
48. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 
Ved Statens Planteavlsudvalg. 

Udsendt den 14. Marts 1913. 

Forsøg med TIlfIlipssorter til Sommerstaldfodring. 
Forsøget er udført i 1908, 1909 og 1':110 paa ~~orsøgsstationerne ved Lyngby, 1'ystofto, Studsgaard 

og 'l'r1strup samt pan 2 Gaurde under de bevægelige RodfrugtfoTsØg, henholdsvis ved Korsør og Varde. Saa
ning fandt Sted 2 Gange med 5 Ugen; Mellemrum, først i Maj og først i Juni, Optagning 3 Gange med 
3 Ugers Mellemrum, midt i August, først i Septbr. og sidst i Septbr. Til Sommerstaldfodring l lal" Grey stone 
og Yollow 'l'ankard hidtil været de almindeligst dyrkede Sorter. Forsøget havde til FormaaJ at undersøge, 
om Landsgrav-'l'urnips, Norsk :Maj-'l'mnips eller Finsk 'furn ips frembyder Fordele frem for de to nævnte Sorter. 

L(f,n(/sy'rav- Tu:r-nllJ.~ er halvlang, gulkødet og grønhovedet ligesom Yellow Tankard. 'l'oppen er 
betydelig mindre end hos Yellow Tankard . Baade Ul tidlig og sild ig Brug ovel'gaal' den i Reglen de andre 
Sorter i 'l'ol'stofndbyttæ, men Roerne er meget vanskelige at trække op, nav nlig paa bindende Jord, og dette 
besværliggør Anvendelsen, særlig i Sommertiden, hvor Jorden hyppig er stærkt udtørret. 

:1trQr.<ll,~ J.lIaj-Twl'nips (Maj·Næpe) er hvidkødet, af fladtrykt Halvkugleform med rødt Hoved . Masse
udbyttet Cl' ringe, men 'J'ørstofprocenten, del' er lig med Runkelroers, opvejer denne Mangel. Toppen er lil le. 
Af StokløLere og raadne Roer forekommer kun ganske enkelte. Sorten udmærker sig ved Tidlighed, og uaar 
j,andsgrav·'l'urnips tlndtages, giver den det største 'rørstofudbytte saave] efter sildig Sam,ing og Optagning fra 
midt i AUgllst til sidst i September som efter tidlig Saaning og Optagning fra midt i August til først i Sep· 
tember. Efter tidlig Saaning og Optagning efter September Maaneds Begyndelse ovel'gaas den dedmod ret 
betydelig af den sildige Sort, Yellow 'l'ankard. Norsk 'l'llrnips er meget let at trække op, selv i tørt Vt:j r og 
pfl:l stiv Lerjord . 

Pinsk '11arnips (Ostersllndom) er halvlan g, hvidkødet og rødhovedet. Tørstofprocenten er lavere . 
end hos nogen af de 4 andre Sorter. Efter tidlig Saan ing er Roernes 'førstofprocent endog omtrent 4 pOt. 
under Norsk Turnips' . 'l'oppen er lille. Den giver Hdt flere Stokløbere, men knap saa mange raadne Roer 
som Norsk 'l'urnips. Sorten afslutter sin Vækst endnu tidligere end Norsk Turnips, og som Følge heraf Cl' 

'l'ol'stofudbyttet nllcl'flde ved tidlig Saaning efter 2. og 3. Optagning, og vod slldig Saaning efter 3. Optagni ng 
4- 5 Ctn . Tørstof mindre pr. 'N . Ld. end af Norsk 'rurnips. Masseudbyttet. er derimod stone end hos nogen 
af de andre Sorter. Opt.agningen volder ikke store Vanskeligheder, men Finsk Turnips el' dog ikke saa let at 
tage op som Norsk Turnips. 

Yel-low Tankarrl er halvlang, gulkødet og grønhovedet. I 'l'ørstofl.ndhold overgaar den baade 
Landsgrav ·Turnips, Finsk 'l' urnips og Grey stone. 'l'oppen er stor. Angaaende Stokløbere og raadne Roer 
gælder omtrent det samme som for Norsk 'l'ul'lli ps~ I Modsætning til de tre førstnævnte er YE,Jlow Tankard 
cn sildig Sort, som først efter t idlig Saaning og Optagning fø rst i September naar en saadan Ud vikling, at 
Tørstofudbyttet overgaar Udbyttet af Norsk Turnips. l Hen":eende til Letoptagelighed staar Sorten en Del til· 
bage for Finsk Turnips og meget ti lbage for Norsk. 

GreN stOU(l er kugleformet, hvidkødet med rødgrønt Hoved. Den hal' henimod 1 pCt. højere Tør· 
stoflndhold end Finsk 'l'urnips. Toppen Ol' forholdsvis stor, navnlig efter sildig Saaning og tidlig Optagning, 
hvilket bøder noget paa Rodudbyttet. Den giver mange Stokløbere og mange raadne Roer, og Udoyttet for· 
ringes af denne Grund kendeligt. Tørstofudbyttet er i de fles te Forsøg saa lille, at den ikke kan anbefales 
til almindelig Dyrkning. 

Norsk og Finsk Turnips egner sig paa Grund a f deres hurtige Udvikling bedst til tidlig Op
t agning. Tit sildig Brug giver Yellow Tankard lige saa stort eller større Rodudbytte og en større 
Topm asse end disse. Landsgrav-Turnips giver baade efter tidlig og sildig Optagning størst Udbytte, 
men den sidder meget fast i Jorden. 

Ifølge andre Forsøg synes Norsk Maj·Turnips at være særlig modstandsdygtig over for Kaalbroksvamp, 
medens Yellow 'rankard og Grel' stone angribes i høj Grad af denne Svamp. 

Ud/'urlig Bere/ning t'z'l ,narcsl fremkomme i Tidsskrift fOl' L audbrl4getø Plan/eavl, dcr kali bestilles i en /i ver BOJ 
haudel foto 6 Il)'. l)r. Hind. 

Bilag findes paa Bagsiden. 



Bilag til 48. Meddelelse . 

• 

Resultater af Forsøg med Turnipssorter til Som merstaldfodring. 
Centner Tørstof pr. Td. Ld. 

Tidlig Saaning (ferst i Maj) 
Sortens Navn 

I 1. 2 I 8 Optagning Optagning Optagning 

Lnndsgrav.'l'urnlps . . ..... ... ..... •• o " o ••• 47.0 622 6Z.9 

Norsk Maj-Turnips. ..... ........ . ..... .. . «6 67.8 67.6 

Finsk Turnips ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. 43.1 "'.6 Ci2,1) 

Ycllow Tankartl . .. .. .. ... ......... .. ... .. 40.S 679 61.5 

Grey stone 0.0. o., •• .... .. ... .. .... 0 ' 0 •• 38.0 58.7 680 I 

Middel for 1., 2 . og 3. Optagning. 

Sortens Navn 

-
Landsgra\··Turnips . .... .... ... .. . ...... . 
Norsk MI\j-Turnlps . ... .... .. .. . . . ... 
Finsk Turnips. . . . . . . . . . .. . .... .. 
Yellow Tallkard .. ... . .. .. .... . .. . 
Grey stone .. ..... ... 

Tidlig Saaning (reaL i Maj) 
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-
Sildig Buning (forsL i Juni) 

1. I Optagning 2 I $. 
Optagning Optagning 

23.5 I 47.4- 112.7 
2M 47.1 50.::1 
22.8 44.$ 40.1 
18.4 41.8 40.3 
17.7 "'2.0 47.4 

Sildig Buning (fout i Juni) 

Top I ,f.Ct. pCt. pCt. 
Tørstof i pOt.. af tok - raadne 

Roen løbero Roor 
I 

98 27 00 06 
1l.2 28 00 l.l 

8.3 26 0.0 1.0 
10.2 <I 00 1.2 

88 " 0.0 " 


