deraf følgende mangelfuld udvikling og ødelæggelse af taven. 

Ligger planteantallet under det optimale, udnyttes arealet 
ikke fuldt ud, planterne bliver grovere og mere forgrenede, og 
der kan i ekstreme tilfælde ske forgrening ved basis. Med fal
dende antal planter pr. arealenhed stiger således individvægten. 
Vægtforøgelsen skyldes imidlertid en forøgelse af både tave og 
veddele i planterne, samtidig med at taven bliver grovere og dens 
anvendelsesmuligheder formindskes. Plante antallet påvirker så
ledes hørtaven i både kvantitativ og kvalitativ retning. 

Selvom det optimale plante antal vil variere efter dyrknings
forholdene, må det dog antages, at der, indenfor visse grænser, 
kan angives et planteantal, d. v. s. en såmængde, der gælder 
under alle almindelige forhold. 

Såmængden har i tidens løb været angivet forskelligt. I. for
rige århundrede og i begyndelsen af dette angives mængder sva
rende til 180-200 kg pr. ha. I de sidste 20-30 år, hvor man også 
for hørrens vedkommende er gået over til radsåning, anvendes 
normalt væsentlig mindre mængder, i regelen 130-150 kg frø 
pr. ha. Regnes der med en tusindkornsvægt på onlkring 5.0 og 
en spiring i marken på Olnkring 90 pet., skulle det give et plante
antal på 23-27 milI. pr. ha, hvad der f. eks. fra tysk side angives 
som passende. Erfaringer fra praksis viser dog, at planteantallet 
i de fleste tilfælde ligger betydeligt herunder SOln følge af, at spi
ringen i marken ligger væsentlig under 90 pct. 
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N år man alligevel har fastholdt en såmængde på 130-150 
kg frø pr. ha af spindhør, skyldes det til dels grøn skætningen , 
der i de senere år er trængt frem på bekostning af skætning efter 
rødning, idet man i praksis luener at have gjort den erfaring, at 
såmængden skal være mindre, når hørren oparbejdes ved grøn
skætning end ved oparbejdning efter forudgående rødning. Sven
ske forsøgsresultater tyder i samme retning 1), men her fra landet 
har der hidtil ikke foreligget resultater af en forsøgsnlæssig under
søgelse af spørgsmålet. 

Af betydning i forbindelse med spørgslllålet OlU såluængde 
er også rækkeafstanden. N år denne varieres, vil også plantetæt
heden i rækken varieres, selv OUl såmængden holdes konstant, 
men samtidig ændres fonnen af det areal, der teoretisk tildeles 
hver plante som vokseplads, og da hørplanten som nævnt kun 
udnytter et relativt lille areal, vil det forstås, at det meget let kan 
få en sådan form, at det udnyttes dårligt eller ufuldstændigt af 
planterne. Spørgsmålet OlU såmængde hænger derfor i nogen 
grad sammen med spørgsmålet om rækkeafstand. I den forsøgs
serie, der fra 1946 til 1951 gennemførtes ved statens forsøgsvirk
somhed og hvis resultater findes i nærværende beretning, valgte 
Ilian dog, af hensyn til ikke at få en alt for omfattende plan, at 
fastholde rækkeafstanden på 12~15 enl, der bl. a. af hensyn til 
ukrudtsbekæmpelsen har været den i.praksis almindeligt anvendte 
rækkeafstand, og kun variere så mængden og prøve denne i to 
typer, en udpræget spindhør og en mere frørig type. Forsøgs
planen så således ud: 

Stormont Ciuus eller Liral Sussex 100 kg udsæd pr. ha 
130 -
160 -

Concurrent . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110-
140 -
170 -

Forsøget gennenlførtes lued 8-10 fællesparceller, hvoraf 
halvdelen grønskættedes og halvdelen oparbejdedes efter rødning. 
Forsøget onlfatter således 12 forsøgsled. 

1) Sveriges Utsadcsf. Tidsk. 1944, s. 71-73. 
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Forsøgsbetingelser . 

Forsøgene er gennelnført på forsøgsstationerne ved Lyngby, 
Blangstedgaard, Aarslev og Højer. Lyngby har let, lennuldet 
jord med stenet, sandblandet lerunderlag, Blangstedgaard god 
lermuldet jord lned ler"underlag, Aarslev ligeledes god lernluld, 
men undergrunden er her ler nled vekslende sandindhold og i 
vekslende dybde. Ved Højer er jorden lettere lnarskjord. På de 
tre førstnævnte forsøgssteder er forsøgene gennemført i årene 
1946-51, ved Høj er mislykkedes forsøgene i 1946 og 1951. Der 
er gennemført ialt 22 forsøg lued Coneurrent og 20 lued Stonnont 
Cirrus, der alle er lnedtaget i opgørelsen. 

De nonnale nedbørs- og tmnperaturforhold er i hovedsagen 
ens ved Lyngby, Blangstedgaard og Aarslev, Inedens Højer gen
nemgående har koldere og senere forår og en noget større nedbør 
i vækstperiodens løb. Der har dog i enkelte år været nogen varia
tion i nedbørens luængde og fordeling i vækstperioden fra det 
ene sted til det andet og overensstemluende hermed har såvel 
udbytteniveauet S0111 tavens kvalitet varieret. 

I nedenstående oversigt er for hvert forsøgssted vist det 
årlige genneIusnitsudbytte af grønskættet tave, ialt: 

Gennemsnitsudbytte af tave, ialt kg pr. ha, grønskættet. 

Ar Lyngby Blangstcdgaard Aarslev Højer 

1946 ........ 2195 2290 1707 
1947 ........ 1772 1702 1513 1495 
1948 ........ 2040 1149 1243 1405 
1949 ........ 184~) 1973 1440 1275 
1950 ........ 1061 528 926 967 
1951 ........ 990 1044 762 

Gens ........ 1651 1448 1265 1286 

Det gennelnsnitlige taveudbytte varierer for begge sorter 
stærkt fra år til år. Ved Lyngby og Blangstedgaard er det gennem
gående lidt højere for Stormont Cirrus end for Concurrent, me
dens der ved Aarslev ikke er sikker forskel på de to sorter . Ved 
Højer ligger Concurrent i alle de tre år, hvor begge sorter er prøvet, 
væsentlig over Stormont Cirrus. Det er dog fOl' alle forsøgssteder 
karakteristisk, at udbyttet af Concurrent udviser luindre års
variation end udbyttet af Storlnont Cirrus. 
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Ved alle forsøgsstederne er der opnået størst udbytte i 1946 
og lnindst i 1950 og 1951, hvor det ligger på kun ca. halvdelen. 

N edenstående tabel 1 giver en oversigt over nedbørsforhol
dene i forsøgsårene. 

Tabel 1. N edb ør, mm. 

Ar II ~:~ I hl aris I April I ~! aj I J nni I J nIi II ~:~: -I Maris: April I M aj I J nni I Juli 

Lyngby II Aarslev 

Hl46 1197 36 29 33 142 42 ,I 169 32 10 24 101 43 
1947 40 62 41 20 50 59 32 66 41 28 40 98 
1948 II 210 12 31 82 19 47 173 8 36 25 34 32 
1949 11 ') 31 69 90 35 64 84 23 38 75 35 83 -
1950 213 24 52 42 37 93 212 34 47 21 28 95 
1951 216 94 46 66 55 57 226 54 66 82 15 99 

Blangstedgaard Højer 

1946 146 27 7 30 I 86 37 159 36

1 

31 I 62 92 66 
1947 31 78 41 

29 i 
39 58 40 61 42 11 37 101 

1948 153 7 34 26 26 44 173 20 26 15 56 121 
1949 97 18 57 76 45 86 139 30 67 77 68 39 
1950 203 29 47 26 I 30 83 I 229 40 50 16 35 112 
1951 212 52 i 67 68 I 17 68 II 215 58 59 57 50 56 

Det ses heraf, at der synes at være nogen sammenhæng 
luellem et stort udbytte og gunstige nedbørsforhold under hør
rens strækningsvækst, - tidsrummet fra ca. 3 uger efter spiring til 
henimod blomstring, ca. 2 måneder efter spiring - således ved 
Lyngby, Blangstedgaard og Aarslev 1946 og 1949, ved Lyngby 
desuden 1948. 

DerilTIod synes forsøgsleddenes indbyrdes placering, som 
det vil fren1gå af forsøgsresultaterne, ikke i påviselig grad at være 
påvirket af årets vejrlig. 

Ved Lyngby har forfrugt for spindhørren hvert år været 
havre, ved Blangstedgaard en rodfrugtafgrøde, ved Aarslev 1946 
bederoer, derefter vårsæd - havre, byg eller vårhvede - og ved 
Højer 1947-1949 byg og i 1950 kålroer. 

Af kvælstofgødning er der til forsøgsafgrøden ved Lyngby, 
Aarslev og Højer anvendt årligt ca. 100 kg svovlsur ammoniak 
eller kalksalpeter pr. ha, ved Blangstedgaard derimod ca. 300 kg 
pr. ha. Anvendelsen af kali- og fosforsyregødning har været ens 
på agerjordsstationerne, gennemgående 200-300 kg pr. ha af 
hver art. Derimod er der ved Højer kun anvendt gennemsnitlig 
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75 kg kaligødnil1g og 175 kg fosforsyregødning pr. ha årligt. 
Kali- og fosfOl'syregødl1il1gcl1 er udbragt i det tidlige forår, kvæl
stofgødl1il1gen Olnkring såning. 

Som nævnt i indledningen er forsøgene gennemført lued 2 
sorter: en udpræget spindhøl"Sort og en Inere frøgivende fOrIn. Som 
førstnævnte er anvendt Stormont Cirrus, 1951 dog Liral Sussex, 
som sidstnævnte i alle årene Coneurrent. Pareelstørrelsen har væ
ret 25-33 m 2 med 4 gentagelser til rødning og 4 til grønskætning. 

Såningen har ved de tre agerjordsstationer i regelen fundet 
sted i sidste trediedel af april - i gennelusnit nogle få dage senere 
ved Aarslev end ved Lyngby og Blangstedgaard - ved Højer 
10-14 dage senere. Rækkeafstanden har været 15 CIU, ved Højer 
dog kun 12.5 enl. Under væksten har der i form af hjulhakning 
og håndlugning fundet nogen ukrudtsbekæmpelse sted i for
søgene. 

Angreb af sygdOlunlC og skadedyr er forekomm.et i vekslende 
grad fra år til år og fra forsøgssted til forsøgssted, nlen dog aldrig 
i et sådant omfang, at forsøgsresultatet har været påvirket væsent
ligt deraf. Der er heller ikke iagttaget nogen af fOl"søgsbehand
!ingen betinget forskel i angrebets styrke eller omfang. I årene 
1950-1951 iagttoges dog ret stærke angreb af hørjordlopper -
Longital'sus parvutus og Apthona euplwrbiae - der sandsynligvis 
har været n1.edvirkende årsag til den dårlige bestand, der kende
tegner forsøgene disse år. 

Efter ruskningen, der har fundet sted i sidste trediedel af 
juli eller først i august, er hørren til rødning forvejret 2-3 dage 
på skår og derefter vejret færdig i langhobe eller i et tyndt lag 
langs en ståltråd. Hørren til grønskætning har derimod ligget 
længere tid på skår under gentagen vending for at fremkalde en 
vis moderat rødning. Først når denne er opnået, er hørren stillet 
i langhobe og er straks efter tørring bragt under tag. 

Efter frøafrivning er strået sendt til skætteri til oparbejdning, 
dels ved grønskætning og dels efter forudgående rødning. Mate
rialet til grønskætning er fra Lyngby hvert år sendt til Skævinge 
Hørfabrik, A. 111. b. A., fra de andre forsøgssteder, de to første 
år til hørfabrikken »Linum« ved Aarhus, derefter til Kolding 
Hørfabrik. Det til rødning beregnede materiale er fra samtlige 
forsøgssteder oparbejdet på de to sidstnævnte skætterier. På grund 
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af uheld, dels under rødningen og dels under den efterfølgende 
tørring af materialet, foreligger der ikke for det rødnede mate
riale skætteresultater fra 1948 og 1949. Fabriksrødningen blev 
derefter opgivet i forbindelse med forsøgene, og rødningen gen
nemførtes i rødningsanlægget på forsøgsstationen ved Aarslev. 
Også skætningen fandt derefter sted ved Aarslev. Her var med 
undtagelse af 1949 alle forsøgsstationens egne forsøg behandlet 
ved rødning og håndskætning. 

Efter skætningen er rnængden af langtave og blår bestemt, 
sidstnævnte SOffi»ren« blår, idet skæveindholdet er vurderet 
skønsmæssigt og en olnregning til »ren« blår har fundet sted. 
Både langtave og blår er derefter underkastet en kvalitativ og 
prisluæssig vurdering, på grundlag af hvilket der er udregnet et 
såkaldt »værdital«, der angiver det relative økonomiske udbytte 
af taven alene. 

Såm.ængde og plantebestand. 

iOOO-kornvægt og spireevne er hvert år fundet for den i for
søgene anvendte udsæd, og der er ved fastsættelsen af såmængden 
taget hensyn hertil. Størrelsen af den herved fremkomne virkelige 
såmængde fremgår af nedenstående oversigt. Ved Højer har så
mængden hvert år været den i planen fastsatte, hvorfor den ikke 
er opført i oversigten. 

Såmængde i kg pr. ha 
Lyngby Blangstedgaard Aarslev 

Stormont Cirrus 
1946 .... ' .110 140 170 113 147 181 106 134 166 
1947 ..... 100 130 160 102 130 160 107 129 158 
1948 ..... 100 130 160 108 138 173 106 132 165 
1949 ..... 100 130 160 98 132 164 97 127 156 
1950 ..... 100 130 160 107 138 168 100 130 160 
1951 ..... 100 130 160 109 144 176 100 130 160 

Gns ...... 102 132 162 106 138 170 103 130 161 

Concurrent 
1946 ..... 120 150 180 120 153 186 112 143 176 
1947 ..... 115 148 180 114 146 175 111 150 180 
1948 ..... 110 140 170 99 131 163 115 146 176 
1949 ..... 110 140 170 107 134 168 107 135 166 
1950 ..... 110 140 170 115 143 178 110 140 170 
1951 ..... 110 140 170 114 143 170 110 140 170 

Gns ...... 113 143 173 112 142 173 111 142 173 
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Gennem_snitligt har sålnængden af begge sorter været 0-2 pct. 
over den fastsatte, for Stormont Cirrus ved Blangstedgaard dog 
noget mere. 

Af betydning for vurderingen af de i det følgende refererede 
udbyttetal for strå, tave og frø er også de optællinger af plante
bestanden, der har fundet sted i forsøgene. Disse er ved Lyngby, 
Blangstedgaal'd og Aarslev fol' de fleste forsøgs vedkOlnmende 
gennemført efter spiring, i nogle forsøg desuden umiddelbart før 
ruskning. Ved HøjeT er sådanne tællinger ikke gennemført. 

Tællingerne viser, at plantebestanden 1946-1949 var væ
sentlig bedre end i årene 1950-1951 ved alle forsøgs steder . I 
tabel 2 er forsøgene derfor opdelt i nævnte to perioder. Ved bereg
ningen af de udsåede antal frø er der foruden den virkelige så
mængde regnet med den i hvert enkelttilfælde fundne 1000-korns
vægt af udsæden. Desuden er der taget hensyn til spireevnen, 
således at det i tabellen anførte antal udsåede frø svarer til frø 
med 100 pct. spireevne. 

Det ses af tabellen, at Stormont Cirrus i gennemsnit af alle 
forsøgene i perioden 1946-1949 hal' haft en bestand i luarken 
på 72-76 pet. af det udsåede, spiredygtige frø, medens den i 
årene 1950-51 kun er omkring 50 pct. For Concurrent ligger 
tallene i begge perioder noget højere, det gælder særlig under de 
ugunstige forhold 1950-1951 og ikke 11lindst l)å Blangstedgaard, 
hvor forskellen i bestanden i de to perioder kun er en halv snes 
procent. For ConculTent ved Lyngby og Aarslev og for Stormont 
Cin'us ved samtlige forsøgssteder er forskellen i bestand i de to 
perioder 20-30 pct. 

Da tællingerne repræsenterer plantebestanden ved ruskning 
og således under eet er udtryk, dels for antallet af planter efter 
spiring og dels for den reduktion af bestanden, der eventuelt 
finder sted under væksten som følge af sygdomlue, skadedyrs
angreb, konkurrence om lys og næring m. V., kan det ikke fast
slås, om den bedre bestand af Concurrent skyldes en bedre spi
ring eller en nlindre reduktion af plantebestanden under væksten, 
men Tesultatet er under alle omstændigheder af betydning ved 
vurdering af udbyttetallene. 

Kvaliteten af det til udsæd anvendte frø har været ens i de 
to perioder. Arsagen til den dårligere bestand i de to sidste for-



Tabel 2. Antal udsåede,. spiredygtige frø og antal planter pr. m 2 ved ruskning, 
samt planter i procent af udsået frø. 
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søgsår luå derfor søges i vejrforholdene - i mÆngde og fordeling 
af nedbøren og muligvis også i tenlperaturen. Disse var gennem
gående mindre gunstige og kan direkte have forårsaget en dårligere 
spiring og indirekte et stærkere angreb af skadedyr, først og frem
mest af jordlopper,. der netop som tidligere nævnt i de pågældende 
år gjorde nogen skade under hørrens spiring. 

Som nævnt er der i en del af forsøgene foretaget tællinger af 
plantebestanden både ved spiring og umiddelbart før ruskning. 
En samlnenligning af disse tal viser imidlertid, at der i en del til
fælde er et større antal planter ved høst end ved spiring. Det 
gælder Concurrent ved alle forsøgsstederne og Stonuont Cirrus 
ved I3langstedgaard og Aarslev. Findes imidlertid længden af tids
Tummet lnellenl spiring og første tælling, fås for Lyngby, som 
gennelusllit af alle forsøgsårene, 32 dage, medens den ved Blang
stedgaard og Aarslev kun udgør ca. halvdelen. Forklaringen på 
ovenstående forhold må antagelig derfor søges i den omstændig
hed, at en del planter ved tællingen de to sidstsnævnte forsøgs
steder endnu har været så små, at de har unddraget sig opmærk
somhed eller muligvis først er spiret frem efter tællingen. N år 
Concurrent også ·ved Lyngby giver Illere end 100 pd. overlevende 
planter og iøvrigt på alle forsøgssteder ligger højere end Stonllont 
Cirrus, må det skyldes, at den har udvist luindre spiringshastig
hed under de i forsøgene herskende forhold. 

Stråudbyttet. 

I tabel 3 er for hvert forsøgssted og for sanltlige forsøg opført 
det gennemsnitlige udbytte af strå efter frøafrivning. Detailtallene 
findes i hovedtabellerne bag i beretningen. 

Som det ses af gennemsnitstallene, er der ikke stor forskel på 
stråudbyttet af de to sorter. Derimod har det gennemgående været 
større ved rødning end efter grønskætning - for Stormont Cirrus 
3.5-4.0 pet. større og for Coneurrent 1.5-2.0 pet. større. For
klaringen herpå er den længere nvejring«, som den del af strået, 
der skulle oparbejdes ved grønskætning, har været genstand for. 
Det har været formålet hermed at gøre grønskætningen lettere, 
men under den forlængede )}vejring« er der foregået en begyn
dende rødning, der viser sig ved et vægttab. Når det tages i he-
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Tabel 3. Udbytte af strå, hkg pr. ha. Grønskætning og rødning. 
~-_ .. _--

Såmængde, II Lvngby I Blangstded- Aarslev I Højer lil Gens. 
kg pr. ha "- gaar : II 

___ ~~~øg: !1--6----6~~ --6--1-2-l)-I:.~~ 
Stormont Cirrus, grønskættet 

100 kg .......... . 47..l 58.0 44.0 --,-----...,.LJ-=-0-.3-·---4-7 :6'-2)-

130 kg .......... . 50.1 53.9 46.2 43.8 49.42) 

160 kg .......... . 51.5 53.9 47.1 44.9 50.12) 

Stormont Cirrus, rødnet 

100 kg .......... . 45.0 54.8 45.9 46.2 49.3 
130 kg .......... . 50.6 56.9 47.5 46.2 51.1 
160 kg .......... . 50.5 56.8 48.4 48.3 51.6 

Concurrent, grønskæUet 

110 kg .......... . 45.2 52.3 44.2 47.7 46.82) 

140 kg .......... . 47.4- 53.8 45.3 49.4 48.52) 

170 kg .......... . 48.1 54.3 47.3 48.A 49.42) 

Concurrent, rødnet 
--_._-~--~--~--

110 kg .......... . 44.7 54.4 43.9 46.'1 47.5 
140 kg .......... . 46.8 55.8 45.6 50.3 49.4 
170 kg .......... . 47.6 56.7 47.2 49.4 50.3 

1) Stormont Cirrus, grønskættet og Concurrent, rødnet, 3 forsøg, Coneurrent, 
grønskættet, 4 forsøg. 

2) -:- Højer 1948. 

tragtning, at den grønskættede del af forsøget, son1 det fren1går 
af nedenstående oveTsigt, er høstet op til en uge senere end den 
rødnede, og at der i den tid fornl.entlig hal' fundet en tilvækst 
sted, vil det forstås, at vægttabet sandsynligvis er noget større end 
angivet. Ved Lyngby har tilvæksten endog kunnet dække vej
ringstabet. 

Dato for ruskning, samt vej ringens varighed. Gennemsnit. 

St. Cinus, grønskættet. ... 
St. Cinus, rødnet. ...... . 
Concurrent, grønskættet .. 
Concurrent, rødnet ..... . 

Dato for ruskning 
Lyng- Blang- Aars-

by stedg. lev Højer 
lis 3/s 2(S 1°/8 

3°/7 

Vej ringens varighed, 
antal dage 

Lyng- Blang- Aars-
by stedg. lev Højer 
29 20 22 24 

17 17 18 

27 21 22 

16 15 16 

15 

26 
16 

løvrigt ses det af tabel 3, at stråudby1tet gennelllgående er 
stigende med stigende såmængde. Ved en forøgelse· af såmængden 
fra mindste til mellemste mængde, stiger det gennemsnitlige strå-
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udbytte af begge sOTteT ca. 4 pet. FOTøges såluængden til største 
mængde, stiger stråudbyttet af Concurrent yderligere ca. 2 pet.,. 
Stonuont Cirrus lidt mindre, ca. 1 pct. 

Den san1me tendens til stigende stråudbytte findes også fol" 
årsresultateTne på de enkelte forsøgsstationer, og særlig udpræget 
1949. SOlU gennemsnit for alle forsøgsstederne var stigningen 
nævnte år for begge sorterne ved mellemste og største såmængde 
henholdsvis omkring 4 og omkring 8 pet. En nl0dsætning hertit 
danner 1947, hvor tallene er henholdsvis 0,0 og 1,2 pct. for Stor
mont Cirrus og for Concurrent 4,0 og 3,3 pct. Der er næppe tvivl; 
om, at der er samnlenhæng mellelu ovennævnte forhold og den 
kendsgerning, at 1949 havde meget rigelig nedbør i hele vækst
perioden, medens 1947 havde hyppige og lange tørkepeTioder. 

De enkelte års resultater fra Blangstedgaard viser ikke helt 
det sanlnle billede som resultaterne fra de andre forsøgsstationer,. 
særlig for Stonuont Cirrus' vedkomnlende. 1949 og 1950 er her 
·de eneste år, hvor stråudbyttet stiger helt til største sårnængde. 
I de andre forsøgsår nås rnaximumudbyttet ved 130 kg udsæd., 
Det må i denne forbindelse erindres, at plantetallet ved Blang
stedgaard ligger helt op til 20 pet. over de tilsvarende tal på de
andre forsøgssteder. 

Ved høst er der givet karakter for lejetilbøjelighed og ved 
ruskningen er hørrens længde luålt. Gennemsnitsresultaterne
heraf findes i nedenstående oversigt samluen med dato for be
gyndende blOlustring. 

Såmængde, Længde Lejetilbøjelighed Dato for begyndende.: 
kg pr. ha cm 0-101) blomstring, 

St. Cirrus 

100 .. , , . , , ..... , .... 79 2.6 20/& 

130 .......... , , .... , 76 3.8 20/6. 

160 ................. 73 5.0 2°/6 

Concurrent 

110, ................ 71 1.9 22/6 

140 ... , ........ , .... 68 2.7 22/6 
170 ... , ............. 67 3.8 22/6 

1) O = helt stående, 10 = helt liggende. 
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Hørrens længde aftager med stigende sånlængde, luedens 
lej etilbøj eligheden tiltager. Lej etilbøj e1igheden har dog kun i en
kelte tilfælde været så stærk, at det har betydet en væsentlig gene 
ved ruskningen, selv ved største såmængde. Blomstringstidspunk
tet er tilsyneladende upåvirket af den gennemførte variation i 
såmængde. Det samme gælder luodningen. Heller ikke planternes 
:sundhed, for hvilken der ved Aarslev hvert år er givet karakterer, 
:synes påvirket. 

Taveudbyttet. Grønskætnillg. 

I tabel 4 refereres det gennemsnitlige udbytte af langtave og 
blår på de forskellige forsøgssteder i perioderne 1946-1949 og 
1950-1951, samt gennemsnitstal for alle forsøgssteder. 

Tabel 4. Udbytte af langtave og blår, 100 pet. renhed, kg pr. ha. 
Grol1skætning. 

;åmg~.II __ LynghJ~_·'I·IB=l.=~n=g=st=e=dg=j(~:'~~arsle~~li-_~_Høj~r _". _)I~~G-~~_ 
~pr. al~~~g~l~~~~n~!.J J?~i\J~n~!~_hl~!Ji langt. I bl~r ![langt.\ blår o" 

Stormont Cirrus, 1B46-1949 

100 828 l 1040'i954T1041 II 801 i 59~ II 439 1 
792 764 : 860 

130 920 1206 11 953 1116 I' 776 ! 66;, !, 544 723 \: 805
1 

928 
160 935 1343 956! 1179 Il ~~_i 722 li 526 ! 861 i 827 1027 

Stormont Citrus, 1950-1951 
~~_. 

100 445 J 404 II 360 I 
274 I 479

1 

251 II - II (428)! 
(309) 

1:30 450 1 
476

11 

353 338 I 528 285 - (444) (366) 
160 442 5.3.3 31~ 347 II 617 : 276 \. - I (459) (385) 

. I' 

Concurrent, 1946-1949 

110 II S99 I 831 li 1008 . 640 II 796 I 605

1

1 
791 624

1

1 

879 678 
140 

II 
936 919! 1004 i 736 I 857 627 ' 792 714 904 751 

170 886 I 1042 ,l 1020 l 798, ~35 ! 724.1 822 723 I 895 828 

Concurrent, 1950-1951 

110 II 406

1 

630 II 520 

i 

328

1' 

594

1 

233

1' 

729 329 II 538 , 387 
140 

II. 
397 745 567 347 I 619 254 643 412

11 

544 : 443 
170 441 " 784 I 572 396 I 644 287 658 ~21 . 567 I 479 

Det frelugår af tabellen, at taveudbyttet af begge sorter, luen 
særlig af StorlTIOnt Cirrus, har været væsentlig større i første 
periode end i sidste, hvor plantebestanden, son1. tidligere nævnt, 
var meget m;ang,elfuld. 
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For Stornlont Cirrus viser gennemsnitstallene for første peri
ode stigende udbytte af både langtave og blår ved stigende så
mængde. En forøgelse fra 100 kg til 130 kg udsæd pr. ha har for
øget udbyttet af langtave og blår lned henholdsvis omkring 6 pct. 
og Olnkring 8 pet. Forøges såmængden til 160 kg, stiger udbyttet af 
langtave og blår henholdsvis ca. 9 pct. og ca. 18 pct. i forhold til 
udbyttet ved mindste såmængde. Som det ses, viser blårudbyttet 
en betydelig større stigning end udbyttet af langtave. 

Resultaterne fra de enkelte forsøgssteder varierer noget. Ud
byttet af langtave og blår synes ved Lyngby og Aarslev at stige 
indtil en plantebestand på omkring 2000 pr. m 2, hvilket ved 
Lyngby i gennelnsnit er opnået efter luellemste og største så
mængde, ved Aarslev kun efter sidstnævnte. Ved Blangsted
gaard stiger kun blårudbyttet væsentligt, når plantetallet over
skrider 1700 pr. 1U2, hvilket er opnået allerede efter mindste 
såluængde. Fra Højer foreligger kun resultater af 3 forsøg lued 
Stormont Cirrus. Gennemsnit heraf synes for langtavens ved
k01nmende at afvige lidt fra resultatet ved de øvrige forsøgs
steder . OlU det skyldes forhold vedrørende plantebestanden kan 
ikke oplyses, da plal1tetællinger ikke er gennemført ved Højer. 

Også for Concurrent stiger blårudbyttet med stigende så
luængde. Med hensyn tillangtaven synes der derimod at være en 
karakteristisk forskel mellem på den ene side Lyngby og Aarslev 
og på den anden side Blangstedgaard og Højer. Ved de to først
nævnte fås maximalt udbytte af langtave ved den mellemste så
mængde og en forøgelse af denne med 30 kg pr. ha medfører en 
udbyttenedgang, 111indst ved Aarslev, hvor plantetallet gennelTI
gående har været mindre end ved Lyngby ved luellemste så
mængde, henholdsvis godt 1600 og godt 1900 pr. m 2 , Nedgangen 
i udbyttet af langtave modsvares dog delvis af en forøgelse i blår
udbyttet. 

Ved Blangstedgaard og Højer stiger derinlod også udbyttet 
af langtave lidt helt til største såmængde. Det er i denne forbindelse 
værd at bemærke, at plantebestanden i Concurrent ved Blang
stedgaard ligger på niveau med Lyngby og kun 5-7 pct. højere 
end Aarslev. Resultatet tyder på, at ConcUITent på den lidt sværere 
jord finder de bedste betingelser for at udvikles tilfredsstillende. 
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U dbyttetallel1e fra årene 1950-1951 afviger i flere tilfælde
fra de i ovenstående refererede. Da plantebestanden imidlertid i 
disse år var unormal lav, undtagen for Concurrent ved Blang
stedgaard, der da også viser resultater identisk med første peri-
odes, kan der næppe tillægges dem afgørende vægt. 

Afhængigheden Inellen1 såmængden og plal1ternes samlede 
taveindhold udtrykt i procent af stråudbyttet fremgår af neden
stående oversigt, der også viser forskydningen mellem langta ve
og blår ved de forskellige såmængder. 

Lyngby Blangstedgaard Aarslev 
Så

mængde, 
kg pr. 

ha 

% tave 
i alt 
af 

strå 

100. . . . . 33 
130. . . . . 36 
160. . . . . 37 

100 .... . 
130 .... . 
160 .... . 

28 
29 
30 

110. . . . . 34 
140. . . . . 35 
170. . . . . 36 

110. . . . . 31 
140. . . . . 32 
170. . . . . 33 

% lang
tave af 

tave 
i alt 

% tave 
i alt 
af 

strå 

% lang
tave af 
tave 
i alt 

% tave 
i alt 
af 

strå 

Stormont Cirrus, 1946-1949. 

% lang
tave af 
tave 
jalt 

44 30 48 28 57 
43 31 46 28 54 
41 32 45 31 54 

52 
49 
45 

52 
50 
46 

39 
35 
36 

Stormont Cirrus, 1950-1951. 
21 57 22 
22 
21 

51 
48 

22 
23 

Concurrent, 1946-1949. 
28 61 29 
28 
29 

58 
56 

30 
30 

Concurrent, 1950-1951. 
23 61 22 
24 62 23 
25 59 24 

66 
65 
69 

57 
58 
54 

72 

71 
69 

Højer 
% tave 

i alt 
af 

strå 

31 
29 
31 

29 
30 
31 

24 
23 
23 

% lang
tave af 

tave 
ialt 

36, 

43 
38 

56, 
53, 

53 

69 
61 
61 

SOln det ses af tallene udgør den saInlede tavemængde Inellen1 
1/4 og l/a af stråvægten, for begge sorter mere i årene 1946-1949 
end i 1950-1951. Desuden stiger taveindholdet i planterne med 
.Iitigende såmængde og udgør for begge sorter et par procent mere 
ved den største end ved den mindste såmængde. Dette kan skyldes 
forureninger, særlig iblåren, SOlU den skønsmæssige renheds
vurdering ikke helt har kunnet udligne, luen kan også være en 
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følge af, at den enkelte plantes taveluasse ikke påvirkes så stærkt 
i negativ retning ved en forøgelse af plantebestanden SOlU dens 
ved- og barkdele - skæverne. 

DeriInod foregår der i forholdet langtave-blår en svag for
skydning til gunst for blåren ved stigende såmængde. I gennelu
snit af forsøgene 1946-1949 med Stormont Cirrus udgør lang
taven ved 100 kg udsæd pr. ha 47 pct., ved 13.0 og 160 kg udsæd 
henholdsYis 46 og 45 pct. For Concurrent er procenttallene i 
samme periode 56, 55 og 52 ved de tre såmængder. Det ses iøvrigt 
af oversigten, at langtaven ved Aarslev udgør en forholdsvis stor 
del af den saullede tavemængde. 

Efter skætningen er langtave og blår underkastet en skøns
luæssig kvalitativ vurdering. For blårens vedkomnlende har der 
ikke været påviselig salulnenhæng mellmll kvaliteten og såmæng
den. For langtaven er kvalitetstallene refereret i nedenstående 
oversigt som gennemsnit for hvert forsøgssted og for samtlige for
søg. Kvaliteten yC2 1) er ansat til kvaJitefstallet 5,00, hvorefter 
det for bedre eller dårligere kvaliteter forhøjes henholdsvis for
mindskes efter en bestemt skala. 

Kvalitetstal for langtave. Gennemsnit. 
Såmæl1gde, Blangsted- Genncm-
kg pr. ha Lyngby gaard Aarslev Højer snit 

Stormont Cirrus 
100 4.92 4.53 4.65 4.82 4.73 
130 4.82 4.45 4.71 4.79 4.69 

160 4.89 4.50 4.65 4.70 4.68 

Concurrent 
110 4.80 4.54 4.59 4.65 4.64 
140 4.76 4.51 4.47 4.63 4.59 

170 4.91 4.48 4.47 4.62 4.62 

1) Betydningen af de ved vurderingen anvendte tal og bogstaver er følgende: 
Langtave: . 

Længde: z = < 50 cm, y = 50-70 cm, x = > 70 cm. 
Spindelighed: A-E, hvor A er bedst. 
Renhed: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 svarer til højest en halv snes procent skæ
ver i taven. 

Blår: 
Længde: x, y og z betegner henholdsvis lang, middel og kort. 
Renhed: 1-7, hvor 1 er renest. 
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Som det ses af oversigten, er de kvalitative forskelle også for 
langtavens vedkommende kun små og usikre. Heller ikke efter 
en deling i de to perioder fremtræder tallene med nogen bestemt 
tendens. Det kan antagelig derfor fastslås, at indenfor de i for
søget prøvede såmængder påvirkes hverken langtave eller blårs 
kvalitet ved grønskætning så stærkt, at det er muligt at påpege 
en bestemt afhængighed af variationen i såmængden. 

Findes kvalitetstallet for blår - hvor y4 sættes = 1.00 og 
multipliceres såvel dette som kvalitetstallet for langtave med de 
respektive udbyttetal, fås efter summering det såkaldte »værdi
tal« pr. ha, ialt, der er et udtryk for det relative økonomiske tave
udbytte af de forskellige forsøgsled. Disse tal er, som gennem
snit, refereret nedenstående: 

Værdital, ialt pr. ha 
Såmængde, Blangsted- Gennem-
kg pr. ha Lyngby gaard Aarslev Højer snit 

Stormont Cinus, 1946-1949 

100 49.5 53.1 42.2 27.9 43.6 
130 52.8 52.8 42.6 32.7 45.5 
160 55.3 52.9 45.4- 32.4 47.0 

Stormont Cirrus, 1950-1951 

100 28.0 18.5 25.1 23.9 
130 29.4 18.3 27.9 25.2 
160 29.6 16.9 31.8 26.1 

Concurrent, 1946-1949 

110 50.7 54,4 43.3 43.3 48.2 
140 51.6 53.9 44.7 45.2 49.1 
170 52.1 54.6 44.8 47.0 49.8 

Concurrent, 1950-1951 

110 28.1 24.3 29.0 33.9 28.1 

140 30.0 26.7 30.0 31.1 29.2 
170 32.0 27.5 31.3 31.9 30.5 

Som det ses af oversigten, er der stor forskel på værditallene 
i de fire første forsøgsår og i de to sidste, men også her viI det være 
rigtigt fortrinsvis at holde sig til perioden 1946-1949. 

36 
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Regnes der llled et værdiforhold på 5: 1 for middelkvaliteter 
af langtave og blår, SOIU det er gjort i oversigten side 561, 
giver begge de prøvede sorter både ved Lyngby og Aarslev sti
gende værdital ved stigende såmængde. For Stormont Cirrus er 
værditallet ved de to forsøgssteder henholdsvis ca. 12 pct. og ca. 
8 pct. og for Concurrent henholdsvis ca. 3 pct. og ca. 4 pct. mere 
ved største såmængde end ved den mindste. Værditallet for den 
mellemste såmængde ligger ved begge forsøgssteder derimelleIn. 
Ved Blangstedgaard er forskellen i værdital for begge sorter meget 
ringe og for Stormont Cirrus' vedkonlmende tilsyneladende med 
faldende tendens for stigende såmængde. Ved at gå de enkelte 
års resultater igennem fremgår det dog, at det afvigende resultat 
for Stormont Cirrus' vedkommende hovedsagelig skyldes et en
kelt år - 1946 - der havde rekordudbytte, og hvor langtaveud
byttet faldt stærkt med stigende sån1ængde. Gennemsnitsresulta
terne fra Højer har tilsyneladende maxiInum ved mellemste så
mængde for Stormont Cirrus' vedkommende, medens det er 
jævnt stigende for Concurrent helt til 170 kg udsæd pr. ha. 

Taveudbyttet. Rødning. 

Ifølge forsøgsplanen skulle som nævnt i indledningen den 
ene halvdel af forsøget oparbejdes efter rødning på skætteri. SOln 
følge af forskellige uheld mislykkedes rødningen af forsøgene 
imidlertid i 1948 og 1949 og blev derefter genneluført på forsøgs
stationen ved Aarslev . Skætteresultaterne af forsøgene 1946-1947 
er derfor frenlkommet efter rødning og skætning på skætteri, 
medens de øvrige hidrører fra oparbejdningen på Aarslev. I tabel 
5 gives en oversigt over gennemsnitsresultaterne, - for Lyngby, 
Blangstedgaard og Aarslevs vep.kommende som gennemsnit af to 
forsøg i hver periode. Ved Høj er er der i den første periode til 
rødning kun gennemført eet forsøg med hver sort og i den anden 
kun et forsøg med Concurrent. 

En direkte sammenligning lued udbyttetallene for grønskæt
ning, tabel 4, kan ikke foretages, da resultaterne af de to behand
lingsmåder ikke hidrører fra samine antal forsøg. Af hoved
tabellerne bag i beretningen fremgår det dog. at udbyttet af lang
tave og særlig af blår er væsentlig højere ved grønskætning end 
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Tabel 5. Udbytte af langtave og blår, 100 pet. renhed, kg pr .. ha. 
Rødning. 

Lyngby I BlangS~~dgrd. r· Aarslev Høj~r I Gns. 
Såmgd. 
kgpr.ha lang-j blår II lang- I bl· -Ilang-I bl· lang-I blår lang-I blår tave tave ar tave ar tave I tave· 

Stormont Cirrus, 1946-1949 

100 II 690 I 
407

11 
806

1 
426

1, 
556

1 306 II 
469

1' 370 II 653 I 378 130 I 704 460 787 392 574 395 il 444 346 653 377 
160 682 529 790 436 595 382 i 389 370 645 437 

Stormont Cirrus, 1950-1951 

m ml m II m 11~! II ~H I iH II == I == 111H:r 
110 
140 
170 

582 
597 
608 

Concurrent, 1946-1949 
--"------

39911 7661 404 II 
504

1 
4481

1 451 I 
346

11 
593

1 366 818 398 I 511 484 488 370 620 
503 716 510, 517 557 I 481 444 594 

378 
406 
437 

---
Concurrent, 1950-1951 

-~-~~-~-

~!~ ~i~ I gi II ~i~ I ~!~ i. ~~~. ~~~ II ~~i I ~~~ i[1 :~~ I g~ 
170 518 122 506 147 413 189 369 205 i, 463 187 

ved oparbejdning efter rødning. Forklaringen herpå er den større 
urenhed i det grønskættede materiale, særlig i blåren, som en 
omregning til »100 pct. renhed« på grundlag af en skønsmæssig 
vurdering, ikke har elimineret. 

Stormont Cirrus har, som det ses af tabellen, i gennemsnit 
af forsøgene i 1946-1949 givet praktisk taget samme udbytte af 
langtave ved alle tre såluængder, medens blårudbyttet er en halv 
snes procent større ved den største såmængde end ved den mindste. 

Ved de enkelte forsøgssteder er resultaterne noget afvigende. 
Udbyttet af langtave stiger ved Lyngby og Aarslev til en plante
bestand på op imod 2000 pr. m 2, der ved Lyngby er opnået ved 
mellelllste, ved Aarslev først ved største såmængde. Blårudbyttet 
er på begge forsøgssteder jævnt stigende - ved Aarslev dog ens 
ved de to store såmængder. Ved Blangstedgaard fås størst lang
taveudbytte ved godt 1700 planter pr. m 2, opnået allerede ved 
mindste såmængde, og blårudbyttet er nærmest konstant. Den 
samme tendens gør sig gældende ved Højer, men derfra foreligger 
som tidligere nævnt ingen plantetællinger . 

36* 
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For Concurrent stiger udbyttet af langtave ved Lyngby og 
Aarslev til største såmængde med henholdsvis ca. 2200 og ca. 2000 
planter pr. m2• Ved Blangstedgaard, med knap 1900 planter pr. 
m 2, og Højer giver mellemste såmængde størst langtaveudbytte 
og i alle tilfælde stiger blårudbyttet helt til 170 kg udsæd pr. ha. 
Hertil svarer, at plantebestanden ved Blangstedgaard i lTIodsæt
ning til, hvad der var tilfældet for Stormont Cirrus, ligger på 
niveau med Lyngbys, og at den ved Aarslev er relativt høj for 
største såmængde af Concurrent. 

For Concurrent ved alle forsøgssteder og for Stormont Cirrus 
ved Lyngby og Aarslev gælder imidlertid, at det samlede tave
udbytte er størst ved største såmængde. For Stormont Cirrus' ved
kommende er det derimod ikke tilfældet ved Blangstedgaard og 
Højer. 

I nedenstående oversigt el' opført det salnlede taveindhold i 
procent af frø afrevet strå, samt procent langtave af tave ialt: 

Lyngby Blangstedgaard Aarslev Højer 
Så- ' % tave % lang- % tave % lang- % tave % lang- % tave % lang-

mængde iaH tave ialt tave ialt tave iaH tave 
kg pr. af af tave af af tave af af tave af af tave 

ha strå iaH strå iaH strå ialt strå i alt 

Stormont Cirrus, 1946-1949 

100 20 63 20 65 16 65 17 56 
130 21 61 18 67 18 59 18 56 
160 22 56 19 64 18 61 16 51 

Stormont Cirrus, 1950-1951 

100 18 81 15 80 14 74 
130 18 83 15 7R 14 74 
160 17 80 16 73 14 71 

Concurrent 1946-1949 

110 21 59 19 66 21 53 16 57 
140 20 62 19 67 21 51 15 57 
170 23 55 20 58 22 48 19 52 

Concurrent 1950--1951 

110 18 82 15 81 15 71 13 68 
140 18 81 16 78 15 71 13 64 
170 18 81 16 78 15 69 12 64 
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Procent tave af strå er her gennemgående kun 2/3 af de til
svarende procenter ved grønskætning. Tallene kan dog, som nævnt 
i anden forbindelse, ikke direkte sal11menlignes, da forsøgs
antallet er forskelligt. Der er dog næppe tvivl 0111, at en væsentlig 
årsag til forskellen er den større urenhed i tave og særlig i blår af 
grønskæUet lnateriale. 

I gennemsnit af forsøgene ved Lyngby og Aarslev i perioden 
1946-1949 er taveindholdet i planterne for begge sorter svagt 
stigende med stigende såmængde, medens det ved Blangsted
gaard og Højer kun gælder for Concurrent. Om dette hænger sam
men med den kendsgerning, at plantetallet for Ston11ont Cirrus 
netop var særligt højt ved Blangstedgaard (og Højer?) i den på
gældende periode er vanskeligt at sige på grundlag af det lille 
forsøgsantal. Men tallene tyder på, at planternes ved- og barkdele 
under visse omstændigheder synes mere påvirkelige af vokse
vilkårene end taven. 

I oversigten er ligeledes opført procent langtave af tave iaH. 
En sammenligning med de tilsvarende tal for grønskætning viser, 
at blåren her udgør en 111indre del af den samlede tavemasse end 
ved grønskætningen, 111en at der også her er et fald i den relative 
mængde af langtave ved stigende sålnængde. Dette er mindst ved 
det første tillæg af 30 kg i såmængden - ved Blangstedgaard er 
der endog tendens til en stigning i procent langtave - men ved 
en forøgelse af såmængden fra mellemste til største mængde falder 
langtaveprocenten stærkt. 

Efter skætningen er tavens længde lnålt, dens finhed og styrke 
bestemt og renskætningen vurderet. Resultatet heraf er som gen
nemsnit for saIlltlige forsøg opført i nedenstående oversigt: 

Karakter (0-10) for 
Såmængde, Længde Finhed Brudlængde renskætning, 
kg pr. ha cm Nm km 10 = helt ren 

St. Cirrus 
100 ............... 64 259 38.1 8.3 

130 ............... 61 295 40.0 8.2 

160 ............... 60 312 41.2 7.9 

Concurrent 
110 ............... 59 249 37.8 7.8 
140 ............... 57 257 38.3 7.7 
170 ............... 56 280 39.1 7.8 
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Tavens længde aftager nled stigende såmængde - fra lnind~ 
ste til største 6-8 pet. Finheden tiltager derimod og den er gen~ 
nemgående større for Stormont Cirrus end for Coneurrent. Også 
tavens styrke forøges med stigende såmængde. At forøgelsen i 
gennelllsnit procentisk er nlere end dobbelt så stor for Stormont 
Cirrus end for Coneurrent skyldes resultaterne på Blangstedgaard, 
hvor sidstnævnte sort viser svagt faldende brudlængde ved en 
forøgelse af såmængden. 

Blårens længde, finhed og styrke er skønsmæssigt vurderet. 
Forskellene er her ringe og tilsyneladende helt uden salllluenhæng 
med forsøgsbehandlingen. 

I nedenstående oversigt er der, på grundlag af gennemsnits
tallene for taveudbyttet refereret i tabel 5, beregnet et værdital 
sonl gennelusnit for hvert forsøgssted og for samtlige forsøg. 
Langtaven er multipliceret 111ed faktoren 5.0 og blåren 111ed 2.0, 
der nogenlunde svarer til værdiforholdet mellenl vandrødnet 
langtave og blår af middelkvalitet. Værditallene giver kun, under 
de givne forudsætninger, en antydning af det relative økonomiske 
udbytte. Der kan således ikke drages en salumenligning mellem 
dets størrelse ved grønskætning og ved oparbejdning efter rød~ 
ning. 

Værdital for taveudbyUe 
Såmængde, Blangsted- Gennem-
kg pr. ha Lyngby gaard Aarslev Højer snit 

Stormont Cirrus, 1946-1949 
100 42.6 48.8 33.9 30.9 40.2 

130 44.4 47.2 36.6 29.1 40.2 
160 44.7 48.2 37.4 26.9 41.0 

Stormont Cirrus, 1950-1951 
100 27.1 19.8 20.4 22.fJ 
130 29.7 20.4 21.4 23.8 

160 28.3 20.8 22.9 24.0 

Concurrent 1946-1949 
110 37.1 46.4 34.2 29.5 37.2 
140 37.2 48.9 35.2 31.8 39.1 
170 40.5 46.0 36.9 32.9 38.4 

Concurrent, 1950-1951 
,110 27.8 27.1 22.9 22.2 25.8 
140 28.2 29.5 23.8 22.7 26.6 
170 28.3 29.2 24.4 22.6 26.9 
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Det fremgår af oversigten. at forskellene i gennemsnits
tallene er små, men at der er karakteristiske forskelle mellem for
søgsstederne. Ved Lyngby og Aarslev stiger værditallet for Stor
mont Cirrus i den første periode henholdsvis ca. 5 pct. og ca. 
10 pet. ved en forøgelse af såmængden fra 100 kg til 160 kg pr. ha 
og ved den mellemste såmængde ligger det derimellenI. For Con
current er stigningen ved en tilsvarende forøgelse af sålnængden 
8-9 pet. ved begge forsøgsstederne. 

For Blangstedgaard er tendensen mindre tydelig for 8tor
mont Cirrus' vedkolnlnende - dog nænnest faldende -,Inedens 
det for Concurrent synes at være 140 kg udsæd, der giver højest 
værdital, 6-8 pct. højere end ved de to andre sålllængder. 

Ved Højer er værditallet i perioden 1946-1949 faldende for 
Stormont Cirrus og stigende for Concurrent med stigende så
mængde, men da det i begge tilfælde kun drej er sig om eet forsøg 
til rødning, kan tallene næppe tillægges større vægt. 

Frøudbyttet. 

U dbyttet af frø lned 10 pct. vand er i tabel 6 opført SOlll 

gennemsnit for hvert forsøgssted og for samtlige forsøg. 

Tabel 6. Udbytte af frø, hkg pr. ha, grønskætning og rødning. 

Såmængde, kg pr. ha _II Lyn?~1 Blangstedg.! Aarslev I HØj:~_\i~~ 
Antal forsøg: 6 6 _6 I 4 j 

Stormont Cirrus, grøn skættet 
100 ................ 8.6 7.4 8.0 5.7 7.7 
130 ................ 8.1 7.0 7.8 6.8 7.a 
160 ................ 7.6 7.1 i 7.5 6.1 7.2 

Stormont Cirrus, rødnet 
100 ................ 8.9 7.8 

I 
8.2 I 5.9 8.0 

130 ................ 8.6 7.5 8.0 6.0 7.7 
160 ................ 8.1 7.5 7.7 I 6.5 7.6 

Concunent, grøn skættet 
110 ................ 11.8 14.2 

I 
11.3 8.9 11.8 

140 .............. ,. 11.3 13.7 10.8 9.0 11.4 
170 ................ 11.3 12.7 10.3 9.2 11.0 

Concurrent, rødnet 
110 ... '" .......... 12.0 14.5 

I 
11.9 8.9 12.1 . 

140 ................ 11.4 14.1 11.6 9.2 11.8 
170 ................ 11.4 13.4 IO.!} 8.4 11.2 

1) Af Stormont Cirrus kun 3 forsøg. 
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Tilsyneladende har frøudbyttet været lidt større ved rødning 
end ved grøn skætning, gennelTIgående 4-5 pct. Det skyldes imid
lertid den kortere vejringstid for hør oparbej det ved rødning og et 
dertil svarende mindre tab af frø SOUl fugleskade o. lign. At det 
grønskættede materiale har ligget længere tid på skår og der er 
vendt gentagne gange har formentlig også bidraget til at forøge 
spildet. Differencen i frøudbyttet mellelTI de to behandlingsmåder 
el' således et udtryk for tabet af frø under den ret langvarige vej
ring, hør til grønskætning nOrInalt underkastes. 

Frøudbyttets afhængighed af varierende sålnængde fremgår 
derfor bedst af tallene fra det rødnede Inateriale. løvrigt ses det 
af tabellen, at udbytteniveauet har været Olntrent ens ved Lyngby 
og Aarslev, Inedens det ved Højer har ligget noget lavere og ved 
-Blangstedgaard lidt lavere for Stormont Cirrus, men væsentlig 
højere for Concurrent. I gennemsnit af samtlige forsøg har Con
current givet ca. 50 pet. mere frø end Stormont Cirrus. 

Frøudbyttet falder Ine d stigende sån1~ngde, for Storrnont 
Cirrus i gennemsnit 5 pct. ved en forøgelse af sårnængden fra 100 
til 160 kg pr. ha, for Concurrent 7-8 pct., når såmængden for
øges fra 110 kg til 170 kg pr. ha. I enkelte forsøg gør den modsatte 
tendens sig gældende, særlig i årene 1950 og 1951 og måske fordi 
der i de pågældende forsøg har været for lille plantebestand. 

I en del af forsøgene fra Lyngby og Aarslev er frøenes 1000-
kornsvægt bestemt. Gennemsnitsresultatet findes i nedenstående 
·oversigt: 

Stormont Cinus Coneurrent 
grønskættet rødnet grønskættet rødnet 

Mindste såmængde ...... 5.06 5.01 5,48 5.41 

Mellemste 5.10 5.01 5.47 5.39 

Største 5.01 4.94 5.44 5.37 

1000-kornsvægten er lidt større for grønskættet hør end for 
rødnet, antagelig fordi førstnævnte er rusket nogle dage senere. 
Indenfor de i forsøget anvendte såmængder er 1000-kornsvægten 
iøvrigt kun påvirket ubetydeligt, der synes dog at være et lille fald 
ved stigende såmængde. 
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Plantebestand og udbytte. 

Selvom de i det foregående refererede forsøgsresultater 
varierer en del, synes der dog at være nogenlunde overensstem
melse mellem resultaterne fra på den ene side Lyngby og Aarslev 
og på den ~nden Blangstedgaard og i nogen grad Højer. 

I omstående illustration er forsøgene delt som ovenfor 
skitseret, idet Højer, hvorfra der ikke findes plantetællinger, dog 
er holdt ude. Abscisseaksen angiver antal planter pr. 1112 ved rusk
ning og ordinaten udbyttet i kg pr. ha af langtave og blår. Udbyttet 
af strå og frø er ikke opført. Bevægelserne er her relativt små ved 
en variation i såm.ængden, for førstnævnte stigende for sidst
nævnte faldende. 

Af Stormont Cirrus stiger ved grønskætning yed Blangsted
gaard kun blårudbyttet, medens udbyttet af både langtave og blår 
ved Lyngby og Aarslev viser tendens til stigning med stigende så
mængde. Ved rødning er både langtave- og blårudbyttet praktisk 
taget uforandret for Blangstedgaards vedkommende, ved Lyngby 
og Aarslev stiger det til 130 kg udsæd og er i hovedsagen konstant, 
når såmængden forøges fra 130 kg til 160 kg pr. ha. En væsentlig 
årsag hertil er utvivlsomt forskellen i plantebestanden. Denne er, 
som det også fremgår af illustrationen, for Stormont Cirrus be
tydelig større ved Blangstedgaard end ved Lyngby og Aarslev. 
For Concurrent er plantebestanden derimod nogenlunde den 
samme på alle forsøgsstederne. Udbytteforskydningerne som følge 
af forøgelsen af såmængden er derfor umiddelbart sammenligne
lige for denne sorts vedkommende. Ved grøn skætning viser både 
tave- og særlig blårudbyttet tendens til stigning ved Blangsted
gaard, medens langtaveudbyttet ved Lyngby og Aarslev kun stiger, 
når såmængden forøges fra 110 kg til 140 kg pr. ha og derefter 
falder, medens blårudbyttet stiger stærkt. Ved oparbejdning efter 
rødning er udbyttet af langtave ved Lyngby og Aarslev svagt sti
gende, medens det ved Blangstedgaard kun gælder til en såmængde 
på 140 kg pr. ha. Blårudbyttet viser i begge tilfælde særlig stærk 
stigning, når såmængden forøges fra 140 til 170 kg pr. ha. 
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Stormont Cirrus 
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Fig. 1. 
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Sammendrag. 

l årene 1946-1951 er der ved Statens ForsøgsvirksOluhed i 
Plantekultur med Spilldhørsorterne Stormont Cirrus (LiTal Sus~ 
sex) og Concurrent gennemført forsøg med stigende såmængder, 
henholdsvis 100, 130 og 160 kg og 110, 140 og 170 kg pr. ha. 
Rækkeafstanden; der ikke er varieret, har været ca. 15 cm. 
Materialet er oparbejdet dels ved grønskætning og dels efter for
udgående rødning. laIt gennetuførtes 20 forsøg med Stormont 
,Cirrus (Liral Sussex) og 22 Il1ed Concurrent. 

Hvor det drejer sig om spindhør, er luængde og kvalitet af 
langtave meget væsentlig, men også blår- og frøudbyttet spiller en 
rolle. Som det er fremgået af det foregående, er det imidlertid 
ikke samme plante antal pr. arealenhed, der giver maxin1alt ud
bytte af de tre udbyttekomponenter og der må således tages hen
syn til flere tildels hinanden modvirkende faktorer ved fastsæt
telsen af den mest hensigtsmæssige såmængde. Formentlig bør 
den såmængde anvendes, der kan forventes at give det største 
nettoudbytte pr. arealenhed. I stærkt skeluatiseret fornI, er for
holdene søgt fremstillet S0l11 vist i fig. 2; der dog kun skal tjene 
som eksempel på de overvejelser, der knytter sig til spørgsmålet. 

De her anførte udgifts- og indtægtsposter samt eventuelt 

Dyrknings- og oparbejdn ingsudg. ialt 

----
Samlet værdi ar arI/røde 

Såmængde ~ planleanlal pr. arealenhed 

Fig. 2. 
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andre er stærkt varierende og vil hver især øve indflydelse på det 
salulede resultat og dermed på nettoudbyttet. I det foregående er
beregnet et såkaldt værdital, der er et udtryk for tavemængdens 
relative økononliske værdi. Hertil kommer værdien af frøudhyttet,. 
der i alle tilfælde aftager med stigende såmængde og således re
ducerer det økonomiske udbytte. I samme retning virker udgifternec 

ved oparbejdningen af det lned større såmængde følgende større
stråudbytte såvel som de forøgede udgifter til udsæd. I værdi
tallet er der således ikke taget hensyn hertil, og dette kan også 
kun gøres med tilnærmelse og under bestemte forudsætninger 
lued hensyn til priser på frø og tave, og til onlkostningerne ved 
den skætterimæssige oparbejdning af den forøgede materiale
mængde. Også faren for forøget lejesæd og de dermed forbundne 
stigende dyrkningsomkostninger må tages i betragtning. 

Gås der imidlertid ud fra 4,00 kr. og 5,00 kr. som prisen pr. 
kg af henholdsvis grønskættet og rødnet langtave, 0,80 kr. pr. kg 
grønskættet og 1,00 kr. pr. kg rødnet blår, 1,25 kr. pr. kg frø, samt 
at oparbejdsningsudgifterne for den forøgede stråluængde er 200 
kr. pr. 1000 kg ved grønskætning og 300 kr. ved rødning, kan der, 
når der ses bort fra jordlejen, der vil være nogenlunde uafhængig 
af udbyttet pr. arealenhed, foretages en olutrentlig beregning af 
økonomien ved anvendelsen af en såmængde på 30 kg og 60 kg: 
frø pr. ha udover basisn1ængden på 100 kg og 110 kg pr. ha for
henholdsvis Stonuont Cirrus og Concurrent. Dette er gjort i om
stående oversigt fra Lyngby, Blangstedgaard og Aarslev, medens. 
Højer, hvorfra der kun foreligger et par forsøgsresultater, ikke' er 
medregnet. Da resultaterne fra Lyngby og Aarslev, som det frem
går af det foregående, i hovedsagen viser den samme, fra Blang
stedgaard afvigende tendens, er der beregnet gennemsnit af disse. 
Der er i beregningen ikke taget hensyn til de kvalitative forskelle 
i taven, da disse er så små, at de næppe har betydning for det 
samlede resultat. 

Tallene i oversigten understreger den karakteristiske forskel 
i virkningen af forøget såmængde melIe lU på den ene side Lyngby 
og Aarslev, der her repræsenterer almindelig, lermuldet agerjord 
og på den anden side Blangstedgaard, der repræsenterer svær
lermuldet jord med god vandholdende evne. En forøgelse af så
lllængden på både 30 og 60 kg pr. ha har de to førstnævnte for-



'Tillæg til Mer- Mindre 
mindste udbytte udbytte 

så- af af 
mængde strå frø 

30 
60 

30 
,60 

30 
60 

30 
60 

30 
60 

kg pr. ha 

270 
360 

170 
230 

190 
310 

170 
360 

90 
130 

230 
230 

150 
250 

160 
270 

35 
75 

25 
65 

50 
75 

45 
80 

40 
30 

30 
'30 

50 
150 

40 
110 
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Merudgifter 
i forhold til 

mindste 
såmængde, 
kr. pr. ha 

Merudbytte Merindtægter 
af i forhold til 

lang-
tave blår 

kg pr. ha 

Lyngby og Aarslev 

Stormont Cirrus, grøn skættet 
-135 33 118 
241 77 215 

Stormont Cirrus, rødnet 
120 16 69 

225 16 99 

Concurrent, grønskættet 
138 49 55 
231 13 165 

Concurrent, rødnet 
145 11 
283 20 106 

Blangstedgaard 
Stormont Cirrus, grønskættet 

106 --:-1 75 

139 2 138 

Stormont Cirrus, rødnet 
144 --:-19 --:--34 
182 --:-16 10 

Concurrent, grønskættet 
130 --:-4 96 
313 12 158 

Concurrent, rødnet 
136 52--:-6 
294 --:-50 106 

mindste 
såmængde, 

kr. pr. ha 

226 
480 

149 
179 

240 
184 

56 
206 

56 
118 

--:-129 
--:-70 

81 
174 

254 
--:-144 

Indtægter 

udgifter 

kr. pr. ha 

91 
239 

29 
--:-46 

102 
--:-47 

--:-50 
--:-21 

--:-273 
--:-252 

--:-49 
--:-139 

118 
--:-438 

søgssteder været en god foranstaltning for Stormont Cirrus til 
grønskætning, medens det ikke er tilfældet ved Blangstedgaard. 

For Concurrent til grøn skætning har ved Lyngby og Aarslev 
. det første tillæg i såmængden været fordelagtig, men ikke det 
andet. Under de samme prismæssige forudsætninger har det der

:imod, som for Stonnont Cirrus' vedkommende ikke været til
.fældet ved Blangstedgaard, hverken for første eller andet tillæg 
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Da der i tallene for rødning lnangler resultater fra 1948 og 
1949 på samtlige forsøgssteder, er disse noget luere usikre. De 
bekræfter dog i det store og hele, hvad der også er fremgået af 
det foregående, at der for spindhør til rødning overalt skal an
vendes en mindre såmængde end til grønskætning. Forsøgene 
med forskellige såmængder af spindhør til rødning fortsætter 
imidlertid, og der vil senere fremkOlume speciel beretning derom. 

En ændring i ovennævnte prisrelationer i retning af lavere 
dyrknings- og oparbejdningsudgifter, lavere priser på frø og højere 
priser på langtave og blår vil ændre ovenstående beregninger og 
luotivere anvendelse af større såmængder, medens en prisbe
vægelse i modsat retning kan m.edføre overvejelser om betimelig
heden af en nedsættelse af sånlængden. 

Sammenholdes ovenstående med de i tabel 2 meddelte tal 
for plantebestanden vil det ses, at der er ret god overensstemmelse 
mellem disse og udbyttetallene. At Stonuont Cirrus ved Blang
stedgaard ikke giver udslag for en forøgelse af såmængden hænger 
salumen med den gode bestand, der her er opnået i forhold til de 
andre forsøgssteder og i forhold til Concurrent i det hele taget. 
Såmængden har i gennemsnit været nogle procent større, men af 
større betydning er antagelig den væsentlig bedre spiring i marken, 
formentlig som følge af en bedre vandforsyning under spiringen. 

I nedenstående oversigt er den virkelige såmængde ved Blang
stedgaard opført sammen med den tilsvarende gennemsnitsså
mængde fra de to andre forsøgssteder for perioden 1946-1949. 
Desuden er der søgt beregnet den såmængde, der skulle have 
været anvendt her, hvis der under de herskende spirings- og 
vækstbetingelser skulle have været opnået samme plantebestand 
som på Blangstedgaard. 

Virkelig såmængde kg pr. ha Forhøjet såmængde 
Lyngby og Blangsted- Lyngby og Aarslev 

Aarslev gaard kg pr. ha Procent 

Stormont Cirrus 
104 105 124 19 
131 137 168 28 
161 170 210 30 

Coneurrent 
111 110 120 8 
144 141 152 6 
175 173 178 1 
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Medens der ingen større forskel er i såmængderne for Con
currents vedkommende, skulle denne for Stormont Cirrus have 
været forhøjet 20-30 pct. fOl' at give samme plantebestand ved 
Lyngby-Aarslev som ved Blangstedgaard, eller med andre ord: 
set i forhold til plantebestanden har største såmængde af Stor
mont Cirrus ved Lyngby-Aarslev end ikke svaret til mellemste 
ved Blangstedgaard. 

Den optimale plantebesfand synes derefter ved grønskætning 
at være ca. 2000 planter pr. m 2, lidt mere for Stormont Cirrus end 
for Concurrent, - ved oparbejdning efter rødning antagelig lidt 
mindre. 

Resultaterne af de i nærværende beretning omtalte forsøg tyder 
på, at der af Storn10nt Cirrus til grøn skætning på let til god ler
n1uldet jord og ikke beliggende i den regnrigeste del af landet 
næppe bør anvendes mindre end 160 kg velspirende frø pr. ha 
og af Concun'ent Olnkring 140 kg, idet der af begge typer tilstræbes 
et plantetal på omkring 2000 planter pr. 111.2 ved ruskning. Skal 
materialet anvendes til oparbejdning efter rødning, bør såluæng
den antagelig reduceres lidt. 

På sværere jord med større vandholdende evne og i god kul
tur - repræsenteret ved Blangstedgaard og formentlig også i om
råder af landet, hvor der gennemgående er rigeligere nedbør, som 
ved Højer, bør der af Stormont Cirrus eller Concurrent næppe 
anvendes mere end 125-130 kg velspirende frø pr. ha. Drejer 
det sig om oparbejdning efter forudgående rødning, bør der antage
lig også her af begge sorter anvendes en lidt lnindre såmængde. 
Forsøg med såmængde og rækkeafstand ved rødning fortsættes. 

Summary 

During the years 1946-1951 experirnents with increasing sowing 
quantities of spinning flax, 20 expedrnents wilh Stormont Cirrus and 
22 experirnenls with Concurrent, a type more dch in seed, were 
carried out at lhe Stale Research Institute for Plant CuItivation. Basic 
quantities of 100 and 110 kilos per heclare respeclively were used~ 
and they were increased by 30 and 60 kilos per heclare. The material 
was worked up partly by green-scutching, parny after preceding 
retting. 
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For both sorts the experiments showed that the yielding com· 
ponents, seed, long fibres" and tow, reached their yielding maxima 
by different numbers of plants - different sowing quantities. The 
lowest maximum was found for the yield in seed which reached its 
rnaximum at a growth of legs than about 1300 plants. This was the 
10west number to be found during the experiments. The yield in 
long fibres reached its maximum at abOl!t 2200-2400 plants per 
square metre as far as Stormont eirrus was concerned, and at 2000-
2200 in the case of Concurrent, whereas the yield in tow for both 
sorts reached Hs maximum at a growth ofmore than 2400 plants 
per square metre. 

Even in the presen t case of spinning flax, the yield in fibres is 
not the only decisive feature when H comes to determining the sowing 
,quantity. In practice, regard must generally be paid also to the yield 
in seed, as this mus.t be sufficient for covering' the requirements for 
sowing. Besides, the mutual price levels af the three yielding com
poneuts may be of importance in ihis connection as well as the 
preparation expenses brought aboui by the greater yield in straw 
resulting from the increase in number of plants. If, by green
scutching, 1 kilo fibres is estimated at kr. 4.00, 1 kilo tow at kr. 0.80, 
1 kilo seed at kr. 1.25, and the preparation expenses. per ton straw 
amount to kr. 200.-, the growth of plants giving the greatest net 
yield per soil unit - the optimum growth of plants - is found to 
be about 2000 plants per square metre, probably a few more for 
Stormont Cirrus than for Concunent. Under the conditions pre
vailing during the experiments, such a growth of plants was obtained 
in light to good clayey mould at a s.owing quantity per hectare of 
160 kilos of well-sprouting seed of Stormont Cirrus, and 140 kilos of 
Concm·rent. In a rich soil with a good capacity af retaining water 
about 125 kilos per hectare of both sorts should be used. 

If the materiel is to be worked up after preceding retting, the 
experiments seem to indicate that somewhat smaller søwing quan
lilies should be used, but the experiments are carried on and their 
results will appeal' later in a special report. 



HovedtabeIl. Stormont CiTrUS, grønskættet. Udbytte, hkg pr. ha. 

Sårnængde pr. ha il ca. __ l O_O_k_g __ ~ ___ ~ ____ I!___ ______ c_a.~~1:3~=k=g=====;'iII:======::c:a:. :1=6~0~-=k~.=g~.-=--___ -_~_---___ -.~~~ 
Forsøgssted 

Lyngby ..... . 

Blangstedgaard 

Aarslev ..... . 

Højer ...... . 

år II jaIt frø I s~~'å :la~~!:'\!~l~~~~j_~ll~l_~ø_-' strå Jlangtavel blår I jalt I frø I strå Ilangtavel blår 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

75.0 1 9·~1- 59.51~~ ---~.8 -1- 7G.~--~~~:r~~-.6 -I -1~.6 13.31'178.51 7.9 ??1 I 9.3 116.5 
66.1, 8.1 51.3 6.3 10.8 67.0 7.61 54.7 7.0 12.9 67.1' 6.9 <>0.6 8.0 13.0 
73.5 : lOA 58.8 11.1 10.2' 73.9 9.7:' 61.0 11.8 10.5 75.0 9.0 61.9 11.7 12.4 
67.91 8.3 53.'i I 5.9 10.8 72.0 8.3 57.3 7.4 11.5, 74.3 7.5 59.9 8.4 11.8 
45.2 I 8.0 31.6

1 

5.0 3.9 47.2 7.8 33.1 4.9 4.7 48.7 7.9 35.7 4.7 5.8 
47.2 7.4 29.7 3.9 4.2 47.5 6.8 31.2 4.1 4.8 43.7 I 6.2 29.5 4.1 4.9 

I 

1946 H5.8 g.(; 76.2 14.8 8.2 D3A 7'sI76.0, 13.3 10.0 92.5 7.s 75.0 12.7 10.G 
1947 70.'1 7.8 52.7 1.3 17.0 69.5 7.9 52.7! 2.3 16.n! 70.G 8.G 52.5 2.3 17.7 
1948 78.9 9.G 57.4 79.1 9.4 I 59.1 70.0 8.5 56.9 
1949 87.3 8.6 70.3 12.5 6.0 i: gl..! I 8.1 I 73.1 13.1 6.u H5A 8.2 75.6 
HJ50 19.3 1.0 16.4 2.1 1.5 19.5; 0.9 I 16.4 2.t 1.8 19.7 0.9 16.8 

:::: ::.: ::: 1 :::: :: :.: I'I ;:: ::: I :::: ::: :.: I :::: :.: :::: I 
1947 I 57.G 7.7 45.8 5.5 lOA <>9.2 8.3: 44.91 4.5 11.2 60.7 8.0 45.9 
1948 57.1 9.3 46.1 9.2 3.2 I 58.0 8.7 49.5 8.7 3.7 I 57.1 8.2 46.2 
1949 71.7 11.3 51.6 9.0 3.6 ii 72.2 10.8 53.2 I 8.9 4.0 74.6 10.2 54.0 
1950 I 49.6 8.9 34.6 5.4 2.81 1 52.9 8.'1 37.5' 5.6 3..1 55.0 8.2 39.3 

13.7 
1.9 
4.4 

8.9 
5.3 
8.4 

11.3 
6.5 
5.8 

7.1 
2.0 
4.9 

9.0 
11.4 

4.6 
3.8 
3.8 
1.7 1951 1142.5 3.3 i 32.3' 4.2 2.2 II' 45.t! 3.6 34.8 5.0 2.3 50.8 4.0 38.1 

. 1947 il 75.9 8.7 42.7 3.6 12.21' 80.2 ~.o l' 43.8 3.'1 8.3 77.2 8.0 41.0 3.0 12.1 
I 1948 II ~2.3 i 1.9 34.9 3.6 6.5 63.9 tJA 45.7 5.9 Z·7 I 73.1 4.5 47.5 5.8 7.7 

I : ~~~ II o~ 1 06 43., 6.0 L =11 545 =5=.=9 ::!:::" =4=1='8====~=1 .=0=,==;)=, 7=,1=,==5=6'=9===5='=8 =,=1 =4=6='2~=7=.=0 ====,==6=.0 



Hovedtabe12. Concurrent, grønskætLet. Udbytte, hkg pr. ha. 

~~ I 

Såmængde pr. ha ca. 110 kg I ca. 140 kg 

Forsøgssted ! år .. io!IJ!~Lslråla1l{!1.,,{bih,1 ialt frø strå !Iangt.ve! blår 

ca. 170 kg 

iaH ! frø I str~J~Il?t~vel blår 

Lyngby ..... . 

Blangstedgaard 

, , , 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

76.8 13.0 53.1 
65.8 12.5 48.5 
69.9 14.4 49.8 
69.2 11.0 51.7 
44." 9.4 31.3 
59.4 1 10.7 36.6 

I 
1946 11101.3 
1947 73.1 
1948 80.1 
1949 92.8 
1950 41.4 
1951 73.4 

16.3 
16.3 
18.5 
11.3 

8.4 
14.4 

73.2 
46.3 
48.9 
71.0 
28.1 
46.4 

Aarslev ....... 1 1946 74.5 11.1 54.6 
59.3 12.4 39.1 
62.5 12.8 46.1 
70.6 12.3 51.1 
52.9 10.2 36,4 
57.1 8.8 38.0 

Højer ...... . 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1947 
1948 
1949 
1950 

86.4 10.1 46.2 
93.5 9.0 57.2 
56.4 7.3 42.3 
65.4 9.2 44.9 

11.9 6.5 73.5 
6.3 10.0 66.0 

10.2 6.7 72.8 
7.6 10.0 71.0 
2.9 7.5 46.3 
5.3 5.1 63.3 

15.6 
2.2 
7.5 

15.0 
3.4 
7.0 

7.8 
4.0 
8.9 

11.0 
6.6 
5.3 

5.6 
12.0 

4.0 
4.1 
2.8 
3.8 

99.8 
76.4 
80.7 
92.4 
42.6 
76.5 

9.3 73.4 
8.9 62.8 
3.2 61.0 
2.9 75.3 
2.2 53.8 
2.4 56.2 

11.4 53.6 
12.3 49.1 
13.9 53.9 
10.5 55.6 

9.0 33.3 
10.9 38.6 

14.3 
16.4 
18.1 
10.5 

8.9 
14.1 

74.4 
48.3 
50,4 
72.3 
28.6 
48.7 

9.9 55.6 
12.7 40.9 
12.2 47.2 
11.4 53.8 
10.0 36.3 
8.5 38.2 

6.2 
9.4 
8.1 
7.3 

8.8 88.3111.4 46.8 
6.1 87.5 8.8 58.1 
3.8 60.81 7.3 46.9 
3.3 66.1 8.5 45.9 

========~==~==~==~~~==~===== 

11.3 
7.2 

10.5 
8.5 
2.5 
5.5 

15.4 
2.0 
7.9 

14.9 
4.1 
7.2 

8.4 
4.<\ 
9.7 

lL1 
6.5 
5.n 

6.1 
9.2 
s.;; 
6.4 

9.8 
9.0 
7.8 

74.0 11.2 54.1 I 12.0 10.9 
66.6 11.8 49.2 5.5 10.2 

10.1 
9.4 
5.6 

73.6 13.6 ~4.;; I 10.3 9.1 
70.9 10.1 D5.6, 7.7 11.4 
47.8 10.2 34.6: 2.;; 9.9 
64.8 11.1 40.6 r 6.3 5.8 

7.4 100.3 
13.0 76.4 
4.3 79.9 
4.8 96.;; 
2.7 42.3 
4.2 73.3 

9,1 1176.1 
9.4 63.9 
3.0 58.0 

3.61
1

1

78
.
8 

2.7 56.7 
2.4 57.;; 

13.6 74.7 
12.8 48.9 
16.7 50,4 
10.6 75.6 

8.5 29.2 
13.7 47.2 

10.2 57.5 
10.9 44.9 
11.6 46.5 
10.8 56.8 
10.3 38.8 
8.1 39.3 

9.6 88.3 11.3 44.9 
6.9 87.5 IO.;; 56.6 
4.9 61.4 6.8 47.2 
4.1 68.9 8.2 46.4 

14,9 
3.1 
8 o 

14.8 
4.4 
7.0 

8.5 
4.3 
8.4 

12.3 
6.9 
6.0 

6.7 
9.3 
8.7 
6.6 

9,0 
12,5 

4.6 
5,H 
2.8 
5.1 

9.6 
11.1 
3.7 
4.6 
3.2 
2.6 

9.6 
6.4 
5.7 
4.2 

Ol 
-I 
00 



-- ---
ængde pr. ha 

1 __ -

ca. 100 kg 
~~----

Såm 

øgssted I år I ialt I frø I strå Ilangtave! i --
Fors 

-- - -
I i [ 

gby ...... 1946 82.81 9.2 61.6 l 7.3 
1947 66.3 7.9 47.41 6.5 
1948 I 74.9 9.4 59.8 -
1949 65.3 7.9 52.4 -

Lyn 

1950 50.7 10.2 I 34.8 5.3 
1951 50.8 9.0 I 34.0 4.6 

gstedgaard 1946 95.1 8.2 I 76.2 i l1.D 
1947 67.9 8.6 50.0 i 4.2 

Blan 

1948 86.9 11.1 65.3 -

1949 98.0 9.7 78.3 -
1950 22.1 I 2.0 17.1 2.1 
1951 57.1 ; 7.4 41.9 5.1 

Aars lev ...... 1946 73.1 8.4 55.9 : 5.9 
Hl47 60.9 7.5 49.1 

; 

5.2 
1948 58.5 7.9 47.5 6.9 
1949 70.8 8.5 51., I -
1950 54.8 9.9 37.2 3.8 
1951 48.7 7.1 33.5 3.4 

Høje r ....... 1947 88.3 g i 
.3 I 49.1 4.7 

1948 58.6 2.1 I - -
1949 56.6 6.4 I 43.2 -
1950 - -I - i -

I I 
--

7.8 
8.1 

10.2 I 

9.4 
2.1 
7.3 

4.2 75.5 I 7.4 
1.9 63.5' 8.0 
O.D 56.2 7.4 

: 72.7 8.5 

1.4 49.2 6.5 
1.1 II 55.8 9.9 

I 66.7 2.8 

79.6 I 

51.7 1 
66.2 
81.5 
17.6 
44.5 

60.r, 
49.\l 
46.7 
53.3 
39.7 
34.5 

43.8 3.7 1'180.9 I 8.2 

- I 63.2 6.9 48.5 i 

~I; - -I 
===-=--c=======O:= 

11.4 4.6 93.6 
4.3 3.2 69.0 
- - 85.2 
- - 105.5 I 

2.1 0.6 23.1 I 

5.2 1.5 60.6 

6.4 4.6 75.5 
5.1 3.3 63.0 
6.4 ! 1.1 60.3 
- I _ 73.51 

~:: ~::.' ~~:: 
4.4 3.5 I 86.4 

- I 66.0 
-- - 64.8 

~II 

6.7 
7.5 
7.5 
8.2 
9.4 
7.1 

9.6 
3.4 
6.4 

76.9 
51.7 
65.0 
85.5 
17.7 
44.0 

60.1 I 
50.1 i 
48.5 
54.5 
41.3 
35.9 

46.4 

50.2 
-

I 

11.4 4.D 
4.'1 :1.K 

Ol 
.... J 
<:O 

2.,\ 0.7 
5.0 2.0 

6.6 4.-1 
5.3 3.2 
6.7 1.1 

4.1 1.7 
3.8 1.6 

3.9 
! 

il. 7 
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Såmængde pr. ha 

Forsøgssted 

Hovedtabel 4. Concurrent, rødnet. Udbytte, hkg pr. ha. 

ca. 110 kg I 
I 

ca. 140 kg 

år I i alt J __ ~=~_L ~tr~}angtavcl !)I~:J_ iaH r~~~--, st~å_F;~-gtavei blå~! ialt 

=L=y=ng=b=Y=.=.= .. =.=.==i==1=9=46=#.11=7=2=.=2 *'-1~-~~~-:----~ 5.:[7-1.2- 12.~'-- 49.8 6.7' i 4,211" 8004 

1947 '1 68.1 11.7 41.8 5.0 2.9 67.5 11.2 45.6 5.3 3.1 I 67.3 
1948 70.1 14.1 51.3 - 73.li 13.7 54.0 - - I 72.3 
194H I 74.8 10.8 56.1 ~ 77.2 i 10.2 5tL2 - - il BO.1 
1950 I 47.8 H.4 ;'W.1 4.6 1.2 4H.3 9.2 31.5 4.7 1.3 :1 50.1 
1951 60.0 12.4 38.9 5.G 1.1 58.8 12.1 38.2 5.6! 1.1 j' 62.6 

Blangstedgaard 1946 1101.5 14.1 75.4 11.8 4./1 1104.4 14.6 79.0 12.8 4.4)103.0 
1947 73.2 17.0 I 46.3 3.5 3.7 74.1 I 15.7 46.'1 3.5 3'61:, 73.5 

Aarslev ..... . 

Højer ...... . 

1948 i 84.5 19.7 53.4 - ! 83.5 18.5 53.7 - 85.0 
1949 92.7 11.3 71.!) - 96.4 1l.7 74.G - 96.6 
1950 i 47.6 10.2 30.5 3.6 0.7 46.9 10.6 29.5 3.9 0.7 i 48.3 
1951 73.3 14.6 49.1 6.4 1.6 74.7 13.4 51.0 6.4 2.3 i 74.1 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1947 
1948 
1949 
1950 

70.3 
61.2 
60.7 
75.5 j 

59.8 
56.7 

96.3 
70.4 
63.5 
64.7 

11.4 ! 

12.4 : 
12.2 l 
10.9 
11.8 
12.5 

11.5 

~:~ I 
10.0 

50.1 

41.9 I 
43.5 

55.41 
38.3 
34.3 

48.r. 

47.6 
43.0 

5.4 
4.7 
6.7 

4.6 
3.~ 

4.5 

3.7 

5.9 
3.1 
1.0 

1.0 
2.3 

3.5 

1.8 

73.1 
60.9 
60.s 
80.2 
B1.3 
58.7 

95.1 
71.0 
66.0 
6ti.s 

11.0 
12.5 
11.5 
10.3 
l1.s 
12.5 

11.5 
7.5 
7.9 

10.0 

53.9 
40.6 
42.7 
58.5 
40.s 
:16.9 

55.6 

50.2 
45.0 

5.8 
4.4 I 

7.0 i 

4.1 
4.1 

4.9 

3.7 

6.5 
3.2 
1.0 

1.1 

:~.7 

2.1 

74.9 
61.3 
61.8 

80.1 1 

62.1 
56.7 i 

94.4 
73.5 
67.2 
68.2 

ca. 170 kg 

frø I strå l!a~.~ta,,-~I_~lår 

12.5[55.5 
10.9 I 43.2 
12.2 55.4 
10.7 60A 

H.7 31.9 
12.1 39.5 

13.1 
15.7 
17.5 
11.0 
10.3 
13.0 

78.4 
47.0 
56.2 
76.5 
30.5 
51.·1 

10.3 53.3 
11.3 I 42.9 
11.4 : 49.3 

9.4 I 58.8 I 

11.3 41.3 I 

11.5 37.3: 

10.6 
6.2 
7.5 
9.2 

49.5 

52.0 
46.8 

6.5 
5.7 

4.G 
fl.8 

9.9 
3.3 

3.9 
6.2 

6.1 
4.3 
6.9 i 

4.1 
4.2 

4.8 

6.2 
3.f! 

1.2 
1.2 

6.4 
3.8 

0.7 
2.3 

7.1 
3.9 
1.2 

1.5 
2.2 

4.4 

2.1 


