
46. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 
Ved Statens PlanteavlsudvaJg. 

Udsendt den 29. November 1912. 

Forsyningen med Rodkloverfro til Udsæd i 1913. 
Da Landbrugets Forsyning med Frø af Rødklever i Aar synes at frembyde Vanskeligheder, finder Sta· 

tens Forsøgsvirksomhed Anledning til e fter Opfo r drin g fra fle r e Sider og efter Samraad med Dansk 
B~rekontrol at meddele følgende til Vejledning ved Indkøb af Frø. 

A vlsst edets Be tydning. 
Ved Statens Forsøg med Frø fra forskellige Avlssteder (se 37. Meddelelse) er det største og sikreste 

Udbytte naaet af Tidlig Rødkløver fra Ho lsten, Da.nmark, Rusland, BOhmen, Schlesien, Ga· 
lizien, Polen og: Posen. Kllll lidt ringere er Tidlig Rødkløver fra Nordamerika, MI\,hren og Rhin · 
e gnene. Lidt mindre varig og mindre haardfør er Kløveren fra Holland og Ungarn. Denne Kløver staar 
i 1. Brugsaar gennemsnitlig 4 lr'tn. Hø pr. Td. Ld . tilbage for 'fidlig russisk Rødkløver, idet den paa de mere 
udsatte Egne jævnlig har lidt nogen Vinterskade. I 2. Brugsaar er den forholdsvis ringere. 

Fransk, Engelsk og Chilen;jlsk Rødkløver el' upaalidelige, idet de jævnlig har lidt stor Vinter· 
.:;kfl.de, og Italiensk Rødkløver er gansk e værdiløs under vore Forhold. 

Frema r k edet 1912~l3. 

Efter hvad der oplyses, el' Frøavlen af Tidl ig Rødkløver fra de fOl'itn nævnte, bedste Avlssteder 
i 1912 dt:lvis mislykket, og Frøet er af mindre smukt Udseende paa Grund af det regnfulde Høstvejr og har 
ofte en noget lavere Spireevne end normalt. Det samme gælder en Del overgemt Frø fra disse Egne. I 
Nordamerika synes Avlen heller ikke at være rigelig. I Østrusland er der derimod avlet en Del smukt Frø af 
Sildig Rødkløver - en haardfør men meget sildig Kløversort, som ikke egner sig for Blandinger med 
tidlige Græsarter, og som i de senere Aar stadig hyppigere fejlagtig er leveret som Tidlig russisk Rødkløver. 
I Ungarn er avlet en Del godt Fr.ø af Tidlig Rødkløver, som, hvis Prisen er gunstig, vil kunne anvendes 
til I·aarigt Udlæg i Landets mildere Egne. I Frankrig og Italien el' del' ogsaa avlet betydelige Mængder 
smukt udseende Frø, som udbydes til lavere Priser end det mindre tine, russiske Frø; men ifølge de oven· 

. nævnte Forsøgsresultater bØf man absolut ikke købe saadant Frø. 
Da. Frøbeholdningerne af 'l'idlig Rødkløver fra de nævnte, gode Avlssteder saaledes formentlig vil blive 

smaa, vil det i Aar være af særlig Vigtighed for Forbrugeren 
l) at købe sit Frø af 'I'idlig Rødkløver i god Tid og 
2) at skaffe sig sikre Garantier for, at Frøet er ublandet 'l'idlig Rødkløver fra et af de nævnte, 

gode Avlssteder. 
Afg r øde og Frøpris. 

Russisk og mell emevropæisk Frø med nonnal Spireevne udbydes for 'l'iden til en Detailpris af ca. 
I JO Øre pr. Pd., hvilket, med en Udsæd af 10 Pd., vil give en Udgi ft af 5-6 Kl'. pr. Td. Ld. mere end 
normalt til Indkøb af Kløverfrø. Denne Udgift vil være dækket af en Hømængde af 2-3 Ctn. pr. Td. Ld. 
Men Benyttelsen af Frø fra det sydlige og vestlige Evropa vil under vanskelige Overvintringsforhold kunne 
medføre 'l'ab paa 20-30 Ctn. Hø pr. 'rå. Ld. eller mere. Skal der spares paa Udgiften til Udsæd. maa man 
derfor hellere indskrænke Saamængden noget, f. Eks. fra 10 til 8 Pd. Kløverfrø pr. 'I'd. Lå ., end benytte Frø 
al' r,vivlsom Afst.:'llllning. Russisk Frø, del' indeholder en Del brune Korn, og som hal' en Spireevne af ca. 
\tO pCt., udbydes t il en Pris af ca. 90 Øl e. Dette Frø bør i Henhold til de angivne Forsøgsresultater absolut 
foretrækkes for aelv det smukkeste franske og italienske Frø. 

Erstatning af Tidlig Rødkløv e r m ed andre Bælgplanter. 
Hvor ogsaa andre Grunde end Frøpl'isen taler derfor, vil der I Aar være særlig Anledp.ing til i større 

Omfang end sædvanlig i FrøbJandingen helt eller delvis at erstatte Tidlig Rødkløver med andre Bælplantearter. 
'l'il 2 - 3.aarigt Græsleje kan Kællingetand ofte uden Tab træde i Rødkløverens Sted, og hvor Klø

venl.al er til Stede, er der særlig Anledning til denne Ombytning. Hvor Lucern e "il trives, kan denne be
nyttes i mindre Mængde. Alsikekløver vil ogsaa k~mne anvendes, særlig hvor Jorden er noget kold. Til 
I.:\<\rigt Groosleje kan Humle·Sneglebælg benyttes i Blanding med tidlige Groosarter, hvor man ved, at 
denne lykkes. l Blanding med Ager·Hejre, na.vnlig paa mere mager Jord, el' Gul Rundbælg meget anvendelig. 

Sildig Rødkløver i Blanding med sildige Græsser (Timothe eller Ager-Hejre) kan træde i Stedet 
for de sædvanlige Blandinger med ~idlig Rødkløver og endog give større Udbytte end disse i de fleste 'l'il. 
fælde, hvor Afgrøden skal benyttes til Grønfoder eller Hø. Men de sildige Blandinger giver sen Slæt, og Efter· 
græsningen er sildig og sparsom. 

'{Jd[orlig,: Tabtlltl· ol'er Fr9blalldillf/ l1r ml/ler ( /),/'8kellif/e Forhold {ilIdes i de nylig tldkomtle ~Lommebeger f{))' La,!dm(~kF 
Nærtll ere OplY8nitlf/tI' kIm i øvrigt [IWI vell He'llVet1delse til en af Bf.sfyrel"lJe af S/at6118 Forsogs8talionel' dIer til 

DO!lsk J<'røkont,·ol. 


