
10. Meddelelse fra Statens Planteavlsudvalg 
til Vejledning for Landbrugere. 

t/dS6l1dt den 12. }'ebruar 11.04. 

Gratis Uddeling af Saasæd. 
Ved skriftlig Henvendelse til en af Statens nedennævnte Forsøgsstationer for Plantekultur, nemlig: 

Forsøgsstationen ved Vester Hassing (Vendsyssel), 
Forsøgsstationen ved Askov pr. Vejen, 

Forsøgsstationen ved Tysto fte pr. Skelskør og 
Forsøgsstationen ved Lyngby, 

kan enhver dansk Jordbruger, saalænge Forraad haves, faa gratis og portofrit tilsendt II, Pd. Saasæd af hver af 
("rJlgende Kulturplanter, nemlig : 

II, Pd. Sq uarebead-Hvede, Eth. Frederiksens Stamme, 
I /~ Pd. Lyngby Prentice-Byg. 
1/2 Pd. 6rd. Nordslesvigsk Kæmpe-Byg. 
tIt Pd. lJansk Havre. 

II, Pd. Tidlig gul Snedinge-Ært og 
1/, Pd. Marmoreret Glæno-Ært. 

Hcgæring om disse Prover maa være indsendt snare!lt mul igt og stmest inden Midt.en af Marts. Proverne 
ville bli ve udsendte i sidste Halvdel af Marts, Hvedeproverne i første Halvdel af September, og ledsages af en 
trykt Vejledning t il Pro vernes Formering. 

Om de nævnte Sorter skal meddeles følgende Oplysninger: 
Squilt,thead-lIvtde maa i Henhold t.il Maltb)'g- og Hvedtludvalgets Forsøg auses for den fordelagtigste 

H \'cdesort for \'ore Forhold. Erh. Fredflrik:;ens Stamme forener stort Foldudbytte med stift Straa og typisk 
A ksb~'g-ning. 

l'rclltioo-Byg er den mest foldr ige Bygsort, der for Tiden kendes. I Maltb~rg - og Hvedeud\'illgets Forsøg' 
har ,len gennemsnitlig givet 2 Centner Kærne og 3 Centner Halm llJere pr. Td. Ld. elld de Sorter, der i Yde6\'ne 
kOlllmc den nærmest. Lyngby-Stammen har i Reglen givet lidt storre Afgrøde end det almindelige Prentice-Hyg 
(tg I'r af en smukkere Kvalitet som Salgsvare. Prentice-Bygget har lang Voksetid og skal derfor saas tidlig!. 

Urd. NOI-dslesvigl!lk Kæmpe-Hyg har blandt. de j .Maltbyg- og Hvedeudralgets Forsøg pro\'ede Former af 
(jrrl. U,vg .!!iv e1. det slorst.e Udbytte. Det er lid t sil di gere modent end almindolig 6rd. Byg og skal helst saas for 
holrlsvis tidligt. 

Dansk Havre er paa Jermuldede Jorder \'or mest fold rige Havresort (se 2. Meddelelse fra Statens 
Plalll.l!avlsudvalg). Paa tor Sandjord har Graa Havre givet ligesaa st·or Kærneafgrede og noget mere Halm, men 
Kærnen er meget let og den er sildigere moden, men' blødstraaet og angribes stærkere af Rust end Dansk Havre. 
!Juline er middeltidlig, ret sth'straaet og egner sig baade til Avl af moden Sæd og til Staldfoder. 

'l'idHg gul SlIedi nge-Æl't er vor mest foldrige K ogeært (se 9, Meddelelse fra ~tatens Planteal'ls
IIchal!!!. !Jen er meget tidlig moden. egner sig derfor ,i"kke godt til Blanding med Havre eller Hestebønner, ej 
lu:II.·], 1 il Slaldl"()der. tJn den vokser svagt t il og derfor \'anskeligt kan holde Ukr udtet nede, er dens Dyrkn ing kun 
tilt·'laddig" pna 1I0genluude rene Jorder. 

~lal'1I1ol't'.'·et Glæli9-Æ " t er middel tidlig , vokser stærkt til, giver forholdsvis stor Kærn eafgrøde , modnes 
SiHnllll'l ) !ltcd Hil.vre ()g Hestld.l(,nllcr og egner sig derfor godt baade til D~'rkll illg i Henbestalld , i Blanding til 

i\Judllill!! <.tf! lil Husl SOUl Staldroder i gren Tilstand. Som Kogeært er den uanvendelig. 

NB. Nærmere OplyslJinger fans ved Henvendelse for Jyllands Vedkommende til Statskonsulent Fr, Hansen, 
_~skor 1"'- "~itll . eJler Forsøgsbest.yrer A. J . Hansen , V. Hassing I og for -Øernes Vedkommende til Stat.skonsuJent 
K. HanselI, L.rugby. eller Forsog!lvestyrer K. 1'. Nielseu, Tystofte pr_ Skelskor. 
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