
8de Meddelelse fra Statens Planteavlsudvalg 
til Vejledning for Landbrugere. 

Om Spireevnen af Runkelroefrø, avlet i 1902. 
Sidste Sommers ugunstige Vejrlig for Frøavlen lod formode, al Runkelroefrøet havde 

en mDngelfuld Spireevne. Ocr blev derfor gen nem Forsøgsbestyrer Helweg indsamlet ca. 
120 P r øver fra Frøavlere i forskellige Egne afLnlldel, og \'edpa n s k F ro k o n t 1'0 l s Vclvilli e 
CJ' elcr foretaget Spiringsbestemmelse af disse. 

Resultatet viser, al det i 1902 avlede Ruukelroefrø i (Jet hele hal' betydelig ringere 
Sl'il'cel'lle end normalt. Af nedenstnaende Tabel fl'emgaar det, at PI'OVCI'1lC fru de sydlige 
Øer gennemsnitlig har givet 57 pCt. spirede Frø (Hoveder) medens Gennemsnits-Spireevnen 
af Prøverne fra bele det ønige Land kun er 35 pCt. Til Sammenligning kun anføres, at 
Hi Prø\ler overgemt Ru n kelroefr.ø fra Avlen InOl har spiret med SO pCt., 
o~ at Dansk Fr.øk o ntrols Gennemsnitstal foJ' de sidste 10 Aar er S3 pCt. 

Antal Allt..ll Pmver lIIet1: GClllIcl1lsni ts· 

Landsdelene Ul ltlCl'SOgte 
Spil'illgspl'Ocell tcll 

I :'\1 j,ct 121.1--+0 IIG1' 1 (II·., 4V Pl: ~ af de lJ!l lsenMe 
Provel' 'l)i"~dyl!"-i!.'1l ,~m'dygl" • • pnwygllli"e Pmver. I'rø. Pro, I'~ 

,0 stsjæl1aml 11 7 4 U 19 
Det ovrige Sjicllalld og SalUso 32 10 16 O :!9 
lo'yn 2S O li 16 38 
fJstjylland Nord fol' Fredericia 20 8 :) 7 2S 
0 stjyl! <lond Syd for Fredericia G , , 1 34 

lait I 97 I 33 I 34 I 30 35 I 
De sydliac Øer (Bornholm, Mucn, 
Lol1al\d . ~alster, La.ngeland, 'raasinge) I 18 " I I 

16 57 

Del ses af Tabellen, at - naur de ~yrllige Øer undtages - 33 af \:li undersøgte 
Prøver har spiret med 1-20 pCt., 34 med 20-40 pCt. og ao med over 40 pCt., altsaa omtren t 
en Tredjedel i Il vel' Gruppe. Frø, der kun spirer med 1- 20 pCt., maa det bestemt frn· 
mndes nt bruge, ikke alene paa Grllnd af den ringe Spiringsprocenl, men tilli ge fordi disse 
Prøver har vist sig at givc særlig svage Spirer. Frø med 20-40 pCt. SpireevIle kan pau 
Grund af den forhol dsvis lille Avl i HJ02 ikke li:as~eres, men der maa saas mindst dohbelt 
saa tykt som sædvanlig. Regnes dct, aL der skal saas 2() Pd. pl'. Td. Land ar Frø med 80 
pCt. Spireevne, skal der saaletles af Frø med 40 pCt. Spirecvne saas 40 Pd. pr. Td. Land. 
Der mua i saa Fald køres 2 Gange med Frøsaamaskinen i det samme Spor. Spireevnen 
synes lor Kaalrocrrø at være normal, og hvor man Cl' henvist til at saa Runkelroefrø med 
tvivlsom Spireevne, kan en Indblanding af J\aalroefrø derfor tilraades for al sikre passende 
Plantehestand. 

Enbvcr Roedyrker maa derfor absolut sørge for al kende S!.ireevnen af det Run· 
kelroefrø, som lum saar til Foraaret, hvad enten hun køber det eller selv hul' avlet deL 

Af Gulerodsfrø er dcl' undersøgt ct mindre Antal Prøver; det synes at spire lige sau 
daarligt som Runkelroefrøet. Efter de foretagne Spiringsundersøgelser ved Dansk Frøkonlrol 
af nogle faa Prøver af Vaarsæd ser det ud til, at en Del af denne, særlig Havren, ogsau hal" 
en noget ringere Spireevne end normalt. Det maa derfor anbefales enhver Landbruger, at 
skalle sig Oplysning om Spireevnen af alt det Sædefrø, han vil benytte til Foraaret. 

Hvis der ikke ad anden Vej kan faas sikker Oplysning om Spireevnen, kan man 
I'cd lil Han8k Frøkontrol, København V. al indsende 1/, Pd. Frø i en Papirspose, som Brc\'. 
mcd Angivelse af, al der ønskes "Spiringsbestemrnelse efter billig Taxt~ , fnu udfori en saa
dun l"ndersogel se for 11/ 2 Kr. pr. Prøve. 

Beretning om de foretagnc Unders.ø:gelser vil fremkomme i "Tidsskrift for Landbru
gets Plantcayl ~ X. Billd. 

KB. Nærlllere Oj)lvsninr.:cl" faas ved Henvendelse til Forso"sbestyrcr H c l WC" Acacia-
• v o ' 0' 

vej, K.obcnha\"ll V. samt for Jyllands Vedkommende til Slutskollsulent Fr. H ansen, Askov , 
Vejen. og Forsøgsbestyrcr A. J. H a Il se n, V. Hassing, og for Øernes Vedkommende til Stats
konsulen! K. Ii n. Il s c n , Lynghy, og Forsøgsbestyrer N. P. N i e I s e 11, Tystofte, Skelslwr. 
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