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B. Vejledninger
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£ Stammeforsøg med rodfrugter og
w græsmarksplanter

gj Ved statens forsøgsstationer gennemføres forsøg med stammer af

t/v rodfrugter og græsmarksplanter med det formål at vurdere de
uÜ ta a prøvede stammers dyrkningsværdi.
% « a: **. Afprøvningen foregår enten kontinuerligt eller i forsøgsserier
« S ~» S e ^ e r e n fastlagt turnusplan. Regler for forsøgenes gennemførelse

og betingelser for deltagelse fås ved henvendelse til forsøgsvirk-
somheden. Afprøvningen kan foruden bestemmelse af udbytte
tillige omfatte undersøgelser af stammernes kvalitative egen-
skaber, holdbarhed, sygdomsresistens og andre forhold af betyd-
ning for dyrkningsværdien samt iagttagelser med henblik på en
beskrivelse til identifikation af stammerne.

På grundlag af forsøgsresultaterne anerkendes de bedste stam-
mer, og disse stammer får ret til at føje et S og årstallet for sidste
forsøgsår til stammenavnet. Anerkendelsen er gyldig indtil 4 år
efter, at nye stammeforsøg med den pågældende art er afsluttet,
dbg højest 15 år.

Forsøgsresultaterne offentliggøres i sammendrag i forsøgsvirk-
somhedens korte meddelelser og mere detailleret i beretninger i
Tidsskrift for Planteavl.

Stammeejeren er forpligtet til at lade en anerkendt stamme få
almindelig udbredelse ved salg af stamfrø til frøfirmaer, der
normalt driver frøavl og frøsalg.

Stammeejerens ejendomsret til en anerkendt stamme sikres
derved, at brugsfrø kun kan sælges under stammenavn og aner-
k$ndelsesmærke, når det er avlet direkte på stamfrø.



Anerkendelsesbetegnelsen har i stammeforsøg afsluttet før
1962 været et romertal. Ved overgang til S og årstal er det i
forståelse med stammeejerne vedtaget fra og med frøsæsonen
1963-64 at ændre romertalsbetegnelsen for følgende tidligere
anerkendte stammer til tilsvarende S og årstal.

Meddelelse
nr.
682
636
594
591
573
572
531
464

Forsøg med:
hundegræs og engsvingel
foderbeder
rødkløver
hvidkløver
kålroer
almindelig rajgræs og timothe
alsike og kællingetand
gulerødder til foderbrug

Romertal
III

XII
IV
II

XI
III
II
X

Ændres til
S 61
S 59
S 57
S 57
S 56
S 56
S 54
S 50

Abonnement på meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur
kan bestilles ved indsendelse af abonnementsbeløbet til bladets ekspedition,
statens planteavlskontor, Rolighedsvej 26, København V, postgiro 2299.

Abonnementsprisen er 5,00 kr. årlig.
Adresseændring bedes meddelt bladets ekspedition.

Trykt i 18.000 eksemplarer.




