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DenBe Tabel giver en meget overskuelig Forestilling om 
den jævne Aftagen af Antallet af Frø i Kun-ene efterhaanden 
som disse fjærner sig mere og mere fra Hovedaksen. Ved 
Multiplikation af 24 med 1, 23 med 2, 22 med 7 + 12 o. s. v. 
og Sammenlægning af Produkterne af alle disse Multiplika
tioner, vil man finde, at Planten ialt bar 10015 Frø, fordelte i 
de 554 Kurve. 

Hvad Udviklingen af Frøene paa det Tidspunkt, da Op
tællingen foregik, angaar, var Tusindkornsvægten følgende: 

af Frøene af 1. Orden: 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 

2.00 Gram 
1'87 
1'42 
1·02 
0·53 

medens Frøene paa Grenene af 6. Orden endnu var ganske 
uudviklede. 

Ny Regler for Beregning af eventuel Erstatning 
ved Handel med garanteret Frø. 

Da Frøhandelen i Begyndelsen af Halv~jersern begyndte e 
at slaa ind paa mere rationel1e Spor med Forundersøgelse, 
Garanti for en vis "Dyrkningsværdi" (d. v. s. Procentindhold af 
rent, spiredygtigt Frø) og kontrollerende Efterundersøgelse som 
Basis, vedtoges efter Professor N o b b e s Forslag et Analyse
spillerum af 5%, saaled~s at Køberen intet kunde fordre i Er
statning, naar der f. Ex. var garanteret 80 og leveret et Parti 
med 75 % Dyrkningsværdi. Dette var almindelig Regel her i 
Landet til 1887, da Møller-Holst foreslog at garantere Ren
hed og Spireevne hver for sig og da at beregne en Latitude 
af 2 % for Renhed og 4 % for Spireevne; hertil føjede han 
næste Aar den Lempelse, at en højere Renhed end garanteret 
kunde dække en tilsvarende lavere Spire~vne, men ikke om-
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vendt. Endnu den Gang var der altsaa kun Tale om Garanti 
for Renhed og Spireevne, og det er først i de sidste Par Aar, 
at Forbrugerne - især nogle. større Indkøbsforeninger - har 
begyndt at forlange Garantier m. H. t. Kornvægt, Ukrudtsfrø o. a. 
Frøkontrolkommissionen og Frøkontrollens Bestyrer har derfor 
i en Række Møder drøftet denne Sag og er nu blevne enige 
om mere detaillerede Regler, af hvilke følgende her skal frem
hæves: 

For Renhedens Vedkommende bibeholdtes den af Møller
Holst foreslaaede Latitude af 2 %; derimod er Principet om en 
stigende Skala indført for Spireevnens Vedkommende, saaledes, 
at Latituden er sat til D %, naar Garantitallet for Spireevnen 
er over 95, 4 %, naar det ligger mellem 90 og 95 og 5 %, naar 
det ligger under 90; - Med Hensyn til Kornvægt vedtoges en 
Latitude af 6 % for Kløver- og 10% for Græsfrø, og for hver 
erstatningspligtig % skal der betales 1/2 % af Varens Pris. For 
Tøndevægten vedtoges en Latitude af 2 % for Frø med en 
Tøndevægt af over 200 Pd. og 5 % for Frø med en Tøndevægt 
af under 200 Pd.; nogen alm. Regel om en eventuel Erstat
nings Størrelse kan umulig gives, men denne maa bestemmes 
specielt for hver enkelt Tilfælde. For Ukrudtsfrøets Ved
kummende enedes man om en Latitude af 0.3 % og en Erstat
ning paa 15 % af Varens Pris for hver erstatningspligtig %. -
Er der garanteret, at et Frøparti ikke indeholder over et vist 
Antal ondartede Ukrudtsfrø pr. Kilo, og der viser sig at være 
mere end 100 Kløversilkekorn eller 200 Korn af andre ond
artede Ukrudtsfrø over dette Tal, da skal der betales i Erstat
ning 2 % af Varens Pris, henholdsvis for hvert 100 eller 200 
Korn, som Varen indeholder udover det opgivne Antal, dog 
ikke udover 25 % af Varens Pris. 

Et Exemplar af de fuldstændige Regler kan faas ved Hen
vendelse til "Dansk Frøkontrol, København V." 


