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Forord.
2-Uange Landmænd, som enten allerede dyrke Rodfrugter til
Foder for Kreaturer, eller som have tænkt at optage disse i

deres Avlsbrug,

vistnok

have

samlet Anviisning

med

følt Savnet af en

os

istedetsor de adspredte Meddelelser,

der

paa forskjellige Steder findes om denne Gjenstand.

Dette i Forbindelse med den almindeligere Anerkjendelse,
der i de senere Aar ogsaa her i Landet er fkjcenket Rodfrugt

dyrkningen, har modnet

vor Beslutning at udarbejde nær

værende Anviisning.

I det

skotske Agerbrug

er Rodfrugtdyrk-

ningen, som bekjendt, ligesaa almindelig,

som den hos os

engelske

og

er sjelden, og det fortjener vistnok vor fulde Opmærksomhed,

at den er anerkjendt som et af de vigtigste Hjælpemidler til
den hoie Udvikling, Agerbruget og Qvægavlen der have naaet.

Omendstjondt
Eet og Alt

at

vi

tage

vel maae vogte os for i

imidlertid
det

Monster, bor vi dog —

engelste

og

siotfle Agerbrug

til

selv om vort Klima forhindrer os

i, som der, at lade en stor Deel Turnips afæde paa Marken

eller opfodre i aabne Gaarde, hvilket er til stor Lettelse i
den hele Bedrift — betragte en udviklet Nodsrugtavl som en

mægtig Loftestang ogsaa for vort Agerbrug, idet den fremmer
en omhyggeligere Bearbeidning af Jorden, giver en lønnende
Erstatning for en Deel af den rene Brak, sætter os i Stand
til at byde vore Kreaturer et saftfuldt Vinterfoder,

er en

fortrinlig Forfrugt for al Vaarsæd og efterlader en kraftigere

Gjodning for vore Jorder.

Det lader sig

ikke negte,

at

Kornproductionen

her i

Landet er strebet betydeligt frem i de sidste Decennier, lige-
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IV
er

som at det i Almindelighed

de større Eiendomme,

der

have givet Exemplet; men vi troe, at man bor vogte sig for

at følge dette Exempel i en altfor udstrakt Grad;

deels

ligge nemlig de storre Eiendomme offest i Streg, der fra

en tidligere Tid have hørt til de frugtbareste, deels have de
igjennem lange Aarreekker faaet betydeligt Tilstud ved Natural -

tienben, og

almindeligt,

uagtet disse Fordele viser det sig dog nu saa
at

de

trænge

Merglingen i Forbindelse

til

med

Gjodningstilskud

den

udenfra.

udstrakte Dyrkning

af

langstraaet Seed har derhos i langt stærkere Grad end for
lagt Beflag

paa

Jordens

Kræfter,

imedens

Kloveren

Græsmarkerne ikke give det Udbytte, de forhen gave.

og

Gjen-

tagen Merglmg af Jorder, der savne den fornødne Kraft,
viser sig frugtesløs;

mere

Landmanden er og ni aa være mere og

betænkt paa at forflaffe sig Gjodningstilstud

udenfra,

og Driftsomkostningerne med Skatter og Afgifter blive de
samme, hvad enten der avles flere eller færre Fold.

Derfor troe vi, at man bør være vaersom med at folge den
indslagne Bei, der især for de mindre Landeiendomsbesiddere

er saa meget desto farligere, som disse ofte fattes de fornødne

Midler tit Ondets Afhjælpning, medens det paa den anden
Side netop er dem, der i forholdsviis størst Udstrækning ville

kunne føre sig Rodfrugtdyrkningen til Nytte.
Det er vel sandt, at Danmark er et kornfrembringende
Land, men det er ligesaa vist, at Kreaturerne ere en vigtig

hvad enten det gjælder om Meieri-

Indtægtskilde for det,
eller Kjodfrembringelser,

og

at

de vilde blive det i langt

høiere Grad, dersom de behandledes med større Omhu og
bleve kraftigere ernærede

Sommer og Vinter, saaledes

at

de endog fra Fødselen af kunne gaae en til det bedre Hold

svarende Udvikling imode.

ved

Dette vil efter vor Formening

at fodre med Rodfrugter,

bedst

kunne

opnaaes

enten

dette

skeer i Forbindelse med eller uden Tilsind af

Kraftsoder.

hvad

Udbyttet af færre, kraftigt ernærede Kreaturer

vilde rigeligt opveie Udbyttet af et storre Antal flet fodrede,
og da der ved den kraftigere Fodring erholdes

en værdi-

lidt efter lidt komme ind paa

fuldere Gjodniug, vilde man

at lade det gode Kreaturhold gaae langt mere Haand i Haand

med Korndyrkningen,

end dette nu er Tilfældet, og derved

vinde en Betryggelse imod uberegnelige Tidsomvexliuger.

Man

er

gjerne

til

tilbøjelig

at

betragte

Rodfrugt-

dyrkningen som for besværlig og bekostelig, deels fordi den

er noget Nyt, og deels fordi man paa mange Steder savner

Endskjøndt vi maae indrømme,

den fornødne Arbejdskraft.

at Dyrkning af Rodfrugter, som alt Nyt, navnlig i Begyn

delsen kan mode nogen Vanskelighed,

er

det

dog paa ben

anden Side vor Overbevnsning, at denne efterhaanden lader-

sig overvinde, eftersom der indvindes Erfaringer med Hensyn
til deres Dyrkning; Indførelsen af forbedrede og hensigtsmæs

sige Redskaber og Erkjendelsen af, at Rodfrugtdyrkningen er løn
ville sikkert vide at sierne de Hindringer,

nende,

stillet

have

sig

i

Beien

en

for

almindeligere

som hidtil
Udbredelse

af den.
Vi ere ikke istand til at give nogen Anviisning,

der

kan tjene som Regel for Rodfrugternes Indordning i Sæd

skiftet;
er

i de Lande, hvor Rodfrugtdyrkniugen er almindelig,

Saaaledes er nogle af de al

dette meget forskjelligt.

mindelige Sædskifter i Skotland,

hvor

Nodfrugtdyrkningen

fuldstændig eller for største Delen træder i Stedet for Brak,

følgende:

Turnips
Byg
Græs
Græs
Vintersæd

Ved Anvendelsen

eller

af

•<

disse - og

Turnips.
BygGræs.
Græs.
Gronjordshavre.
Vintersæd.

lignende Sædskifter er

imidlertid Leilighed til megen Vexel i Scedfølgen.

brakkes

ogsaa

meget almindeligt en

Saaledes

Deel af Turnipsstiftet,

tages Kartofler og Hestebønner

i

en Deel

af

eller
dette,

ligesom der Intet vilde være til Hinder for at benytte Dele
af dette Skifte til Mrter, Vikker, Boghvede o. dl.;

Byg-

VI
skiftet kunde saaledes ogsaa for en Deel benyttes til Vinter

sæd eller Havre, og Dele af Vintersædfkiftet til Byg, Havre
eller deslige.

At et af Græsskifterne kunde benyttes til Slæt,

og det sidste af dem for en Deel til Halvbrak, følger af sig

Der gjødes sædvanlig to Gange i Sædomlobet, nemlig

selv.

til Turnips og Vintersæd, en Fremgang§maade, der i For

bindelse

med

saadan,

at

en fuldstændigere Frugtvexel

der

ikke

tages

umiddelbart efter hinanden,

og

navnlig

en

flere Afgrøder langstraaet Sæd

særlig

fortjener

vor Opmærk

somhed, saa meget mere, som Gjodningen paa denne Maade
komme Grcesstifterne mere tilgode.

turde

Rodfrugter

en fortræffelig Forfrugt for al Slags Vaarsæd,

ere

men især

for Byg, derimod ikke her i Landet for Vintersæd, fordi

deres Jndbjergningstid falder for nær sammen med Saaetiden for Vintersæden.

Hvor Rodfrugtavl agtes indfort paa

større Gaarde, vide vi ikke bedre Plads for dem end i en
Deel af Brakmarken

befaling,

eller,

hvilket vel fortjener meest An

i een eller flere af de Gaarden

nærmestliggende

Marker at indføre en særskilt Drift med Rodfrugter.

Enhver Forandring i Driften bør skee med Varsomhed,

og ikke mindst en saadan, hvor Rodfrugterne skulle gives en
fuldstændigere Plads i Sæbffiftet;

stiftet,

en Forandring i Sæd-

hvorved der kunde opnaaes et billigere og kraftigere

Foder for Kreaturerne, en rigeligere og kraftigere Gjodning,

og hvorved Jorden kunde blive renere og dybere bearbejdet
og Græsgangene rigere, er vistnok et Formaal, som er værd

at eftertragte;

men et saadant lader sig ikke gjennemfore i

kort Tid uden betydelige Pengetilskud.

Den jævne og rolige

Overgang, støttet til de i det Mindre indvundne Erfaringer
og overhovedet til den praktiske Sands, er den sikkreste.

De Kilder, hvorfra .ot have hentet vore Meddelelser,

ere: deels egne, deels Andres Erfaringer baade her i Landet
og i Skotland, deels de paalideligste Skrifter, i hvilke Rod-

frugtdyrknittgen er behandlet, navnlig: The Book of the Farm,

af Henry Stephens;

Cyclopedia of Agriculture, af John

VII
Dr. Hamm,

C. Morton;

Grundzüge der Landwirth-

schaft, og flere Beretninger og Meddelelser her fra Landet.

Benævnelsen
brugt,

fordi

gen,

en

have

„Turnips"

om

saavel

vi

i

de egentlige Turnips som

Almindelighed
om

Rutaba-

bestemtere Adskillelse ofte vilde medfore ufor

og fordi Adskillelsen let fremtræder af

noden Vidtløftighed,

sig selv, hvor Talen er om den ene eller anden Slags.
Vægt og Maal have vi reduceret efter danske Forhold,

saa noiagtigt,

som det maatte ansees for nødvendigt,

uden

at tye til Brøker.

Vor første Tanke, blot at give en ganske kort Vejled
ning,

opgaves,

inden

man

deels

fordi

der vilde hengaae mange Aar,

kunde vente ad Erfaringens Vei her i Landet

at erholde de ønskelige Oplysninger, deels fordi det under

de forfkjellige Forhold, som Jordsmon, Klima m. m. ikke let
lader sig bestemme, hvilken Fremgangsmaade man bor give For

trin, og endelig fordi der er saamange Vink og Haandgreb,
som vi kunne føre os til Nytte og derved i mange Tilfælde

undgaae baade Pengetab og Tidsspilde.

’

Paa den anden Side forekom det os uhensigtsmæssigt
at give en saa udtømmende Fremstilling

som den, nogle af

de bedste engelske Landbofkrifter indeholde, deels fordi Grændsen
for vor Opgave derved vilde overskrides,
meget

deraf

alene

deels ogsaa fordi

har Betydning og Værd for skotske og

engelske Forhold.
Vi maae udtrykkeligt bemærke, at vi ved Afsnittene om

Jordens Behandling og om Anvendelsen af Gjodning hoved
sagelig have holdt os til de engelske og skotste Kilder, og at

Meddelelserne saaledes ere afpassede efter den der hyppige

Hoidrift (high farming), altsaa afpassede efter de fuldkomneste
(intensive) Agerbrug.

Grunden,

hvorfor dette er steel, er,

fordi Anviisningen ogsaa kunde tjene de Landmænd, der ønske
at anvende en større Omhu og gjøde rigeligere,

end

dette

sædvanligt steer.

Vor fleeraarige Erfaring

har

imidlertid godtgjort,

at

der her i Landet kan avles fortræffelige Afgrøder uden Til-

stud af sonstig Gjodning, men paa den anden Side ogsaa,

at

konstig Gjodning

synes,

eller

kraftig Compost

i

alle Tilfælde

naar den er anvendt som Tilskud ved Rodfrugtdyrk

ningen, at være paa sin rette Plads.
For at gjore Anviisningen mere brugbar for dem, der

mutigen

kunde

ønffe

at

søge Oplysninger med Hensyn til

enkelte Dele af den, have vi holdt den i bestemte, tydeligt

betegnede Afsnit.

Maatte denne Anviisning bidrage Noget til en alminde
ligere Udbredelse af Nodfrugtdyrkningen her i Landet, vilde

vor Hensigt med den være naaet.
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Under Begrebet Turnips indbefattes

skjellige Roe- og Kaalarter,
formigt:

en Mængde for-

Botaiüg

hvis Nod udvikler sig knold- ')!^8°9

De høre alle til Klassen Tetradynamiæ efter

Linnoes System og den naturlige Familie Cruciferæ

□ : de Korsblomstrede,
fire

saaledes kaldte paa Grund af deres

korsformigt stillede Kronblade.

De

dyrkede Turnips

falde i botanisk Henseende i to væsentlig forstjellige Hoved

afdelinger,

de, som høre til Kaalarterne,

nemlig:

hvortil

Rutabagen og dennes Varieteter, og de, som hyre til Roerne,

hvortil de hvide og gule Turnips kunne henføres.

botaniske

Det

camp estris
i

Navn

for

Rutabaga.

har

Frpbladene

det Blaa spillende Blade,

formige og tandede,

er

Rutabagen
Den

Brassica

lidt

kjpdagtige,

ere rue,

lhre-

hvorimod de senere fremkommende ere

hjerteformige.

Det botaniste Navn for den almindelige Markroe er
Brassica Rapa
lyreforinige,

(den

egentlige

Turnips).

Denne har

lysegrønne Blade og mere rue Frsblade.

Der dyrkes vistnok formange forstjellige Slags Tur- Turnips-

llips ;

den

bekjendte skotske

Frøhandler,

Mr.

Lawson,

nævner ikke færre end 67 forstjellige Sorter, deels Nutabager,
deels almindelige Turnips,
stjelnes

imellem

de

hvide

af hvilke sidste der sædvanlig
og

de

gule.

Hvor Turnips

2
dyrkes, bør i Reglen noget af hver af disse tre Hoved
sorter saaes, fordi de hver for sig besidde Eiendommeligheder, der gjore dem skikkede til at udfylde hver sin Plads
i Fodringstiden. Den hvide Turnips, der vanskeligt holdersig længere end til Nhtaar, benyttes saaledes i Reglen
bedst fra den Tid, Græsset ophorer, til Aarets Udgang;
den gule i Aarets første to Maaneder, og Rutabagen, som
vel opbevaret kan holde sig heelt ud paa Foraaret, benyttes
tilsidst.
Af de hvide Turnips anbefales især the while
Globe (Brassica Rapa, depressa alba) paa Grund af
deus tidlige Modenhed, Sødhed, Saftfuldhed, Størrelse og
gode Form.
Af de gule Turnips ere de incest dyrkede:
Imperial -Pur pie-top- yellow Bullock og Pur
ple-top-Aberdeen. Disse ere rpdhovede; af de grouhovede: Green-top-yellow- bullock.
Af Rntabager eller Kaalraber fortjener især at anbe
fales: Purple-top (Hutabaga).
BehEnq.
Jordens forskjellige Beskaffenhed kræver forfljellig Be' handling.
Ver^orberiere
^aa lettere, skjørere Jorder eller overhovedet paa de
egentlige Turnipsjorder er Behandlingen folgende:
Jorden pløies dybt tidlig i Efteraaret; god, dyb
Muldjord kan ikke let ploies for dybt. Har Madjorden et
jernholdigt Underlag, eller er dette løst og moseagtigt, maa
man være vaersom med en altfor dyb Pløjning, for ikke
at bringe formeget af den daarlige Undergrund op til Over
fladen. Syv til ni Tommer ansees for dyb Pløjning. Om
Foraaret, naar det er tørt Veir, tvcerplpies Jorden, og det
er da hensigtsmæssigt at lade den ligge urørt en 14
Dages Tid, førend den harves. Paa Jord af denne
Slags vil 1 Tand paalangs og 1 paatvers i Reglen
være tilstrækkelig til at udrive Ukrudtet af Jorden,
Gunstigt Veir til Bearbejdningen er vigtigt; kan dette

3
ikke afventes, maa den svenske Harve eller Exstirpatoren benyttes.

Det Ovenanførte gjcelder fornemmelig Jorder,

god

Kulturtilstand.

Jorden

Er

der ere

i

overfyldt med

derimod

Ukrudt, udsordres eti langt omhyggeligere Anvendelse af den

Hvorledes end Bearbeid-

svenfte Harve og Exstirpatoren.

ningen udføres, maa Jordens fuldstændige Rensning

og Smuldring altid

haves for Die som

en Hovedsag;

thi af Jordens omhyggelige Behandling afhænger Udbyttet
for en ftor Deel,

saa at een Pløjning eller Harvning ofte

kan være mere værd end mange kostbare Behakninger.

Har man med gammel Grønjord at gjsre, som, selv Gammel
om der er taget en Kornafgrøde forud, dog ofte indeholder '<ire"",rb'
uforraadnet Grønsvær, pløies der dybt snarest muligt efter
Høst. Foraaret derpaa tverpløies, harves og tromles gjentagne Gange, indtil al Grønsværen er bragt til Overfladen.

Naar Jorden derpaa lægges op i Kamme til Gjodningen,
som i det Følgende nærmere vil blive beskrevet,

afsamles

Grønsværen og spredes foran Ploven i Drilfurerne,

haanden som disse oppløies.

efter-

Gjødniugen kommer nu oven-

paa Grønsværen, hvorpaa Kammene flækkes ud over denne.

Saaledes komme altsaa Kammene til at ligge over Gjpdningen

og Grønsværen,

udebliver en lønnende

og sjelden

Host efter denne Fremgangsmaade.

Kalkjorder eller magre Sandjorder, der især under en

ombyggelig

vilde

Foraarsbearbeidning

udtprres

paa Grund af deres ringe Sammenhæng,

formeget

bør pløies og

gjydes tidlig om Efteraaret og ligge urørte til Foraaret, og

ville da let kunne bearbeides med Scarificator eller Harve,

forat

tilintetgjøre Ukrudtet.

Frøet

ikke

paa Kamme,

trukne i 15 til 20,

Paa
men

saadanne Jorder

paa

flad

Jord

i

saaes

Riller,

hvisl 22 Tommers Afstand fra hin

anden,

eftersom Turnipsplanterne have mindre eller større

Blade.

Anvendes Guano eller konstige Gjpdemidler, maae

disse saaes samtidigt med Frøet;
Hjælp

af særegne

hvilke

ogsaa

i England steer dette ved

dertil indrettede Saaemastiner,

den saakaldte

iblandt

w a t e r - d r i 11 - SD2 affine,

der

Kameer

4
i

udgyder

oploft

Vand

Gjødning

(flydende

Gjødning)

samtidig med Saaningen.
Ved Bearbejdning as Leerjord og stærkt bindende Jord,

Leerjord og

9aae ud paa at gjøre Madjorden saa skjør og fiiit

dende Jord.

som muligt, uden derfor at tillade Fugtigheden at nudvige.
Til den Ende bør det rette Meblik til Jordens Behandling
npie paaagtes, og Jorden fremfor alt ikke behaudles, medens
Som almindelig Regel kan gjcelde, at

den endnu er vaad.

Leerjord bør gjødes om Efteraaret paa Stubbeu, efter en

Forudbearbeidning med Grubberen, et i England og Skot
land

benyttet Redskab,

almindelig

Scarificator.

meest

der

Jorden plhies dybt saa

ligner vor

tidlig som

muligt

om Efteraaret, tverplyies eller svenskes om Foraaret, uaar

og

er tørt,

Beiret

Erfaringen

har godtgjort,

at

denne

naar der gives et yderligere Tilsind af

Fremgangsmaade,

konstig Gjødning, er den bedste til paa saadanne Jorder at
sikkre

sig

en god

Turnipsafgrøde.

af mindre bindende Leerjorder,
fredsstillende

iværksætte

og

svenske Harve

den

ved

Foraarsbearbeidningen

lader sig fuldkommen til

Brugen

as

Grubberen,

almindelige Harve,

undtagen

den

hvor

der er saamegen Qvikgrces, at Plsining ikke tør undlades.
Stcerkeste

ecerjortti.

Paa de stærkeste Leerjorder, hvilke egentlig ikke egne sig 1
Turnips, er i England vundet taalelige Afgrøder ved
allerede om Efteraaret,

naar Stnbjorden er plsiet,

harvet

og renset, at oppløie Jorden i Kamme (Drills) ganske paa
samme Maade,

som naar Jorden ellers opdrilles nmiddel

bart før Saaningen, og da sprede Staldgjødningen i Fu

rerne, hvorefter Kammene kloves og de nyfremkomne Kamme

saaledes

komme til

nu liggende

at dække Gjsdningen.

urørt til

Foraaret.

Jorden bliver

Da Jorden

iniidlertid

trods Frostens Indvirkning vil være for sammenhængende/
harves Kammene let,

imedens Furerne imellem Kammene

løsnes med en Hestehakke eller Scarificator,
meget,

dog kun saa-

som er tilstrækkeligt forat kvæle Ukrudtet,

meget at Kammen forstyrres.

eller konstig Gjødning

ikke saa-

Nogle hundrede Pund Guano

bredsaaes

nu,

hvorefter Kammene
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pløies let op igjen; herved vil den konstige Gjødning og

den pulveriserede Jord bringes til Ryggen af Kammene.
Det vil vistnok paa Grund af vore tørre Foraar være

rigtigst i

at

Almindelighed

anvende Ploven saa lidt som

muligt ved Foraarsbearbeidningen,
Vigtighed,

da det er af særdeles

at Jorden ikke udtørres formeget.

af Tromlen

til Pulverisering

af Jorden

Anvendelsen

og Bevaring

af

Fugtigheden vil i mange Tilfælde være hensigtsmæssig.

Ere Efteraars- og Foraarsarbeiderne tilendebragte, skri-

Opvisning

der man umiddelbart før Saaningen til Opsuring af Jor-

den i Kamme (Drills).
Ligesom dette Arbejde paa egentlige Turuipsjorder lader

sig udfore saavel med Hhppeploven som med den alminde
lige Svingplov, saaledes.kan overhovedet saavel den forste

Opdrilning
den

før

Gødskningen eller rettere til

senere til Sæden

iværksættes

paa

denne som

forskjellig Maade.

Vi skulle blot her anføre en af de simpleste Fremgangs -

maader ved Brngen af Svingploven,

forøvrigt overladeube

det til^hver Enkelts praktiske Sands at gjøre saadanne For
andringer, som maatte findes hensigtsmæssige.

Først trækkes en let Fure paa langs ad Forpløjningen,

tvers for Agrene,
Drilfnrerne

forat betegne den Linie,

ikke bør

naae.

udover hvilken

Den første Drilpløining

kan

skee saavel ved et enkelt som ved tvende Træk, i sidste Til

fælde paa samme

Maade,

som

nedenfor

Kammenes Oplægning over Gjpdningen.

forklares

ved

Opdrilningen be

gyndes bedst ved Markens fjerneste Grændse.
Skeer den første Opdrilning altsaa ved eet Træk med Enken
Svingploven, og man tager een eller to Agre for ad Gan- DpbttInin9'
gen — vi ville her forudsætte en Brede af omtrent 15 til
25 Alen —, kaster man den første Fure ved Skjellet ud imod

det Stykke,
A B.

der skal pløies,

i hosstaaende Tegning Linien

Naar man er kommen til Enden af Ageren,

man

fra sig og sætter Ploven i Punktet C,

Fure

fra

sig 3;

dette Pnnkt til D.

vender til Hyire,

holder

trækker en

Nu holder man igjen fra

sætter Ploven

i Punktet E

og
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trækker Furen E F. Naar man er kommen til Forpl-iningen,
holder man atter til Højre og trækker en Fure G H langs C I),
og saaledes fortsætter man, indtil det vilkaarligt afsatte Stykke
Fig- 1.

er opdrillet. 26 Tommer er den almindelige Afstand imel
lem Flirerne, og saaledes ogsaa Afstanden imellem Planteraderne. Under den enkelte Opfuring er det godt at stille
Ploven saaledes, at den kan holdes skraa nnder Pløjningen,
da en bedre Fure for Gjøduingen derved tilvejebringes. Det
er en Selvfplge, at en nøjagtig Afsætning af hvert Stykke,
der saaledes skal pløies, maa sinde Sted med lige Brede i
hver Ende og derhos endvidere, saavidt muligt, være af
passet saaledes, at et vist Antal Furer, med 26 Tommers
indbyrdes Afstand, ville kunne gaae heelt op i det. Nøjag
tighed i Særdeleshed med de første Furer er vigtig. Til
Afsætningen og Pløjningen as be første Furer eller Kamme
anbefales Benyttelsen af Stokke. Plovkarleu har da et
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Maal paa 26 Tommer afsat paa Plovstaven,

ikke gjerne

som

maatte

forat Ukrudt,

bør savnes,

samle sig foran Ploven,

derved

et Redstab,

og

kan

hvad

der

fjernes;

og

oplægges de første Kamme meb Omhu, vil Plovkarlen snart

blive Herre over at afpasse Afstanden, saa at Eftermaalinger
ville blive unødvendige.

Det er til stor Lettelse ved Dril-

plsiningen at betjene sig af en Hammel,

hvis Længde er

afpasset nogenlunde efter Drillenes Afstand, saa at den ene

Hest altid kan gaae i den sidste Plovfure (Drilfure),

lige

som ogsaa at undlade Brugen af Krhdstømme og i dens
Sted at anbringe fast Mellemtømme eller maaflee bedre en
Kjæp imellem Hestenes Hoved,

at Plovkarlen

det,

hvorved da ogsaa opnaaes

kan holde Sigte efter den

bedre

lige

Linie.

En anden Maade til Vejledning og Lettelse ved dette
Arbeide,

navnlig til at holde den bestemte Afstand imellem

Kammene, er at anbringe en omtrent fra Midten af Ploven

udadstaaende Stang, som holdes i sin Stilling ved en igjennem
Enden af denne fra Plovens forreste til dens bageste Deel

gaaende udspændt Kjæde.

I denne Stang anbringes da en

lodret nedhængende Stok eller Jernkjæde i saa lang Afstand
fra Ploven,

som Afstanden

imellem Kammene

stal være,

og saaledes at den kan gjore en Ridsning i Jorden,

der

altsaa vil angive den Linie,

ved

hvori Ploven stal føres

det næste Træk.*)
Figur 2 giver en Veilednig til Drilplpiningen,

saa -

ledes som denne udføres, naar de først oppløiede Kamme
skulle kløves henover Gjodningen, som er lagt i Furerne, «e

A, B, C, I), E, F forestille de oppløiede Kamme.
Begynd med at flække Kammen.E i Linien fra II til I;

*) Vi have imidlertid mere antydet denne Fremgangsmaade som en

Hjælp i Begyndelsen end som en stadig Nødvendighed, da en
hver nogenlunde duelig Plovkarl snart vil kunne passe Afstanden
efter Oiemaal og ved Hjælp af enkelte Eftermaalinger, og des
uden Saaemafkinen udjevner de mindre Afvigelser.
2

Dobbelt

K-mmen!
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fra I holdes til Hsire ind i Kammen F, der flækkes i Linien

fra K til G.

færdig.

Dermed

er

den

første Kam

eller Ryg L

Før tut Ploven til Punktet M og flæk Kammen

D i Linien fra M til N.

Hold fra N

igjen tilhøjre

og

kast Resten af Kammen E i Linien fra I til II ind imod den

sidst trukne Fure. Naar man kommer til Punktet H, er saaledes

den anden Kam eller Ryg O færdig.

Hold fra H atter

til højre til Punktet P; flæk Kammen C i Linien fra P til
Q; fra Q igjen til Høire til N, hvorfra Resten af Kammen

s) i Linien fra N til M kastes ind imod den sidst trukne Fure.
Naar man kommer til M, er den nye Kam R færdig, o. s. v.
Paa stærke, bindende eller stive Leerjorder vil det være

nødvendigt at bruge Svingploven til Opfuringen i Kamme;

men paa den Jord,

som vi have betegnet som Turnips

jord, vil Opdrilningen til Gjvdningen og Kammenes Flæk-

ning over Gjsdniugen meget vel knnne skee med
Hhppeplov.

en

god

Det lader sig imidlertid ikke negte, at Sving

ploven vender Jorden fuldstændigere end Hhppeploven, men

denne fremmer Arbeidet meget,

idet eet Træk er tilstrække

ligt til saavel at opdrille som flække een Kam.

Og da det

som oftest er af stor Vigtighed snarest muligt at iværksætte

Opdrilningen, Gjvdningskjørselen, Spredningen, Flækningen
af

Kammen

over

Gjødningen

og

Saaningen,

forinden

Jorden taber sin Fugtighed, saa vil Hhppeploven, især hvor
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mere

tjener

Kreaturgjødningen

Efteraarsudviklingen.
Hvor der imidlertid

før

den

til

Udvikling,

senere

Saaningen

gjsdes

rigeligt

med Kreaturgjsdning, bør denne gives i vel tilberedt Stand,
nemlig vel blandet, vel udgjceret og forraaduet, altsaa ikke
til

naar der kun gives lidt, som 16

Anderledes er det,

frist.

Læs

20

vilde

Læs,

pr.
der

være

Gav

man

hvad

en

end

mere,

deraf

Følgen

kræver.

Land.

Tønde

vilde

lettelig

blive,

å

40

at

60

Afgrøde

god

Planterne

udvikledes for yppigt fra Begyndelsen af, at deres Mod
ning indtraadte for tidlig, og at de udsattes for Angreb af
Tilføres Jorden Kreaturgjpdning i en passende,

Meeldug.

ikke overflødig Mængde,

og

veltilberedt,

strækkelig

ikke

da

frist;

naar

Mængde,

være kraftig

bør Gjvdningen

tilføres

der

den

gjsdes

med

den

util

i

derimod

i

Dril

lene umiddelbart før Saaningen, da tnrde det være rettere
at anvende den friskere, men derhos saa kraftrg som muligt,
og da hderligere at give et passende Tilskud af Guano eller

en

af

tilsvarende Mængde

anden

eller

konstig Gjodning

Compost.
Paa letterd Jorder, hvor Turnips avles alene ved
Hjælp af konstig Gjsdning, frembringes den sikkreste og
Afgrøde

jevneste

Guano,
Been

med

efter

dettes

Bunden

ved

en

Blanding

af Beengjødning

og

blandet i Forholdet c. z dansk Korntønde knuste

af

2? ä

5 Centner Guano

Godhed;
de

denne

pr. Td. Land,

Blanding spredes

da

alt

langs

flade Drille og dcekkes med Hyppeploven.

I fugtige Aaringer kunne meget gode Afgrøder paa saadanne
Jorder frembringes alene med Guano;

men tager man det

ene Aar med det andet, vil en Blanding af Been vise sig
virksommere.
En Fremgangsmaade, der stundom anvendes i Eng

land og Skotland paa lette Jorder, og som af mange an
befales som den allerbilligste, er at fordele 2 k 2z Td. Beenmeet paa hver Td- Land med the drop-drill,

en i Eng-
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laud stundom benyttet Maskiue, der fordeler Gjodningeu og
Frøet i smaa Kast i 9 Tommers Afstand fra hiuauden.
Deu bedste Gjødning for Turnips

god

ntvivlsomt

Kreatnrgjsdniug

og

paa Leerjorder er
peruviansk

Guano.

Det er ikke ligegyldigt, om Gjødningen anvendes frisk eller-

og udgjæret.

opløst

fuldkommen

Hvor Gjødningen ned

bringes i Jorden om Efteraaret, behøver man ikke at være
i Tvivl;

thi hvor frisk og halmet denne end maatte være,

vilde den dog være brændt tilstrækkelig sammen til Foraaret,
og hvad der maatte være undgaaet Opløsning, vil sønder

rives og fuldkomment blandes med Jorden under Foraars-

behandlingen.

Sporgsmaalet indskrænker sig altsaa til, hvor

Gjødningen anvendes i Drillene umiddelbart før Saaningen.
Er Gjødningen fra sultfodrede eller fletfodrede Krea
turer, der saaledes ikke er meget bedre end opløst Halm,
vil den, især under tørt Veirlig, savue Evne til at holde

paa og afgive det fornødne Næriugsstof til Jorden. Under
saadanne Omstændigheder maa den npdvendigviis ved Omstikning, Udkjorsel og Sammensætning i Hobe paa Marken

eller ved lignende Fremgangsmaader være bragt i Gjæring
og i en mere eller mindre fuldstændig opløst Form, forinden
den anvendes.
Er den friske Gjødning derimod falden efter Kreaturer,

der have været fodrede med Turnips, Korn eller Oliekager,
fede Gjødning være istand til længe

da vil denne kraftige,

nok at tilbageholde sin Fugtighed til Fremskyndelsen af de
unge

Planter

luftformige

og

være

nærende

en

stadig Kilde

Bestanddele

Planternes Væxtperiode.

under

til Udvikling

af

Størstedelen

af

Hvor altsaa Gjødningen er kraftig

i sig selv og af en fugtig Beskaffenhed, behøver den ingen
Tmstikning eller Omgjcering, fprend den lægges i Drillene;
men er den kraftesløs og halmet, afhænger Turnipsafgrøden

meget af den Omhu, der har været anvendt paa den.
Det

turde ikke være overflødigt

mærksomheden paa Fordelen

ved

at

her at henlede Op-[tjære Strøhalmen i

Leerjorder.
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f. Ex. s Alens eller større Længde, da Gjødningssaften ved

hurtig at trænge ind i Straaet, saavel i Stalden som paa

vilde

Møddingen,

bedre og fremme

bevares

en ligeligere

Gjcering og hurtigere Opløsning.
Den Betænkelighed,

der

at

ved

er

anvende

fristere

Gjødning i større Maalestok til Turnips, vilde derved, efter

vor Formening, for en Deel forsvinde.
Er Omstikning af Gjødningen ikke nødvendig, bør den

helst nndlades, da ben som oftest bevirker Tab af gjsdende
Bestanddele.

Hvor Arbejdskraften

Gjodningens

at

tillader

iværksætte den første

“smeiLg3 Opdriltting samtidig med Gjødningskjørsien, Spredningen

og den umiddelbart derefter følgende Saaning,

gende Fremgangsmaade være at foretrække:
trukket et Dusin Driller paa

Maader, kjøres Gjødningen

af

en

ud

og

turde føl

Esterat der er

de tidligere beskrevne
afhakkes

fra

Vognen

eller Karren i hver 3die eller 4de af de oppløicde Dril-

furer;

Spredere følge efter,

ningen

i

Bunden

af

som fordele og sprede Glød

3—4 Drills ad Gangen,

hvorpaa

Ploven dækker Gjødningen med eet Træk eller een Fure,
lnedens den aabner en ny Fure for Gjødningen, naar den

Nu følger i Reglen Saaemastinen, saasnarr

vender tilbage.
Kammene

Jorden

tørre

cre

hænger

ved

nok

til

disse,

at
eller

føre Tromlerne,

uden at

at Kammenes Overflade

bliver sammenpresset saameget, at der danner sig Skorpe.

Denne Maade at opdrille, gjode og saae paa er meget
almindelig i Skotland, naar Jordsmonnet ikke er for bakket;

hvor dette derimod er Tilfældet, har man fundet det nød

vendigt ganske at undlade Kjorslen med Gjødning paa den
op drillede Jord.

i parallele Rader,
oppløies

og

I dette Tilfælde aflæsses Gjødningen
c. 6 Alen fra hinanden, før Drillene

lægges i Smaahobe.

Den

fyrste

Række

af

Gjodningshobene lægges lidt længere fra Markens Udsijæl

end i den ovenangivne Afstand.

nu

paa

Stykket

imellem

Skjcellet

Drilploiningen begynder
og

den

forste

Række
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Gjødningshobe; fra denne henbringes Gjpdningen i Furerne
og spredes i dem, hvorefter ben dcekkes aldeles paa samme
Maade,

som

er nævnt ved Sving-

tidligere

og Hhppe-

ploven.

Hvor

Gjødningen

er

sammenhængende,

altsaa

ikke

kort eller smuldret, er denne Fremgangsmaade, der i senere

og hos

Aar er bleven almindeligere i England

os er for

søgt med Held, fordeelagtig paa al Slags Jord, hvad enten

den er let eller svær,

flad eller bakket,

da den ikke alene

er temmelig hurtig, men gjpr, at al Kjsrsel paa Drillene,
efterat de ere dannede, undgaaes, ligesom ogsaa Tab ved
Fordunstning af Gjsdningen derved bedre forebygges. Er
Gjpdningen derimod kort eller Compost (Blandingsrupg),

kan denne Fremgangsmaade ikke fuldt saa godt anvendes,
da der er nogen praktist Vanskelighed ved at bringe Gjodningen fra Hobene til Drillene, uden at en Deel af den
falder paa den endnu udrillede Jord.

Hvor Patentgjødning anvendes
Kreaturgjødning, er i Skotland den

i Forbindelse med
almindeligste Frem

gangsmaade enten, efter at Staldgjødningen er spredt i
Furerne, at bredsaae den ud over henne og Kammene eller

ogsaa at saae den paa langs i Furerne.
Det er temmelig ligegyldigt,

hvilken af disse Frem-

gangsmaader man følger, da Patentgjødningen, selv om
den er bredsaaet, samles til Midten af Kammen ved Kam

menes Kløvning.

Bruges Mandfolk til at udsaae Patent-

glødningen, bredsaaes denne sædvanlig over 4 å 5 Drills

ad Gangen;

benyttes -Qvindfolk, sprede disse Gjpdningen

paa langs i Drilfurerne, idet der tages to Furer for ad

Gangen; de gaae da langsomt og sprede vepelviis Haandfulbe i hver Række.

Bredsaaning foretrækkes
pulveriseret Gjødning,

dog i Almindelighed

ved al

fordi denne er hurtigere, og Gjod-

ningen derved bliver ligeligere fordeelt.

Ligesom Guano'en bør pulveriseres godt før Saaningen,

.
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er det nødvendigt at blande den med sort, lidt fugtig,
sigtet eller fiinharpet Jord, for at Vinden ikke under Udsaaningen skal blæse den bort.
Blanding med Aste, som ogsaa har været tilraadet, an
sees af Mange for skadelig.
Guano.
Anvendes Guano alene, har Erfaringen viist, at den,
naar den bredsaaes over Drills af sædvanlig Dybde, og
disse blive kløvede paa sædvanlig Maade, virker mere paa
Plantens Udvikling under hele dens Væxtperiode, end om
Drillene vare meget flade, og Gjsdningen nær Overfladen,
idet Virkningen i dette Tilfælde vilde vise sig stærkest i den
fyrste Væxtperiode.
BeengjodNaar Beengjødning anvendes, bpr Kammene hellere
mng. oære stade, ikke saameget for at de unge Planters Rødder
lettere skulde kunne naae den, som fordi Benene lettere
opløses, naar de ere nær Overfladen. Jkkedestomindre bor
Drillene strap oppløies i den fulde Dybde, men derefter
gives de en Overharvning med en let Græsfrø- eller Riisharve.
Benene saaes nu i Drillene og bækkes ved Kammenes
Kløvning i sædvanlig Dybde. Bed denne Fremgangsmaade
vil al den øverste Jord blive godt ffjørnet, og Gjødningen
ikke komme til at ligge for dybt. Beenmeel vil, selv om
det kommer i umiddelbar Berøring med Frøet, ikke udøve
nogen stadelig Indflydelse paa dette; det Modsatte er der
imod Tilfældet med Guano.
Saaningen.
Udsaaningen af Turnips skeer sædvanlig med en
Maskine, der saaer 2 Rader ad Gangen; de haves af forskjellig Construction. Adskillige foretrække at have dem for
synede med to Sæt Tromler, det ene til at jevne ben
øverste Deel af Kamniene for Saaningen, det andet til at
dække Frøet med ester denne, imedens Andre alene bruge
Tromlen foran, overladende Frøet at blive dækket af den
løse Jord, som falder fra Siden af Furetrækkeren. Er
denne Dækning ikke tilstrækkelig, hvilket den vel i Reglen
ikke vil være, bækkes Frøet ved en Tromling, der imidlertid
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bør være let, ikke stærkere end den, Dobbelttromlesaaemaflinen vilde have frembragt. I tort Beir har den
Fyrste Fortrinet, da Tromlingen over Frøet strax trykker
den fine Jord om dette og bevirker en hurtigere Spiring;
Saaemastinen med kun eet Sæt Tromler har derimod det
Fortrin, at man ogsaa i fugtigere Vejr kan udfore Saaningen, imedens Frøets Tiltromling kan finde Sted bag
efter, saasnart Vejrliget tillader det; man undgaaer derved
Faren for, at Jorden sætter Skorpe over Frøet.
Fig. 3.

Den i Skotland almindeligst benyttede Maskine, er den
i Fig. 3 afbildede, den saakaldte Dst- Lothian -TurnipsSaaemaskine (East - Lothian-Turnip-Drill), som i 1851
kostede i Skotland omtrent 50 Rdl.
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Foruden denne Maskine troe vi at burde henlede Op

mærksomheden paa

den i Mortons Cyclopedia of Agricul

ture anbefalede Moodie’s Turnip-Drill, som i 1855 i Eng
land kostede omtrent 60 Rd.

En tredie, ligeledes 2radet, simplere constrneret Mastine,
som siden 1853 er benyttet her, troe vi efter vor Erfaring

at burde anbefale,

ikke

alene for

dens

og solide

simple

Construction, men ogsaa fordi den stedse har udført Arbejdet
til

Indkøbsprisen var i

Tilfredshed.

Da

den

32 Rd.

Englaild

bestaaer af Træ og Smedejern,

kun

duelig Landsbhhaandvcerker kunne gjøre den.

vil

enhver

Den er ind-

forskreven fra England i 1853 af Gaardeier Beck i Visby

og

pr. Tonder

kan

nu faaes i Jernstøberierne i Ribe og

paa Carlshhtte ved Rendsborg.

Som den nu er constrneret,

kunne de bageste Tromler, der nedbringe Sæden, ikke und

væres.

disse Maskiner vil

Med

man

kunne faae 1 Td.

Land i et Par Timer, og der er saaledes Intet til Hinder

for,

at flere Landmænd

ville

kunne betjene sig af een og

samme Mastine.
Hvad Benyttelsen af Saaemastinen angaaer, skulle vi
blot

bemærke,

at Hullerne

paa

Frøbeholderne

ere til at

eftersom man vil saae tykkere eller tyndere og efter

stille,

Frøets

Størrelse.

Frøbeholderne

Frøudtømningen

end

halvt,

paa

Forageren,

enten

ved

bør

standses

den

paa

ikke

fyldes

mere

under Vendingerne
Maskinen

anbragte

Mekanisme eller, som ved den trebie nævnte Mastine, ved
at løfte Haandstjertene og derved skille de bageste Tromler
fra Jorden.

Endskjøndt det er et meget simpelt Arbejde at

saae med en Turnipssaaemaskine, afhænger den mere eller
mindre omhyggelige Udsaaning dog meget af den, der leder

Maskinen.

Denne bør vaage over, at Frøbeholderne ikke

tilstoppes, at der ikke samler sig formeget foran Furetræk
kerne, saa at Furerne blive ufuldkomne, forvisse sig om, at

der er tilstrækkeligt Frø i Beholderne, og hvad den tredie
nævnte Maskine angaaer,

hæve eller sænke Scedtromlerne,

eftersom ben ene eller anden af disse, f. Ex. hvor der er
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Holdninger, nedtromler Sæden for lidt eller for meget.
Maskinerne ere saaledes indrettede, at Tromlerne, uden at
stilles, lempe sig efter mindre Afvigelser i Kammenes ind
byrdes Afstand.
I det Foregaaende er kun nævnt Saaning med
Maskiner, der saae 2 Rader, fordi de billigere Eenradssaaemaskiner have den Ulempe, at Afstanden imellem Ra
derne vanskelig kan kaldes lige stor, en Ulempe, der med
fører nogen praktisk Vanskelighed og Forsinkelse ved An
vendelsen af Hestehakker. At Saaning med en Toradssaaemaskine meget fremmer Arbeidet, folger af sig selv.
Til Saaning i det Smaa kan man meget vel betjene
sig af en Trepægleflafle, forsynet med et Kort, bundet over
Mundingen, hvori er anbragt Huller. Flasten fyldes halvt
med Frø, og Frøet kan saaledes drøsses ved en rystende
Bevægelse med Haanden i de smaa Render, som i For
vejen ere trukne i Ryggen af Kammene med et Riveskast.
Men da Jorden paa de opploiede Kamme er noget ujævn
og løs, er det godt, forinden Rillen trækkes, at overslcebe
Kammene med et Bræt. Frøet bækkes med Riven eller med
en let Tromle.
Som almindelig Regel for Saaningen bor gjælde, at
saae noget dybere i tørt Vejr, for at undgaae, at Solen
skal brænde Frøet eller Fuglene ødelægge det, men derimod
at saae saa grundt som mnligt i fugtigt Vejr, og naar
Jorden er fugtig, thi da vil Frøet spire saa hurtigt, at
hverken Solen eller Fugle ville kunne skade det. Tyk Saalling bpr i Almindelighed anbefales især af Nutabagen.
I og for sig er tyk Saaning vel forkastelig, da den under
tiden skaber en Filt af svagere Planter; men har man
Grund til at vente Tnrnipsfluen eller andre Fjender paa
de unge Turnipsplanter, bør man hellere give et Tilstud
af 1 ir 2 Pund Frø pr. Td. Land, end ndsætte sig for
Omsaaning og Efterplantning.
Rntabagen saaes omtrent i Midten af Mai. Saaeud og
Næst efter denne saaes den gule Turnips, føx-ft Sremængbe.
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de grpnhovede (greentop-yellow) og

dernæst de rødhovede

Varieteter (purpletop-yellowi.

Saaetiden for disse falder

omtrent i Slutningen af Mai

og første Halvdeel af Jnni.

hvide eller egentlige Turnips er

den

for

Saaetiden

omtrent sidste

Halvdeel af Juni og Begyndelsen af Juli

Maaned.

Som

passende

Forhold

under sædvanlige

en

Fro>

mængde pr. Td. Land, naar Afstanden mellem Raderne er

kan antages indtil 4 Pd. Frø af Nutabagen

26 Tommer,

og 3 Pd. af de andre Sorter.

Man bør ikke binde sig strengt til den angivne Saae-"

tid, da Betrüget har megen Indflydelse herpaa, og det altid

er godt,

nogen

at

er

Fugtighed

især om den indtræder efter

især under ugunstigt Vejrlig,

Saaning,

Da for tidlig
kan

bevirke,

Planterne sætte Stængel og Blomst samme Aar,

sig

vogte

sigtighed

for

at saae

et for

at

bør man

at fremskynde Saaningen for meget.

tilraader ikke

eller

tilstede i Jorden,

Saaningen.

For

Stykke paa

stort

eengang.

Den rette Saaetid afhænger forøvrigt ogsaa noget af,

Slags Gjpdning

hvilken

der

trække

for den

sildigere,

Anvendes

anvendes.

er tidlig Saaning

mere halmblandet Gjødniug,

frisk,

at fore

da Planternes Væxt er langsom

og stadig; anvendes derimod kort, fuldkommen Udbrændt
og opløst Gjydning, bør Saaningen hellere trækkes noget
ud, da den hurtigere Sommerudvikling ellers let kan standse
for tidligt i Efteraaret.

Anvendes

Been

af

anbefales

Tommes Størrelse,

hellere tidlig Saaning, da Udviklingen af de unge Planter

er langsom i Begyndelsen, men fremmes henimod Efteraaret
og vedbliver

under stadig Fremgang

indtil Frosten.

Paa

Jord med tynd, varm Overskorpe, hvor man har anvendt
siintmalede Been,

bør
Tid,

Saaningen
da

paa

snur phosphorslmr Kalk

skee

en Uge

efter

den

disse Jorder Udviklingen

eller

ellers

let vil

Guano,

sædvanlige

blive

for
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hurtig i Begyndelsen, og saaledes en for tidlig Modning
indtræde før den koldere Efteraarstid,

godt om Efteraaret,

udvikler sig

sundeste og bedste;

derfor

som især synes at

En Turnipsasgrøde, som

være gunstig for Rodudviklingen.

er

altid den mægtigste,

bør Valget af Saaetiden altid

skee med Omhn, med stadigt Hensyn til Jordbunden, Kli
maet og den anvendte Gjodning, for at saaledes Afgrøden
stedse kan være under en gunstig Udvikling i Efteraarstiden.

Under Omstændigheder,
nøden,

hvor Omsaaning bliver for-

Omsaaning.

er det rettest at optrække Mellemrummene imellem

Kammene saa nær Gjødnillgen som muligt med Hestehakken

derefter med

og

eller et lignende Redskab

at nedharve Levningerne af Drillene.
hnndrede

Pund

eller

Guano

en Græsharve

Herpaa saaes et Par
phosphorsuur

snur

Kalk,

Drillene oppløies paanh, og Frøet saaes tykt, for at man

sikkre

kan

gjodet i

sig

en

hurtig

Efteraaret,

kan

Udvikling.

den

Har Jorden

paa

bearbejdes

været

sædvanlig

Maade med Exstirpator eller svensk Harve og den alminde

lige Harve og derefter opdrilles og tilsaaes.
Efter 8 a 10 Dages Forløb ville i Reglen de unge Somiiier-

Tnrnipsplanter komme tilsyne over Jorden.

terne

2 ä 3 Tommer høie,

ere

dem.
Førend Udtyndingen lader man
hakken gaae imellem Raderne.

Af Hestehakker benyttes

en

Naar Plan-

er det Tid at udtynde

stor

imidlertid Heste-lne Hestet,afnin3‘

Mængde

forstjellige

Nogle af de almindeligste ere de i Fig. 4, 5 og

Slags.

6 fremstillede.
Fig. 4 er den saakaldte Common-horse-hoe (den al
mindelige Hestehakke) og Fig. 5 er den saakaldte Common

drill -grubber (den almindelige Drill-Grubber).
Fig. 6 er oprindelig en Hyppeplov, hvis Muldfjæl ere

aftagne

de

og

kunne

Kammene
smallere.

afløste as tvende Knive, saaledes indrettede, at
rense

baade

i

Bunden

og

paa

Siderne

af

og ligesom de to foregaaende stilles bredere og
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Den Allerupske Vandfure- eller Hyppeplov med lsse
Muldfjcel vil meget vel kunne benyttes som Hestehakken
Fig. 6.
Frg. 4.

Fw,. 5.

Fig. 7 er en Afbildning af den forreste Tand eller
Kniv af Hestehakken Fig. 6; har Ukrudtet taget for meget
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Overhaand, vil det lette Rensningen at tage en af Knivene
ud af Hestehakken, for at Ukrudtet ikke skal sætte sig fast;

ikke sjeldent anbringes bag efter Hestehakken en lille Harve
til at løsne Jorden og ydermere løsne Ukrudtet.
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ls" HaandNaar Hestehakken har et Forspring af | Dag, kan
l tyndingen)^Udtyndingen begynde.
Fig. 8 viser den saakaldte Haand-

hakke, det hensigtsmæssigste Redskab til dette Brng.

Stør

relsen as Bladet saavelsom Længden af Skaftet er i de forskjellige
Distrikter af England og Skotland meget forskjellig.

Enkelte

Steder bruges Hakker med Skafte af kun 3 Fods Længde,

og man giver

fordi Arbejderne,

disse Fortrinet,

der

under Behakningen

til at

nødes

bukke

sig,

derved

der

med

større Nøiagtighed kunne bestemme Afstanden og udsee be
enkelte Planter,

der skulle

blive

I andre Egne

staaende.

bruges meget længere Skafter.
Saalcenge gode Haandhakker ikke

Landet,

burde

man

kunne

her i

faaes

vistnok indforskrive dem fra England,

da, endskjpndt det er et af de simpleste Haandredskaber, en

liden Afvigelse i Form

dog

ikke

er

nden Betydning med

Hensyn til deres Brugbarhed.

Udtyndingen

kan

paa

skee

forstjellige Maader.

almindeligste er fremstillet i Fig. 9.
bejdernes Stilling

Den

Tegningen viser Ar

under Udtyndingsarbejdet,

til hvilket i

benyttes

Fruen

England

og

timmer.

Hver Arbejder faaer da 2 Rader for ad Gangen,

Skotland

i

Almindelighed

Nr. 1 første og anden Rad,

Nr. 2 tredie og fjerde Rad,

Nr. 3 femte og sjette Rad o. s. fr.

Arbejdet fordeles saa-

ledes, for at enhver Arbeider kan faae tilstrækkelig Plads og

ikke stal behøve for ofte at skifte.

Det er ikke let i Korthed • og dog fnldstændig at be

skrive Fremgangsmaaden og Haandgrebene ved dette Arbejde;
af Tegningen Fig. 9

vil det dog forhaabentlig blive klart,

hvorpaa det fornemmelig kommer an.
Begynder

en

Arbejder Udtyndingen

af Raden

maa hun staae med den ene Fod paa den ene,

med

Im,

den

anden Fod paa den anden Side af den nærmeste Kam ik,

saaledes at Ansigtet vendes imod den Række, som udthndes.
Med den ene Haand gribes fat paa Skaftet temmelig hpit

op imod den øverste Ende,

med

den

anden,

nemlig med

den, som svarer til den Fod, der er foran, gribes fat lidt
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længere nede paa Skaftet. Sjeldent udtynder enhver Arbeider ligegodt med hvilkensomhelst Haand for, og man
maa derfor helst i den Henseende overlade dem frit Balg
og ved Arbejdets Fordeling tage Hensyn hertil. For at
Fig- 9.

den Haand, som er foran, kan arbeide stadigere og sikkrere,
støtter den sig tildeels paa det fremadstillede, lidt bøjede
Knæ, hvilket bedst sees paa den i Figuren ved o betegnede
Arbejder. Udtyndingen skeer nu ved, at Arbejderen med
Bladet af Haandhakken skyder den øverste Kant af Kam
mene med de deri staaende Planter ned af denne, altsaa
fra sig, ned i den bagved liggende Fnre, hvergang flyttende
Hakken saa meget frem i Rækken, at en Plante bliver
sparet og staaende tilbage. Heri navnlig ligger det Vanskelige ved dette Arbejde, at ikke ben Plante, der stal blive
staaende, ogsaa sthdes ned eller bestadiges, hvilket den har
saa meget lettere ved, som den alt paa den ene Side er
berøvet den Jord, der hidtil har understøttet den. Bevæ
gelsen af Legemet under dette Arbejde falder altsaa i to
Tempo, det første, hvor Haandhakken, tildeels ved Legemets
Vægt, sthdes fremad, altsaa saaledes at Hakkens Blad
skyder'eller stnbber (ikke hakker) saamange Planter bort af
Raden eller Kammen, som Bladet er langt, eller saamange,
som man fætter Bladet imod; det andet, hvor Haandhakken
atter trækkes tilbage, imedens Legemet efterhaanden indtager
sin forrige Stilling, færdig til paany at udføre samme
Bevægelse med Hakken. Erfaringen har lært, at dette Ar3
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bejde bedst udføres, saalcenge Planterne ikke have altfor
udviklede Blade. Ere Bladeue nemlig alt temmelig ud
viklede/ville Plauterue med deres Stæugler hæuge sammen,
og de Planter, som hakkes bort, let trække med sig eller
løsue den Plante, som skulde være bleven staaende. Erfa
ringen har tilfulde godtgjort, at man arbejder langt sikkrere
paa denne Maade, end om man s. (S$. med Hakken vilde
trække de Planter, der sknlle ryddes bort, ned i den Fnre,
hvori man staaer med deu forreste Fod. I Fig. 9 sees i
Rækken no, hvorledes Planterne efter Udtyndingen ligge
henad Jorden. Hvor paafaldende det end er, reise Plan
terne sig dog i nogenlunde gunstigt Vejr, allerede Dagen
efter. En Hovedsag er og bliver det altid at uudgaae, at
den Plante, der skal blive staaende, aldeles løsrives.
Arbejderne ere især i Begyndelsen meget tilbøjelige til at
ville rette paa Planterne eller endog strabe Jord til eller trykke
Jord om den tilbageblevne Plante, naar denne tilsyneladende
maatte være bleven temmelig blottet for Jord. Dette bør imid
lertid paa ingen Maade tilstedes. Skulde det end fordomme
Nogen, især naar Planterrle ere lidt store, og noget af Roden
maatte være blottet, som om Planterne i denne Tilstand
maatte henvisne og tilintetgjøres, er der dog i Almindelighed ingen Fare herfor. Hypning af Jorden op om
Planten eller Jordens Fasttrhkning er absolut forkastelig.
Naar en Arbejder er færdig med den første Række,
vender hun sig blot om, og begynder paa den anden ved
Siden liggende. I Fig. 9 arbejder altsaa Arbejderen o
opad Rækken Im og nedad Ncekken ki; den næste opad gh
og nedad fe; den tredie opad cd og nedad ba. De paa
Tegningen fremstillede Arbejdere ere Alle ifærb med at ud
tynde den forste af de to dem tildeelte Rækker. Her er kun
fremstillet 3 Arbejdere; Antallet beroer naturli.qviis ganste
paa Arealets Størrelse. Naar Arbejderne nu hver især ere
færdige med deres to fyrste Rækker, tages nye for. Der
maa helst sørges for, at der i denne Henseende følges en
bestemt Orden, for at Arbejdet kan blive udført saa godt
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som muligt.

Jo mere maskinmæssigt det kan gaae, jo bedre;

Afvigelser have let Forstyrrelser,
Følge.

Rader tages for,

er ogsaa det Gode,

hvorledes

over,

Control

og

Forsinkelser

til

Tab

af en bestemt Orden, uaar nye

Ved Iagttagelsen

at man har bedre

enkelt Arbeider

hver

udfører sit

Arbeide, da den af hver Arbeider udthndede Række er let
at sinde og paapege.

at

udsyre

Arbejdet

Det bliver derved snart en Wressag

den,

og

godt,

har Opsigt med

der

Arbeidet, saaer det i sin Magt at kjende de gode og paalidelige Arbejdere

og

de mindre gode

fra

at

vejlede

de

Sidste, ligesom al Lejlighed til unyttig, tidspildende Sam
tale mellem Folkene, som, hvor en bestemt Orden ikke iagt

tages,

uundgaaelig vil finde Sted,

herved vil være fore

bygget.
Bed

Udtyndingen

anbefales

Rutabagen

as

i Mor

tons Cyclopedia en særegen Fremgangsmaade, som vi efter

egen Erfaring kunne
bagen

bør

ndtyndes,

Han siger nemlig:

anbefale.

Planterne

saasnart

have

Nuta-

ansat de

rue Blade; det er bedst at udtynde Raderne med Haand-

hakken

i Smaabuske

med

Fods

een

Ukrudtet fra

de Smaabuske,

efterat

Mellemrum,

ab ente, og man har fjernet

Hestehakken har renset imellem

de

som

faa Planter danne.

Efter faa Dages Forløb ville disse Smaabuske have ud

viklet sig

saa stærkt,

at

Udtyudiugen

as

Planterne med

Haanden nu, dersom Planterne ere stærke nok, kan gaae

for sig.

Man

bør her,

Plante

bliver

tilbage.

naar Udtyndingen

ligesom

paa den almiudelige Maade,

sørge

Denne

for,

at

den

Fremgangsmaade

skeer

stærkeste

er

vel

mere besværlig og bekostelig end den almindelige Maade at
udtynde

paa

ved Hjælp

forøgede Arbeide

og

den

af Haandhakken
forøgede Udgift

alene,

men det

lønner sig

dog

ved Rntabagen, da Planterne, som ere udthndede paa denne
Maade,

udviste sig raskere.

Ved

almiudelig Turnips

Udtynding med Haanden ikke fornoden,

da

disses

Væxt snart bringer den ud over den vanftelige Tid.
3*

er

hurtige

26
Udtyndingen bør helst flee,

tør;

er

naar Jorden

tilbørlig

da de saa

ogsaa Planterne selv bør helst være tørre,

Man

lettere flippe Jorden og de ncermeststaaende Planter.

bpr derfor helst ved indtrædende Regn, eller naar Jorden er
klæbrig, afbryde Arbeidet og forst fortsætte det, naar Jor
Afstanden

den igjen er tør.
For at Planterne stulle kunne

udvikle

sig saa fuld-

Plai'uerre stcendigt som muligt, anseer man eit Afstand af 12 Tom
mer for

Rutabagen

og

9 Tommer for

Turnips for meest passende.

Er Jorden

den
i

almindelige

udmærket god

Gjpdningskraft og Forholdene overhovedet gunstige for Tur

nipsavl, bør Afstanden sikkert være endnu større.

Ligesom

Udtyndingsarbejdet overhovedet kræver særdeles Omhn, saagjcelder det ved dette navnlig at give Planterne en

ledes

passende Afstand fra hinanden,

da selvfølgelig een eller to

Tommers større eller mindre Afstand imellem Planter vil have
en væsentlig Indflydelse paa Udbyttets Størrelse. Udtyndingen

er i det Foregaaende tænkt udfprt ved Fruentimmer; men efter
vore Forhold bør man være betænkt paa ogsaa om muligt at
benytte Born,

blandt hvilke efter vor Erfaring kan findes
Er der bare Pletter i en Tur-

meget dygtige Udtyndere.

nipsmark,

Frøbed,

i

helst

uhakkede

bagerne

plantningen,

imod

disse

bør man

Ende

dem

bør

den

særlig

derfra
godt

eller efterplantes;

til den

nogle enkelte Rader af Ruta-

lade

eller
for

hvilken

med

ikke

eftersaaes

at

til

dette

tage

Diemed

Planter

saae

til Ester-

lykkes med Rutabagen, der

almindelige

Turnips;

af

disse

sidste vil neppe een af hver 100 Planter ved Omplantning

siaae Rod.

plantes,

Erfaringen har viist,

at Rutabager,

der ud

ikke blive saa store som de, der saaes umiddel

bart paa det Sted, hvor de stulle udvikle sig.

Hvor Plant

ning overhovedet maatte finde Sted, maa man sørge for,
at de lange, fine Rodtrevler ikke beskadiges, .at Roden ikke

ved Plantningen bliver ombøjet, at Opgravningen og Henflytningen af de opgravede Planter fleer med Varsomhed og

uden Afbrydelse, og endelig at Planterne vandes, hvis Regn
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ikke

indtræder.

Plantningen

Med Hensyn

henvises

til

til

Fremgangsmaaden

ved

desangaaende

Bemærkningerne

under Afsnittet om Dyrkningen af Runkelroen.

Efterat Udtyndingen er tilendebragt, er det godt at 2v?n Heste
lade Hestehakken gaae igjennem Raderne for at lysne Jor- Mnin9'
den, yderligere tilintetgjøre Ukrudtet og forhindre de bort-

lugede Roeplanter i at spire, derpaa bliver Jorden imellem
Planterne og umiddelbart omkring dem behakket.
Ved Haandhakningen tildeles hver Arbejder kun een 2den Haand.
Rad ad Gangen.
Arbejderne gaae flrcevs over den Rad, b"fmns‘
der behakkes,

have fat længere nede paa Hakkens Skaft og

rense rundt omkring hver Plante, iagttagende den største For

sigtighed, for at Planterne ikke skulle bestadiges. Da Arbejderne

ved denne Behakning gaae med een Fod paa hver Side af
den Kam, der behakkes, kunne de ikke være hinanden ivejen,
om de end gaae Side om Side.

Skulde der paa enkelte

Steder staae to eller flere Planter sammen,

mangelfuld

Udtynding,

bortluges med Haanden,

maae

de

saavelsom

en

overflødige

Følge

af

Planter nu

det Ukrudt,

der staaer

saa nær ved Planten, at man ikke uden Fare for at be

skadige den kan tage det bort med Hakken.

Denne Behak-

ning maa ikke udsættes for længe, at ikke Ukrudtet skal tage
for megen Overhaand.
Naar denne Behakning er til Ende, anvendes atter 3Me HesteHestehakken imellem Raderne, for med dennes Knive eller h,'tmn3’

S tjærer

at

afskjcere Jorden

fra Siderne af Kammene og

tillige rense i Bunden.
En ny Haandhakning, ganske som den 2den, ender 3vie HaanvHaandarbejdet ved Sommerbehandlingen af Turnips. Denne f"lfntn9,

gaaer hurtig fra Haanden,

da man nu

kun

træffer faa

Planter, der stulle luges bort med Haanden. Den sidste Be
hakning trækker stundom noget længere ud, end den burde,
for Høbjergningens Skyld.

Nogle holde for, at man istcdetfor den tredie Haand
hakning hellere bor luge med Haanden, for ikke at beskadige
Roden og Bladene.
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Iderligere
for'Hestr"?

og Haandhakningen.

Som mere almindelige Regler ved de forskjellige Behakninger med Hestehakken kunne følgende gjælde:
Hovedhensigten med dem er at skjørne og løsne Jorden
meb at udrydde Ukrudt. Den fyrste Hestehak

ning, der skeer umiddelbart før Planterne udtyndes, bør
ikke gives for nær ind paa Planteraderne, da det er bedre
at levne nogle faa Tommer Jord paa hver Side af disse,
end at gaae altfor nær ind imod Planterne, der derved
let ville udsættes for Udtørring og for at komme til at
savne den fornødne Understøttelse ved Udtyndingen. Den
næste Hestehakning gives, naar de udtyndcde Planter alle
have begyndt at sprede deres Blade, og Ukrudtet atter er
begyndt at komme frem, og paa denne Tid kan man med
Hestehakken gaae saa tæt som muligt ind til Planterne
uden at berøre disse.
Derefter følger den anden Haandhakuiug og faa Dage
efter en god dyb Behakniug med Hestehakken imellem Ra
derne.
Forøvrigt afhænge Arbejderne ved Sominerbehandlingen af Turnips saare meget af Jordbunden, Klimaet,
Vejrliget o. s. v. I Skotland er det almindeligt at gjentage Rensningen imellem Raderne med Hestehakken hver
10de eller 14de Dag, saalcenge Bladene tillade Behakningen
og ikke ere udsatte for at beskadiges af Hestenes Fydder og
Hestehakken.
Anvendelsen
Hvor Undergrunden er fugtig, og det kan befrygtes, at
"pio!en." Kjvrselsarbejdet under Turnipsens Optagning om Efteraaret vil vanskeliggjøres derved, at Vandet som Følge af
den ved de gjentagne Behakninger foranledigede Udjævning
af Kammene ikke kan faae tilstrækkeligt Afløb, vil det stun
dom være fornødent efter den sidste Haandhakning at op
trække Raderne med Hhppcploven. Hvor dette imidlertid
ikke er hoilig nødvendigt, bør det dog helst undlades, deels
fordi Bladene paa den Tid ere saa udviklede, deels fordi
Hestene og Plovene let ville beskadige eller løsne Planterne,
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og endelig fordi al Tilhypning op imod Knoldene i hvert
Tilfælde er fladelig.
Naar Græsset begynder at tage af,

og Kreaturerne Optagnin-

skulle tages paa Stald, maa der skaffes Turnips tilveje i

tilstrækkelig Mængde, og disse anvendes efter bestemt Plan.
I Skotland og England forbliver en stor Deel af Tur
nipsen voptagen paa Marken,

enten hele Afgrøden eller et

vist Antal Rader, for i Vintertiden der at anvendes.

Her i

Landet tillader Vinteren ikke denne Afbenyttelsesmaade;

vi

maae tage Turnipsen op og hengjemme den.
Det er hensigtsmcessigst, reenligst og meest tjenligt for
Qvæget at stjcere Toppen og Rodenden af Roerne.

lertid

Imid

er det ikke ualmindeligt,

at i Begyndelsen Toppen

benyttes til Ungqvceg og Kalve.

Erfaringen har imidlertid

godtgjort, at skjsndt Qvæget gjerne æder den, naar det
kommer fra det stundom knappe Efteraarsgræs, indeholder

den dog ikke nogen reel Næring for det, men er tværtimod,
naar den opfodres i vaad, ureen, ofte frossen Tilstand, end-

ogsaa skadelig.
spildt.

Efterladt paa Marken, er Toppen ingenlunde

Den bør helst nedplvjes strax efter Optagningen og

kan stundom afgive et ingenlunde uvigtigt Gjvdningstilskud
for Jorden.
Top- og Rodenden

af Turnipsen

afhugges

med

en

Segl: Enden af en gammel Lee, der er sat paa Skaft, eller
en større Kniv.

Jo simplere Kniven er, jo bedre; den byr

maaskee helst være lidt krum, og forat forhindre Arbejderne
i den Uvane,

de

at

Fig. 10.

ved Optagning

af

Rutabagen,

der

Fig. 11.

sidder temmelig fast, for Nemheds Skyld hugge Spidsen af
Kniven i Roen,

gjores denne gjerne afstumpet for Enden.
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Fig. 10 og 11 vise Formen af et Par Knive til dette
Brug.
Hver Arbejder gaaer midt imellem 2 Rader og tager
dem begge op samtidigt.
Turnipsen tages op med den
venstre Haand og holdes verpaa horizontalt; derpaa afhugges først Rodenden med et let Hug og derefter Toppen.
Arbejderne mage det saaledes, at Knoldene falde i Smaahobe imellem Raderne.
Skjøndt den övenbeskrevne Maade at afhugge Toppen
paa er den i Skotland og England almindeligst fulgte,
.turde det dog være rettest, at lade Arbejderne bruge deHaandgreb, som efter nogen Dvelse passer dem bedst; de foretrække
ofte at vende Roen i Haanden, naar Rodenden er afhugget,
saaledes at Toppen vender udefter; de holde altsaa Roen i
Haanden og kaste nu denne hen i Smaahobene; til at hugge
Roen fra Toppen, naar denne sidste holdes i Haanden, hørermere Dvelse; thi, foruden at Arbejderen er udsat for at
hugge sig i Haanden, afhugger han paa denne Maade let
enten for lidt af Toppen, eller Knolden selv saares.
De Turnips, der skulle opbevares til Vinterbrug paa
Stalden, maae ikke gjerne beskadiges i Knolden, hverken
ved Optagningen eller Afskjceringeu, da de saa let ville
raadne. Den kjødfulde Hals paa Rutabagen kan man godt
lade sidde, ligesom ogsaa den tapformige Rod, naar blot
den yderste Ende afhugges.
Hvor Flere ere om Optagningen — hvilket er alminde
ligst —, bsr man lade disse følge jævnsides saaledes, at
enhver har 2 Rader. For hver 3 Arbejdere, der altsaa
optage 6 Rader, samles de ashnggedc Turnips i Smaahobe i Furen iinellem den midterste Optagers to Rader.
Optagningen begyndes helst nærmest Udkjsrslen af Marken
og tages gjerne for i fuldstændige Rader.
Optagningen efter Akkord kan meget godt lade sig
gjore; dog turde det være tilraadeligt at paabeghnde Op
tagningen uden Akkord og selv at lede Arbejdet i Begyn
delsen, deels forat paasee den rigtige Udførelse af det, og
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deels for ad Erfaringens Vej at kunne siutte en passende
Akkord. Paalæsningen og Bortkjørflen af Roerne fremmes
meget ved, at Roerne, som omtalt, samles i smaae Hobe i
bestemte Rader, ligesom der ogsaa derved vindes, at Mar
ken ikke opkjøres mere end nødvendigt.
Tohjulede Nippekarrer ere meget hensigtsmæssige til
Transporten af Roerne fra Marken, da Aflæsningen as
disse er saa let, og Læsset netop kan komme til at ligge,
hvor man skal bruge det, for Enden af Batteriet, hvori
Roerne skulle sættes. Hvad enten man til Transporten
bruger Karrer eller Vogne, er det selvfølgelig nødvendigt,
at Arbejdet er saaledes fordeelt, at der ingen Standsning skeer.
I Reglen bpr der ikke optages synderlig flere Turnips,
end man kan hjemkjpre samme eller de nærmest paafplgende
Dage, da indtrædende daarligt Vejrlig eller Frostvejr let
kan bevirke Opsættelse og derved et ikke ubetydeligt Tab.
Forat Arbejderne, som navnlig ved Optagningen af
Rutabagen ere tilbøjelige til ved Uddragningen af Knol
den af Jorden at hjælpe til med Kniven og derved
beskadige Knolden, ikke skulle fristes til dette Uvæsen, kan
man fordele Arbejdet saaledes, at nogle Arbejdere blot
trække Knoldene op, imedens andre, som følge efter,
afskjære Toppen og Rodenden. Dette gjælder fornemmelig
om de Rodfrugter, der som Rutabagen, have sværere
Rødder, og hvor der følgelig optrcekkes endeel Jord med
Planterne.
Under saadanne Omstændigheder fatter Op
tageren om Toppen, flaaer Knoldene forsigtig imod hin
anden, saa at Jorden falder fra, og disse ville saaledes
blive renere.
Til Vejledning med Hensyn til Bekostningen ved Op
tagningen hidsætte vi følgende, der ligesom foranstaaende
Fremgangsmaade er hentet fra Mortons Cyclopedia:
Lt Fruentimmer vil kunne optage, top- og rodhugge 15
Centner i Timen, og, hvor de blive forud optagne, top
og rodhugge en halv Gang mere. To Arbejdere kunne
top- og rodhugge ligesaameget, som een kan optage.
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Optagningsarbeidets større eller mindre Lethed afhænger
dog naturligviis meget af Jordbundens Beskaffenhed og det
større eller mindre Udbytte; det er indlysende, at paa let
Jord kan optages stundom det dobbelte, imod hvad der kan
optages paa stærk bindende Jord, og selv paa samme Slags
Jord kan der være Forfljel, eftersom Turnipsen har større
eller mindre Rødder. Hvor, som hos os, Arbejderne endnu
ikke ere øvede i disse Arbejder, maa man være vaersom med
i Begyndelsen at kræve eller vente det storstmulige Arbejde
udført.
Til Optagningen af Turnipsen maa man, saavidt
muligt, vælge tørt Vejr, deels for at faae dem saa terre
og jordfrie op som muligt, men ogsaa for ikke at opkjsre
Jorden formeget. Man er altfor hyppig tilbøjelig til at
lade Turnipsen staae uoptaget til langt ind i November, og
det tildeels, fordi Turnipsen kjendelig udvikler sig i denne
Tid. Men foruden at det er meget uvist, om det større
Udbytte efter Tøndemaal virkelig kan opveje den større
Foderværdi, som den ikke altfor sildigt optagne Turnips har,
lldsætter man sig hos os altid for Tab ved at tage Roerne
altfor sildigt op; thi Arbejdet forsinkes i de korte, vaade
H-fteraarsdage, Optagningen vauskeliggjsres og Eftcraarspløjningen udskydes, ja, i mange Tilfælde bliver den umu
lig; endelig kan indtrædende Frost tilintetgjsre en stor Deel
af Udbyttet *).
*) I November 1854 indtraadte, som vi her i Landet have havt
Leilighed til selv at erfare, under Roeoptagningen pludselig stærk
Frost; det var enkelte Dage endog 10° Kulde. Nogle af Noerne
vare optagne og laae med opskaaren Top og Rodende paa Ageren
i Smaahobe. Forst en 14 Dage efter indtraadte Toveir, soni
atter tillod Optagningen. Af de paa Marken liggende afskaarne
Turnips vare Bandroerne (white Globe turnip) fuldstændig),
de gule Turnips (Aberdeen og piiiple top yellow Bullock turnip)
tildeels fordærvede; disse sidste dog langt mindre end de forste.
Rutabagerne derimod vare kun ubetydeligt angrebne, kun
ganske faa og da i den afflaarne Taprod.
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Ere u optagne Turnips frosne i Jorden, bør man helst
indtil Frosten er fuldstændig ud-

lade Optagningen beroe,

dem.

trukket af

I 1858

Frost under Optagningen

indtraadte
as

Da Jorden var optøet,

bager.

der

fortsatte vi Optagningen;

at de fleste Roer vare bløde eller frosne

men det viste sig,

Optagningen blev standset.

i Taproden.

temmelig stærk

et Par Tønderland Ruta-

en Dags Tid derefter,

Da den fortsattes

havde vi den Fornpjelse at optage

fuldstændig sunde Roer.
Ved pludselig indtrædende Frostvejr kan man beskytte

Noerne ved foreløbig at dække Hoben med Roetop.
Optagningen og Afskjceringen af Roerne er

et

langt

hurtigere og lettere Arbejde, end man tænker sig, naar det
blot er rigtig ledet, og det, som sagt, ikke udsættes til den

yderste,

Med Hensyn

mindre beteilige Tid.

til Opbeva

ringen af Turnips anbefales følgende Fremgangsmaade:
Man vælger en Plads, helst paa et tørt Sted, saa Opbevannncer ved Gaarden eller Forbrugsstedet som muligt til An■cn‘
lceg af Batterierne, som de Hobe kaldes,

hvori Turnipsen

sættes sammen.

Batteriet anlægges helst i Syd og Nord

efter Længden.

Den læssede Karre vender,

naar den er

ankommen til Aflcesningsstedet, og stopper tilbage, hvorpaa

man

vippe

lader Kassen

Skjøndt

Vippekarren

er

over

og

læsse

hensigtsmæssigere

Turnipsen

af.

end

til

Vogn

dette Arbejde, fordi Aflæsningen med den er langt hurtigere
og lettere,

vil man her i Landet idetmindste for det Fyrste

almindeligen

4 Fod bredt,

Vogn.

benytte

af 2 til 3 Fod passende.
flere

Batteriet gjsres

i

Bunden

hvilken Brede gjsr en Opstabling i Højden

korte Batterier

end

Det er hensigtsmæssigere at have
eet

eller

et

Par meget lange.

Batterierne bækkes paa forskjellig Maade enten med Halm
alene eller med et lidet Lag Halm og en Overdækning af
Jord

eller endelig

med

Jord

hvert Tilfælde være saaledes,

alene.

Dækningen

bpr i

at den er tilstrækkelig til at

fiftre de Turnips, der ikke taale Frosten, mod dennes Ind

virkning; en yderligere Dækning med Lov, Bregner, Tang
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m. m. er efter Omstændighederne ogsaa anvendelig;

Tang

er i hvert Tilfælde et fortrinligt Dcekningsmateriale. Erfaringen

her i Landet har endnu ikke tilfulde godtgjort,

hvilken af

disse Dcekningsmaader der bør gives Fortrinet.

Anvendes

Halm

i

Forbindelse med

bør Jorddcekningen

Jord,

ingen Maade skee, imedens Halmen er fugtig,

at Knoldene mugne og senere lettere for-

kan foranledige,

raadne.

paa

da dette let

her i Landet vellykkede Forsøg

Man har ogsaa

med at dække Batterierne med Jord alene.
ikke anbragte i Syd og Nord,

Ere Batterierne

men i Dst og Vest,

bør

Nordsiden dcekkes stærkest og bedst beskyttes mod Frosten.
Vandet holdes borte fra Batteriet ved Baudfurer eller Smaa-

render, sorn ere trukne langs med dets Sider. Turnipsen tørres

og afkjøles bedre, naar den ikke strap tildækkes aldeles.

Forat

skaffe Lufttræk ind i Batteriet, kan man aubringe Draiuror

i

nogle

Alens

Batterierne,

Afstand

saaledes

fra

at

de

hinanden

naae ind

have en liden Heldning udefter.

henad
til

Siderne af

Halmlaget

og

Der er selvfølgelig Intet

i Vejen for ogsaa at benytte Drainrsr som Skorstene for

Batterierne,

men disse maae naturligviis tilstoppes,

Frosten indfinder sig.
jordfri,

naar

At lade Ryggen af Batterierne være

saaledes at Halmen udmunder lidt foroven,

og at

dække Ryggen med to i Vinkel mod hinanden sammenslagne
Breeder, for at forhindre Regnen fra at trænge ned i Bat

teriet, er ogsaa en af de forskjellige Maader, hvorpaa man
kan bidrage til at conservere dem og holde dem tørre.

I

Skovegne, hvor man kan faae Stænger og Lægter billigt,

kan man anbringe en liden tagfornn'g Opstilling i Bunden

af Batteriet,
storstene,

fra

hvilken

hist og her er anbragt Smaa-

hvorved Luftens

Adgang

til Hoben

fremmes;

det er muligt, at et eller et Par slprre Drainrpr langs med

Bunden af Batteriet kunde virke paa en lignende Maade.

Naar Batterierne, som man i Almindelighed sørger for,
anlægges i Nærheden af Staldbygningerne, føres Turnipsen
let ind til disse ved Hjælp af almindelige Trillebøre,

det er almindeligst at

kjore

dem

men

hjem i Vogn og læsse
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dem af i et Rum tæt ved, men ikke i Stalden; sammen
hobes formange, især naar de ere vaade og ligge for længe,
kunne de let gaae i Gjæring og fordærves.
Da de forskjellige Sorter af Turnips, som tidligere Anvendelsen,
nævnt, besidde forskjellig Evne til at kunne opbevares, maa
man afpasse Opfodringen af dem herefter og efter Avlen
og tillempe Overgangen fra den ene til den anden Slags
med fornøden Omhu. Den hvide Turnips, der er den
meest vandede, mindst nærende og besidder mindst Evne til
at opbevares længe, opfodres i Reglen til Aarets Udgang;
den gule Turnips, der besidder god Foder- og Fedeevne og holder sig godt til hen paa Foraaret, opfodres i
Reglen i Aarets første Maaneder, hvorefter følger Rutabagen, der besidder fortrinlig Foder- og Fedeevne og kan
opbevares til langt ud paa Foraaret.
Ligesom Opbevaringsevnen betinger Opfodringen i den
anviste Orden, saaledes passer Opfodringen i denne Orden
ogsaa efter Kreaturernes Tilbøjelighed, fordi Kreaturerne
foretrække den gule for den hvide, og Rutabagen for den
gule Turnips. Foruden at Turnipsen anvendes til Fodring
og Fedning saavel af Qvæg som Faar, er det ogsaa al
mindeligt i Skotland og England at benytte Rutaba
gen til Heste. Turnips anvendes saavel til Qvæg som
til Faar raae eller kogte. Opfodret i raa Tilstand, hakkes
eller fljæres den gjerne itu forinden, men kan dog ogsaa
opfodres heel enten alene eller blandet med Hakkelse. Den
skjceres eller hakkes med et Haandredskab eller med Maskine.
Af Haandredflaber kunne hertil benyttes vore almindelige
Kaalæs. Efter vor Erfaring er fim Hakning af Roerne
unødvendig.
Af Maskiner bruges en Mængde forskjellige, af hvilke
nogle skjære Turnipsen i Skiver, andre i Tcerninger eller
Strimler. Forstjellige af disse Mastiner ere at faae paa
flere Jernstøberier her i Landet.
Ligesom sastfulde Rodvcexter i Almindelighed, efter vor
fleeraarige Erfaring, er et fortrinligt Fodringsmiddel, saa-
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ledes er Turnipsen i Særdeleshed vel skikket til at give Ung-

den

qvæget

tilstrækkelige

og

Udvikling

dette

bringe

udaf

den ofte fortrykte Fodringstilstand, hvori det befinder sig,
ved at være henviist til tørt Foder i vore

Vi troe derfor,

lange Vintre.

ligesom Englænderne ad Erfaringens Vej

ere blevne overbeviste derom, at Rodfrugter i Almindelighed

og Turnips i Særdeleshed ville være en Løftestang til at
kunne frembringe en kraftigere Kreaturstamme
og

nødvendigt

til Ophjælpning

Fodringsmiddel

af Ungqvæget,

vikling

vedlige

og

Vi ansee derfor Turnipsen for et fortrinligt

holde denne.

og

til Roerne,

hvilket vcennes

Ud
efter-

haanden som Kalvene fra 6, 8 til 12 Ugers Alderen lidt
efter lidt vcennes fra Mælken.

Opfodringen bor i det Hele taget helst skee paa den
Maade, at Givterne vedblivende kunne staae i Forhold til

en stadig fremskridende Udvikling af Kreaturerne.
Hvad Anvendelsen

af Turnips

med vore Forhold,

Turnipsgivterne

at

til Fodring

angaaer,

hvilket ogsaa stemmer bedst

da troe vi efter vor Erfaring,

at det vil være rigtigst samtidig med
give Tilskud

af Kraftfoder.

er Tliekager (Horfrokager) utvivlsomt

det bedste

Af dette

og virk-

somste i Forbindelse med egentlige Turnips og Rutabager.

Efter

dette

især Bønne-

og

Wrtemeel

og

anden

Sæd.

Tilskuddet af Kraftfodret bør ogsaa være afpasset efter en

stadig Fremgang i Kreaturudviklingen.
meel,

samt Hørfrø

og

Hørfrøkager

mindeligt i England til Kalvene,

Bonne- og Wrte-

anvendes

meget al

naar man begynder at

knappe af paa Malkegivterne til disse.
Foruden til Kalve,

Ungqvceg og Fedeqvæg anvendes

Turnips ogsaa i England almindeligt til Køer, men dog til
Meierikper i mindre Mængde eller i kogt Tilstaud, da de for-

skjellige Turnipssorter, uaar de gives raae, give Mælken og
Smørret mere eller minbre Afsmag.

en Deel,

om end ikke aldeles,

Herpaa kan vel for

raades Bod ved at fodre

med andet Kraftfoder ved Siden.

Opfodring

til Malke-

qvæg af saftfulde Planter i altfor stor Mængde, især uden
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Tilskud af Kraftfoder, vil have en for stærk Mælkeafsondring

til Følge, Kreaturet vil afmagres og Afkommet blive daar-

ligere.
I

raa Tilstaud

ville

Siden as isvrigt kraftig

ä 3 Skjepper Turuips

1

Ernæring

ved

være efter Kreaturets

Størrelse et passende dagligt Foder for Malkeqvæg.
Til Fedning af større Fedeqvceg ville 3 ä 6 Skjepper
i Forbindelse

Turnips

ä 6 Pd. Oliekager eller

med

andet tilsvarende Kraftfoder og med fornødne Halmgivter i
Form af Halm og Hakkelse

være et passende Foder.

At

Tilskud af Hs er ønskeligt, følger af sig selv, men Fedning
iværksættes i England ofte uden saadant Tilsind.
I England og Skotland er det almindeligst, at Givterne gives Kreaturet 3 Gange daglig, hver Givt selvfølge

lig med de Underafdelinger, som de særlige Fodringsmidler
kræve;

Erfaringen

har tilfulde godtgjort,

at Punktlighed,

hvad Tidsinddelingen for Fodringen angaaer, ligesom ogsaa

fuldstændig Ro til Fordøjelsesprocessen,
Vigtighed.

er af den største

Rigtignok maae Tidsmellemrummene soni oftest

udstrækkes noget, eftersom Dagene tage til, men Overgangen

nirtd da gjyres saa umærkelig som mulig.
Hvad Anvendelsen af Turnips til Faar angaaer, da
kunne vi i Alt væsentlig henvise til, hvad der er anført
foran om deres Anvendelse til Qvæget, saavel hvad Givterne

uden som med Tilstud af Kraftfoder augaaer.
At Krybberne eller Trugene, hvori Turnipsen opsodres,

bpr holdes saa rene som muligt, folger af sig selv.
Den store Fordeel,

som

det engelske og tildeels det

skotske Klima yder Landbrugerne der, at lade større Dele af

eller endog hele Turnipsafgrøder fortære paa Marken om
Cfteraar og Vinter,

vil paa Grund af vore strengere

længere Vintre ikke kunne

komme i Anvendelse

nogen større Udstrækning.

Vi maae,

som alt omtalt,

tage og hengjemme dem.
Det er alt i det Foregaaende omtalt,
kan opsodres enten ran eller kogt.

og

hos os i
op

at Turnipsen

I England og Skotland
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sindes saagodtsom paa alle Gaarde et særegent Kogeapparat,

til Kogning af Rodfrugterne, enten et Apparat til Kogning
ved Damp, eller blot en almindelig indmuret Brhggerkjedel
til dette Brug.

Kogning af Rodfrugterne i Bryggerkjedlen

er det simpleste, mindst farefulde og bekostelige, og synes i
ethvert Tilfælde paa mindre Gaarde at maatte gives For

trinet for kønsligere og kostbarere Indretninger.
Fremgangsmaaden ved Kogningen er folgende:
Kjedlen fyldes rigelig halvt med Roer,

og Resten af

den med Hø, Avner, Hakkelse eller Lignende og noget Affaldssced

og

Frø,

saaledes

at

Kjedlen og Tilsætningen ovenpaa.

nogle Haandsulde Salt.

Noerne

komme

nederst i

Ovenpaa det Hele strøes

Herefter fyldes Kjedlen knap til

Randen med Vand og bækkes med Laag.
Benyttes Massen til Kser,
Stalden

til

dem

en

i

bringes den lettest ind i

tohjulet Trillebør;

Størrelsen af

denne afhænger af Forbruget; efter Stephens: The Book

of the Farm vil en Trillebør, 6 Fod lang, 2 Fod bred

og

Fod

dyb,

være

tilstrækkelig

for 20 Kser

til eet

Foder.
I

nederst

Trillebøren

kommer altsaa Høet

og Turnipsen

ovenpaa,

og

Tilsætningen

og Vandet fra Turnipsen

gydes ud over det Hele og forbliver i det,
forbruges.
Naar Massen er tilbørlig afkjslet ved

indtil det stal
at staae hen

eller ved Tilsætning af Vand, trilles den til Stalden, hvor
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den knuses med en lille Fork imod en af Børens Ender.
Saaledes udtværet, blandes den kogte Turnips med lidt af
Fig 13 den afkogte Tilsætning og Turnipsvandet og bringes i

Spande eller Truge til Krybberne, hvor den da kan til-

j

sættes lidt knuste Oliekager eller Lignende.

I England og Skotland er det ganste almindeligt
/;V
ml

ogsaa at anvende Turnips til Heste, der endog gjerne
æde, især Rutabagerne raae. Men i Almindelighed gives
Hestene Turnips kogte med Tilsætning af Kraftfoder,
Hatkelse eller Avner i lunken Tilstand, og især som

Aftenfoder.
At gule Turnips,

men især stuvede Rutabager ere en

velsmagende Fyre ogsaa for Mennesker, stal her endnu blot
i Forbigaaende nævnes.
Faa Plantesamilier lide saameget af Insekter og Lar Turnipsens
ver som

netop den,

imidlertid

endnu

hvortil

Turnipsen hører.

Da

man

ikke kjender virksomme Midler til disse

Insekters ødelæggelse, skulle vi her blot indstrænke os til i

Korthed at omtale de vigtigste af de Insekter eller Larver,

som i Almindelighed gjpre Turnipsen Skade.
Det Insekt, som først angriber den unge Roeplante og

da

fornemmelig Rodbladene,

nem orum),

med Metatglands.

Larve som

er Jordloppen (Haltica

et neppe | Tomme langt Insekt,

Det

glindsende

angriber Roeplanten saavel som

i fuldtudviklet Tilstand.

nogenlunde kraftige og udviklede,

Naar Planterne

ere

kunne de ikke gjøre dem

synderlig Skade; men desværre angribe de Planterne, alle

rede

naar disse sætte deres første Blade.

Disse fortære

de med den største Begjærlighed, og naar de forekomme i
stor Mængde,

kunne

de

anrette en betydelig ødelæggelse

paa en Turnipsmark.

Næst efter Jordloppen er et Insekt,
aarevingede Insekter,

som horer til de

Athalia spinarum, det, der

anretter størst Ddelæggelse paa Turnipsen.

Det viser sig i Begyndelsen af Sommeren, efterat det

sandsynligviis har ligget Vinteren over som Puvve i Jorden.

4

gtenber.
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Hunnen lægger da sine Wg paa Roeplanten,

Almindeligst finder man JEggene lagt paa Frø

strax dyer.

bladene.

hvorefter den

krybe Larverne

Naar Vejret er gunstigt,

I Begyndelsen

deres ødelæggelse.

begynde strap

ud og
ere

de

sorte og ganske smaae; de voxe imidlertid rask til og have i
Løbet af faae Uger naaet deres fulde Størrelse.

Periode skifte

Ligesom de fleste Larver af denne Slægt,

blygraa Farve.

rulle de

sig

ved mindste Berøring sammen og

livløse uden at røre sig.

Størrelse,

I denne

og antage tilsidst en

de flere Gange Ham

ligge som

Naar de have naaet deres fulde

og lade sig fra den

holde de op med at æde

Plante, hvorpaa de have opholdt sig, falde til Jorden, hvor

de grave sig ned og forpuppe sig.

Naar Insektet er fuldt

gnaver det sig igjennem Puppehylstret og kommer

udviklet,

frem som ftüdtudviklet Insekt.
Dette Insekt anrettet:

overordentlig stor Skade;

Marker kunne ødelægges as det,
stor Mængde,

Størrelse,

viser Virkningen

Knoldene opnaae,

hele

og hvor de forekomme i
sig

af

dem

i

den

ringe

tildeels en Følge af, at In

sektet, ved at fortære Bladene, hindrer Plantens fuldkomne

Udvikling.
En Tid antog man,
og

det synes

som

de

at

heller ikke at ynde

andre Turnipssorter.

godtgjort,

det ikke angreb Rutabagen,

denne Plante saameget

Erfaringen har imidlertid

at heller ikke Rutabagen er sikker for det.

Sammen med Jordloppen forekommer paa

Roeplante en ganske lille,

(Ceutorhynchus contractus),
dene,

den unge

neppe 1 Linie lang Snudebille
der

ogsaa

men som dog gjør den Nytte,

lever paa

Bla

at det fortærer det

flemme Ukrudt Kiddikke.
Ogsaa af

Arter stor

den

Skade

talrige Bladluusfamilie

paa

Turnipsen

og

anrette

navnlig

paa

tabagen.
Ligesom næsten ethvert Dyr har sit Snyltedyr,

ledes har næsten enhver Planteslcegt sin Bladluus,

forstjellige Turnipssorter saaledes ogsaa deres.

nogle
Ru

saaog de

Bladlusenes
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Formering gaaer næsten i det Uendelige,

er det, at de blive saa farlige.

af Bladene,

de

og

og netop derved

De sidde paa Undersiden

befængte Blade

med Bladluus

have

g jern e en anden Farve end de ikke angrebne.
Heldigviis have faa Jnsektfamilier saamange Fjender,

som netop Bladlusene, og iblandt disse fortjener fornemme
lig

at

nævnes:

lille Mariehøne (Coccinella bi-

den

punctata og septempunctata),

der tilligemed

flere

andre

Insekter ødelægger en stor Mængde af dem.
Ogsaa af de stjælvingede Insekter, hvortil Sommer
ere flere, navnlig flere Natsværmere,

fuglene høre,
for

Turnipsen,

de

idet

lægge

deres

Mg

farlige

Turnips

paa

bladene, og deres Larver en Tid leve af disse.
Undertiden ere Turnipsknoldene besatte med smaa Ud-

vcexter,

hvori man ved nærmere Undersøgelse vil finde en

Hunnen af denne Snude

lille Larve af en Snudebille.

bille borer med sin Snabel Hul i Overhuden af Roen og
lægger sine Wg heri.

Af disse udvikle Larverne sig og er

nære sig af Knolden.
Turnipsen er ogsaa

adskillige Sygdomme,

underkastet

der ofte have en væsentlig Indflydelse paa Udbyttet.

Af disse skal her fornemmelig nævnes den Sygdom,
som

paa Engelst

oversat:

den.

Fingre

kaldes:

fingers

Tæer,

og

et

and

ret

toes,

ligefrem

betegnende Navn

for

Jstedetfor Knolde, danner der sig langagtige, træagtige

Rodforlcengelser,

der

ligne

en

Handste

med

Fingre.

saaer en stram Smag og raaddenagtig Lugt.

Roden selv

Bladene have sygelig Farve,

og de fleste af disse Planter

ere tilbøjelige til at skyde i Blomst samme Aar.
indlysende, at Udbyttet af en Roeafgrøde,

af denne Sygdom,

Det er

som er angrebet

baade i Qvantitet og Qvalitet staaer

betydelig tilbage for en sund Afgrøde.

Aarsagen til denne Sygdom er langtfra tilsulde oplyst,

den viser sig baade paa Jord,
Turnips,
Plante.

og
I

paa

Jord,

Almindelighed

som

ikke

før

har

baaret

der hyppig har baaret

denne

forekommer

den

pletviis

i

Sygdomme,
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Marken, en Rod kan være angreben, medens den ved Siden
liggende er aldeles fri; den viser sig paa Planten allerede

i

imellem

Tiden

den første Behakniug,

og

Udtyndingen

idet Planterne gulne, uden at Bladene falde af. eller Spor

af Insekter vise sig paa disse.
ukrudt i

markens

Iblandt de Fjender, Turnipsen har at kæmpe med, er

visselig Ukrudtet ikke

Iblandt de Ukrudts

den ringeste.

arter, som fornemmelig ere besværlige for Turnipsdhrkningen,

skulle vi nævne følgende:
Af

alle er

eller Qvikgræs

navnlig ved Udtyndingen,

Deel Ulempe,

det

almindelige

repens)

det værste.

upaatvivlelig

(Triticum

Senegræs
Det

er

at dette Ukrudt foraarsager en

thi naar man med Haandhakken faaer fat i

det og vil trække det op af Jorden, vil det med sine lange

Rødder let rive adskillige Planter

op med

sig.

Skjpndt

Jorden helst, fprend man begynder at dyrke Turnips,
være fri for dette Ukrudt,

har Erfaringen

dog

viist,

bør

at

man ved en omhyggelig Foraarsbehandling og ved Afriv

ning af Qvikroden med Haandriver, i Forbindelse med en
omhyggelig Udtynding

og

Behakning,

selv

qvikløben Jord kan blive Herre over den.

det meget,

naar Bladudviklingen er kraftig,

snart bliver dækket med Toppen.

paa temmelig

Navnlig hjælper

saa at Jorden

Undertrykkelsen og Til-

intetgjsrelsen af meget Qvikgræs er imidlertid meget vanske

lig, ja næsten umulig paa løs og fugtig Sandbund.
Af andre for Turnipsen besværlige Ukrudtsplanter stal

endnu nævnes: den vilde Reddike og overhovedet det under

det fælleds Navn Kiddike indbefattede Frøukrudt;
forskjellige Polygonumarter,

ligeledes

der alle mere eller mindre be-

svcerliggjøre Dyrkningen af Turnipsen ved oet forøgede Behaknings- og Lugningsarbejde, de give Anledning til.

43

Den overjordiske Kaalrabi
hprer til samme Klasse og Familie, ester Linns, som Roen.

Dens botaniske Navn er: Brassica oleracea alba, og den er
altsaa, som det fremgaaer af dette Navn, en Kaalart.

at den ovenfor Roden

Dens Ejendommeligheder bestaae i,

ndvikler sig til en stor, rund, kjødagtig Masse, som i Byg
ning og Fasthed har megen Lighed med Rutabagen.

den grønne og den
Den grønne Varietet

Det er fornemmelig to Sorter,
Haae, som dyrkes i det Større.

sætter større Knolde, den blaae er mere nærende.
Den overjordiske Kaalrabi er først i den nyere Tid
indført svin Kulturplante i det engelske Agerbrug.
der især bleven opmærksom paa den,

Man er

fordi den temmelig

godt taaler Tørke og ikke lider saameget af Insekter, Egen

skaber ,

der

give

den

Fortrin

kommer imidlertid an paa,

for

Det

Rutabagen.

om Udbyttet er saa stort,

den kan erstatte Rutabagen i denne Henseende.
Da vi ingen Erfaring have med Hensyn

til

at

dens

Dyrkning som Foderplante i større Udstrækning her i Lan

det, flulle vi indskrænke os til at meddele efter Stephens:

The Book of the Farm følgende:
Da denne Plante taaler Tørke,

turde den især egne

sig for det sydlige England, til hvilket den ogsaa fornemme
lig har været
jeg,

indskrænket;

at den vil være for

særlige Forhold.
dyrket med Held.

for Skotlands Klima,

fjælen,

undtagen

frygter

under ganske

I Irland har den alt i flere Aar været

Botanisk
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Den overjordiske Kaalrabi har ester de engelfle og
skotske Kaalrabidhrkeres Udsagn det Fortrin fremfor Rutabagen, at saavel Hornqvceget som Hesten ikke synes
at holde mere af denne end af hun, men at den ogsaa
feder bedre end denne, uaar der gives Tilskud af >L>ced.
Dens Blade afgive et bedre Foder; den lader sig bedre
omplante end nogensomhelst anden Rodfrugt; den skal
endvidere ikke lide saameget af Insekter, voxer godt selv
under vedholdende Tprke og lader sig endelig godt opbevare om Vinteren uden at raadne. Den bruges temme
lig almindelig i Thdstland og enkelte Steder i England i
Hnusholdningen, men den er ikke saa velsmagende som
Rutabagen.
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Runkelroe».
®°‘onifl
Run kelroen horer til den naturlige Familie ChenojZr P°deæ? dens botaniste Navn er: Beta vulgaris campestris. Den stammer fra det sydlige Europa og
allerede været dyrket som Foderplante af Grækerne.

har

I det 16de Aarhundrede indførtes den til England,
dens Dyrkning, ligesom i Irland og de sydlige

hvor

Meieridistrikter af Skotland,

er almindelig.

I det vorige

Skotland har man i de senere Aar, hvor Sygdom i Tur

nips,

den saakaldte fingers and toes,

har gjort denne

mindre sikker, begyndt at dyrke Runkelroen i større Maale-

Itob.

I Frankrig og det sydlige Thdskland er dens Dyrk

ning saavel til Foderplante som til Sukkerfabrikatioll al
mindelig.

Man har flere forskjellige Sorter,
dyrkes i Marken,

som egne sig til at

forskjellige i Farve, Forin og Maade at

voxe paa; de ere saaledes snart røde, snart gule eller hvide,
snart lange, korte eller fladtrykte; nogle voxe med største
Delen af Roden over Jorden,

imedens andre have Roden

mere eller mindre i Jorden.

Da Klima og Jordbund har Indvirkning paa Runkel-

roens Bæxt og ftørre eller mindre nærende Egenskaber,

og

Erfaringen med Hensyn til Dyrkningen af den her i Landet

ikke er stor,

skulle vi,

med Hensyn til Valget,

meddele,

hvad de Landmænd, der her i Landet, saavidt os bekjendt,
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bliver størst, trives bedst i muldet og lidt fastere Jordbund;
den

ogsaa

giver

det største Udbytte as

kjødfulde

tykke,

Blade, som voxe temmelig lige i Vejret og synes at være

den meest anbefalelige, ogsaa fordi den bedre dækker Jorden

end den lange Kohornsroe, der forøvrigt giver et stort Ud
bytte,

men ikke saa godt som de andre Sorter taaler Ud

plantning.

Foruden Kcemperoeu

flade Biener-

den

egne

Roe eller Løgroen og de tykke Qvægklumper sig bedst til
Den flade Viener-Roe eller Løgroen egner

Udplantning.

sig bedst as alle til at dyrkes i en fastere,
er

Den

af fastere
og

mindre Top

Klumper

Textnr

mindre

og

Rod

kan

holdes

de naae

ofte en

give et godt Udbytte as Blade.

af

Grund

tættere.

ere ligeledes fordeelagtige at

dybt Jordsmon;

leret Jordbnud.

paa

sin

De tykke

dyrke i et mindre

betydelig Størrelse

og

Derimod synes de lyse

gule og hvide Sorter Runkelroer at være mindre fordeel-

agtige

dyrke, især fordi de ere af en mere vandagtig

at

Substants,

kjcelnere

imod

samt

Indflydelse,

Vejrligets

mindre varige."

Med Undtagelse af torvemuldede,

Jordsmon.

al

Jorder kan
nyttes

til

Jord,

Runkelroer.

der egner sig

usammenhængende
for

Turnips,

be

Som en Hovedbetingelse for,

at

Jord skal egne sig til Runkelroer, maa nævnes, at Jorden
holder paa Fugtigheden og har en varm Undergrund.
Magre Sand- og Gruusjorder, saavelsom stive Leerjorder
ere uskikkede for Runkelroer,

holdende,

men

der vel ynde faste,

ikke bindende Jorder.

derhos kraftige og velgjhdede Jorder,

sammen

Runkelroen

den

da

er

kræver

den

af

vore Rodvæxter, der tærer meest af Jorden.
Frøet af Runkelroen er omgivet med en tæt,

Froet.

ru Kapsel,

hvori der ligger flere Frø;

fremkomme altsaa flere Planter.

haard,

af hvert Frohhlster

Frøet

kan

opbevares

i

flere Aar, men man bør dog helst benytte friskt Frø, lige
som

man,

især indtil

den fornødne Erfaring

maaftee bør foretrække at anskaffe det fra

Frøhandlere,

fremfor selv at avle det,

indvindes,

de paalideligste

da Valget af Frø-
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planterne og disses Dyrkning til Sæd, ligesom ved Turnips,
kræver saaledes Omhu og Kundskab.
Det vil være tilraadeligt at saae flere af de forstjellige Dyrkning.

Slags Runkelroer, indtil Erfaringen viser, hvilke der passe
bedst for Jorden og de forstjellige lokale Forhold.

Runkelroen kan saavel saaes paa Voxestedet, som ud
plantes fra Frøbed;

den

kan

ligeledes

saaes

saavel paa opplsjede eller opdrillede Kamme,

plantes

og

som paa flad

uopdrillet Jord.
Jorder med en dyb, frugtbar Madjord egne sig bedre

til Plantning saavelsom til Besaaning paa jævn, uopdrillet

Flade, end Jorder med en tynd Madjord, paa hvilke sidste
Opdrilning (Opplsjning i Kamme) synes

Fortrinet.

gives

at burde

Duster man imidlertid at dyrke Runkelroer paa

uopdrillet Jord som den sidstnævnte,

bør der vælges saa-

danne Sorter, hvis Rødder gaae mindre dybt.
Hvor Runkelroer saaes i opplsjede Kamme, hvilket er

det almindeligste, hvor Dyrkningen finder Sted i det Større,

er Jordens

og

Behandling

Gødskning

Et Tilskud

Turnipskulturen.

af

2

aldeles

som

ved

til 5 Centner Salt

pr. Tøndeland, bredsaaet over Stald- og Patentgjpdningen,

har i England, navnlig inde i Landet,
Efteraaret

eller

fjernere fra Havet,

Jorden kan enten bredgjhdes om

viist sig hensigtsmæssigt.

radgjodes

om

Foraaret

umiddelbart før

Saaningen. Dyb Pløjning er af Vigtighed.
Saaetiden for Runkelroer kan ansættes til første Halvdeel af Mai Maaned.

Fpr Mai vilde det være for tid

ligt,

deels for Nattefrosten, og deels fordi tidlig Saaning

vilde

give Anledning til,

samme Aar

vilde

løbe i

at mange
Stængel

af Planterne endnu
og

ikke

sætte

Knold.

Dette ere de især udsatte for,

naar der efter Saaningen

indtræder længere Tids Tørke.

Vilde man benytte Frø af

flige eetaarige Planter, vil denne Feil, samme Aar at styde

i Stængel,

derfor

helst

blive enbiut mere fremherskende.
være

fuldstændig

færdig

Jorden maa

til Opdrilning

og

Gjødningskjsrsel i Slutningen af April eller i Begyndelsen

Saaetiv.
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som tidligere omtalt ved Turnipsjordens Be

af Mai og,

handling, ligesom denne være saa fuldstændig soin muligt

renset for Ukrudt.
2>ed Dyrkningen paa opplojede Kamme bor Afstanden

imellem disse helst holdes 25 a 27" fra Ryg til Ryg, sorat
Behakningen med Hestehakken desto bedre kan udføres;
standen

imellem

Planterne

gjøres

fra

12

Af

eller

15"

til

endog derover.
Imidlertid har Jordsmonnet saavelsom
Valget af de Runkelroearter, man vil dyrke, Indflydelse paa
saaledes bør en større Afstand

de bor have;

den Afstand,

foretrækkes paa kraftige, og en mindre Afstand paa mindre

kraftige Jorder.
Det

ønskeligt

er

skridende Udvikling.
plantning

og

fordeelagtigt saavidt

dækket af Bladene

holde Jorden

vælger

muligt at

under Planternes frem

Af denne Grund og forat spare Efterman

undertiden fra Begyndelsen af

at

holde Planterne dobbelt saa tæt i Raderne, som de egentlig

skulle staae;

men man maa da sørge for, at de overflødige

borthakkes i rette Tid,

og navnlig førend de trænge eller

hæmme Naboplanternes Blade.

20 til 25 Læs kraftig kort Staldgjodning, spredet i
Drilfurerne,

tilligemed

indtil 300

Pund Guano

eller

et

Equivalent af anden konstig Gjpdning pr. Tsndeland an
sees i England fuldkommen

ere i Kraft.

tilstrækkeligt for Jorder,

der

Erfaringen har godtgjort, at endog et betyde

ligt større Coantiun Gjodning ikke har frembragt kjendeligt
slprre Afgrøder.
Naar Kammene til Sæden ere oppløjede over Gjvd-

Saaemaade.

ningen, skrider man til Saaningen, der kan skee enten med

Maskine eller med Haanden.

Maskinerne ere paa Grnnd

af Frøets Størrelse og rne Kapsel sammensatte og temme
lig kostbare,
turde

og den simpleste og sikkreste Fremgangsmaade

derfor være

kan da ogsaa,

at

lægge

Frpet

om man ønster det,

gjødning paa Saaestederne.

med Haanden;

man

anbringe lidt Patent-
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Det

kan

ofte

være

hensigtsmæssigt

Saaningen eller Plantningen

og

nyttigt,

før

paa Drillene, at efterjcevne

disse med et Bræt eller en ganske let Tromle.

Turnips-

maskinen, der tager to Rader for ad Gangen, vilde ogsaa knnne
benyttes i dette Diemed, da de forreste Tromler ville kunne
tildanne Drillene,

og Furetrækkerue gjore en Ridsning til

Vejledning for Plantningen eller Saaningen.

Mall har forskjellige Haandredskaber til at gjøre Hul

Frg. 14.

lerne med for Frøet.

Hosstaaende

Tegninger vise et Par forstjellige

Former

af saadanne.

De

smaa

Tapper, der ftulle danne Frøhullerne,

maae være afpassede efter den Dybde,
hvori Frøet skal lægges.

Redskabet

kan enten være indrettet til at trædes

med Foden eller til at trykkes med
Haanden

Fig. 15.

og

bør

helst

indrettes
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saaledes,

at Trykket viser,

hvor Redskabet,

hvergang

det

flyttes, paanh skal sættes, forat Afstanden imellem Hnllerile

kan blive uforandret den samme.

Den simpleste Fremgangs-

maade tnrde imidlertid være følgende:
Hvert Fruentimmer (til dette Arbeide benyttes sædvan
lig Fruentimmer) stiller sig paa venstre Side af den Rad,
hun gaaer ned ad,

og har en lille Beholdning Fry i sit

opheftede Forklæde;

med veustre Haand tages en Haand-

fuld Frø, i høire Haand holdes en liden Stok,

netop saa

være;

med

Enden af denne Stok gjsres et omtrent 1 Tomme

dybt

som

lang,

Afstanden

imellem

Planterne

skal

og 3 Tommer langt Mærke i Kammen, i hvilken Fordyb
ning lægges 2 til 4 Frø, som bækkes med Jord, der trædes
til med den høire Fod.

fra Midten af Foden,

Derefter afmaales med Stokken

hvor det næste Hul skal gjsres, og

saaledes fortsættes dette Arbeide.

Efterat Frøet er lagt,

følger helst en let Tromle, hvorimod Anvendelsen af Trom
len førend Saaningen,

hvor denne Methode følges,

helst

undlades.

Et Fruentimmer vil ved den sidst antydede Fremgangsmaade

kunne

saae

fra

1|

indtil 3 Skpr.

Land

daglig,

eftersom hun er mere eller mindre øvet.

At ovenstaaende Fremgangsmaade ikke er den ene rette,

følger af sig

selv;

Omstændigheder

Erfaringen,

Stedforholdene

kunne fremkalde

og

hensigtsmæssige

andre

Foran

dringer i dette som i lignende her beskrevne praktiske Ar
bejder.
Froets

Ud-

blodning.

24

De fleste Landmænd foretrække at udblpde Frøet i
48 Timer før Lægningen enten i Vand, forthndet

Gjpdningevand eller Chlorvand; det chlorholdige Vand maa
fremfor alt ikke være for stærkt,
længe i det.

Nogle Timer,

og

Frøet ikke ligge for

førend Frøet skal saaes,

bør

det tørres i Solen eller ved Lufttræk.
Hvor dybt
toggey.

Hvor dybt Frøet bør lægges, afhænger noget af Jordens Beskaffenhed og Vejrliget.

I tømre, lettere Jord bør

det lægges dybere end i fugtigere og mere bindende Jorder.
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fo r

u m id d e lb a r t

h a rv e t

S kade.

ta g e

anvendt

ik k e

G rc e n d s e rn e

f o r m e g e n P a t e n t g jø d n in g

F rø e t,

kan

d e rv e d

K o m p o s tg jø d n in g ,
m ed

m ed

s iin

m ed

a t a -n v e ü d e

B e r ø r in g

v æ re

P a te n tg jø d n in g

b la n d e s

m ed

s a a le d e s

kan

D ybden

tu rd e

anvende

V il

u m id d e lb a r

fo r

Tom m e

1 |

v a e rs o m

V e ir lig ,

R egel

b e s te m t

|

fra

la d e

m ed

h ø ir e
et

N yk

t ilr a a d e lig t

at

af

de

n o g le

er

fæ r d ig ,

d e rs o m

nogen

U d ty n d in g e n
F o rra a d ,

den

n ø d v e n d ig .

m ed

U d ty n d in g e n

lig e s o m
som

s e n e re
m ed

anvendes

g je n t a g n e

H aandhakken,

H e s te h a k k e n

B e h a k n in g e r ,
iv æ r k s æ tte s

im e l

saavel

i

Løbet

u d ty n d in g e n ,
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af Sommeren, ganste paa samme Maade som ved Turnips

En Hovedregel og Betingelse for en lønnende

dyrkningen.

er at

Høst

holde

som Planterne,

saavel imellem Raderne

Roerne rene,

iværksætte Udtyndingen og Behakningen i

betimelig Tid og overhoveds sørge for Planternes Udvikling
fra Begyndelsen as,

indtil Bladene dække Jorden, og Be-

hakningerne høre op.
Plante

hvert

paa

Der maa

kun

blive

staaende

Den første Udrustning

sædvanlig være tilstrækkelige.

een

til tre Behakninger ville

To

Sted.

Haanden synes at maatte foretrækkes

for Udtynding

med

med

Enhver Ophypning af Jord om Planterne

Haandhakken.

maa, ligesom ved Turnips, undgaaes, og Hhppeploven kun

benyttes,

at Jorden under

hvor der kunde være Fare for,

kunde

Optagningen

blive for fugtig.

Hhppeploven

eller

Hestehakken bør derimod aldrig anvendes, naar Bladene ere

saa

udviklede,

at

Redskaberne

vilde

beskadige

disse

eller

endog løsne Planterne.
Saaning paa
uopdrillet
Jord.

Skjøndt Saaning

paa

opplpiede Kamme

bør gives Fortrin for Saaning paa jævn,

scedvanligst
opdrillet

ikke

Jord, anvendes dog nu og da ogsaa denne sidste Fremgangsmaade

med

Fordeel.

Fremgangsmaaden

er

da

gjerne

følgende:
Er Jorden pløiet dybt og gjsdet med Kreaturgjpdning

samt tilbørlig renset fra Ukrudt og pulve

om Efteraaret,
om

riseret

Tromle

Hest,

Foraaret,

eller

maaskee

lader

før

man

Saaningen

heller et Bræt, forspændt

en

let

med en

slæbe over Jordstykket, som derefter opridses med en

Markør eller stor Rive,,
Størrelsen

kan

man

der kan slaaes sammen af Lægter.

gjøre

efter Behag.

Størrelse er et 3 Alen langt Skaft og en

passende

En

Alen lang

Bul, hvori Tænder af omtrent 8 Tommers Længde

bringes i den Afstand fra hinanden,
Planterne flulle staae.

hvori man ønsker,

an

at

Markøren trækkes først paa langs

og derefter paa tvers, enten lodret paa det første Træk eller
bedre,

noget paa skraa over dette.

skjæringspunkter

angive

altsaa,

Markørridsernes Over-

hvor

Frøet stal

lægges.
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0 ti ffer man, at Afstanden imellem Ridserne paa den ene
Led skal være større end Afstanden imellem disse paa den
anden, kan dette opnaaes ved at forsyne Markøren med
et dobbelt Sæt Tænder, der paa den ene Side sidde tæt
tere end paa den anden, saaledes som nedenstaaende Teg
ning angiver.
Fig. 16.

Ofterat der saaledes med Furetrætteren (Martyren) er
trukket Ridser i Jorden i to Retninger, følge Arbeiderne,
sædvanlig Fruentimmer, der hver tage 2 ä 3 Rader for
ad Gangen og lægge 2 å 4 Fro i hvert Overskærings punkt, enten med Haanden saaledes at Frøet trykkes med
Fingren ned i Jorden og dcekkes samtidigt med Jord, eller
Frøet lægges i Huller, som i Forvejen ere gjorte med en
Plantepind. Er Jorden af løsere Beskaffenhed, nedbringes
Frøet lettest med Haanden.
Runkelrøerne taale i Almindelighed, skjpndt i større Plantningen,
eller mindre Grad, Omplantning og saaes derfor ofte i
Frøbed, hvorfra de senere udplantes enten paa jævn eller
opdrillet Jord. I dette Øiemcb vælger man et Frøbed helst
af samme Slags Jord som den, hvori Rnnkelroerne senere
stulle udplantes, og fremfor Alt ikke i altfor kraftig Jord.
Frøbedet maa helst ligge frit og udsat for Solen, være
5
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dybt og godt bearbeidet før Vinteren, og omhyggeligt renset i

Foraaret.
April,

6 Tommers

at

nu

Frpet saaes

i

Frøbedet i

Slutningen

enten bredsaaet eller maastee bedre

indbyrdes Afstand.

saae for tykt,

da

Man vogte

hvert Fry

af

i Rader med

sig

vel for

giver flere Planter,

og

disse blive svage og indfiltede ved for tyk Saaning.

Slutningen

I

naar Planterne have

af

en

passende Størrelse

skeer Udplantningen,

Blade,

eller Begyndelsen

Mai

som

helst

af

med

udføres

Juni,

3 ä 4
i

fugtigt

Fremgangsmaaden ved Udplantningen er forskjellig;

Veir.

man benytter snart enkelte snart dobbelte Plantepinde,
kunne være indrettede saaledes,

der

at man ikke hvergang be

høver at maale Afstanden for Planterne, idet denne mærkes

eller betegnes as Redskabet selv.

Nedenstaaende Tegning er

Exempel paa saadanne Plantepinde.

Patent- og Kompostgjpdning kan ogsaa her anvendes.

Planterne bør optages forsigtigt af Frøbedet helst med
en langgrenet Fork, saaledes at de fine Rodtrevler ikke be

skadiges,

og at der om muligt bliver hængende nogen Jord

ved Rødderne.

Planterne

Er Jorden tyr,

optages.

bør Frøbedet vandes, fyr

De Fleste tilraade strap ved Optag

ningen at dyppe Rødderne i en Vælling af leret Jord ud

rørt

med

forraadnet Kogjødning,

opløft

i

Vand,

eller

istedetfor Kogjødning snur phosphorsnnr Kalk, Guano eller

deslige.

Hænger der imidlertid større Klumper Jord ved
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Rødderne, vil Vællingen

let klistre Rodtrevlerne formeget

Planterne bpr fyres umiddelbart fra Frpbedet til

sammen.

hvor

Stedet,

derfor ikke

de

og strax plantes;

skulle staae,

optages

Gangen,

ad

flere

Samme kan blive plantet.

end

De svage,

der bør

der med

det

forkrhblede Plan

ter benyttes ikke, derimod kun de kraftige af Middelstørrelse.

Under sædvanlige Forhold ville 2 L 3 Pd. Frø være til

strækkelige til Beplantning af 1 Td. Land.
Plantehullerue bpr være saa dybe,

Rodende kan komme lige ned uden at

og

baade er skadeligt for Planterne
ningen

Din

bøjes om,

hvilket

besværliggjør Optag
bør Jorden

Udplantningen

Ved

Efteraaret.

at den lange, fine

helst trykkes til Planteroden ved at nedstikke en almindelig
Plantepind

nogle

Tominer fra

Roden

og

trykke

mod Roden, først forneden og derefter foroven.
stærkere

ingen

Regn

Jorden

Falder der

umiddelbart efter Plantningen,

stal

Planterne vandes, og er der Udsigt til Tørke, eller Jorden
ikke

holder godt paa Fugtigheden,

bør man

helst vande

da derved al Eftervanding

Planterne rigeligt første Gang,

bedst undgaaes.
Plantniugsarbejdet bør ordnes saa maskinmæssigt som
muligt i Hold, bestaaende af et bestemt Antal Arbejdere.

Til Sætningen

af Planterne

Antager man,

Arbejdere.

bør

at

vælges

de paalideligste

hvert Hold

bestaaer

af 5

Personer, gjpr den Første Hullerne i to Rader ad Gangen,

den Anden lægger Patentgjødning i Hullerne,

den Tredie

en Plante i hvert Hul, hvorefter den Fjerde og Femte, der

hver har sin Rad,

har en Plantepind i den hpjre Haand

og med den trykker Jorden ind til Planten, som holdes
i Hullet med den venstre, saa fast, at Planten ikke let træk
kes op.

Planterne maae ikke sættes dybere,

end de stode

i Frøbedet.

Da

Udplantningen

foregaaer

for Udsaaningen paa Boxestedet i

Tid

længere

Marken

efter

bestemte

den

Tid,

har der været længere Tid til en omhyggeligere Bearbejd

ning

og

Rensning

af Jorden,

hvorfor

ogsaa Sommer-

5*
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behakningerne under almindelige Forhold,

hvor Jorden ikke

er for ureen, noget kan indstrcenkes.
Optagningen.
Optagningen skeer paa samme Maade som ved Tur

nips, undtagen at de Sorter Runkelroer,
i

maae

Jorden,

optages

en

ved

som gaae dybere

let Pløjning

en

med

Svingplov uden Langjern eller paa anden lignende Maade.
Da

der gjerne vil

Rodtrevlerne,

ved

hænge Jord

Jorden om Efteraaret er fugtig og bindende,
undertiden at

slaae Knoldene

imod

naar

bruger man

hinanden,

forat faae

Jorden til at falde fra; dette bør imidlertid skee med megen

Vaersomhed, fordi de, naar de knuses eller beskadiges,

udsatte for lettere

at raadne.

Runkelroerne

kunne

ere

kun

taale liden Frost, især naar Toppen er afflaaret; man bør

derfor ikke opsætte Optagningen
optage flere paa eengang,

for længe og ikke gjerne

end der daglig kan henbringes i

Batteriet eller Opbevaringsstedet,

og da strap dække dem,

naar Frost skulde kunne befrygtes.

Optagningstiden falder

i Almindelighed i October eller senest lidt ind i November.
Ved Optagningen afskjceres Toppen

spids,

ligesom

ogsaa

de fine

den hderste Rod

og

De

Rodtrevler afpudses.

Fleste synes at foretrække Toppens Affljæring saa nær,
hver

Spire

af Hjertefluddet følger med,

endog en Skive af Rodkronen følge med,
Opbeva-

ringen.

ja

Nogle

at
lade

forat forhindre

Spiringen under en langvarig Opbevaring.
Runkelroerne opbevares bedst i Batterier ligesom Tur
De bør fremfor Alt ikke tildækkes i vaad Tilstand,

nips.

naar de sættes sammen i Batterier eller Kjældere.
en Hovedsag for Opbevaringen,

Det er

at de blive godt udluftede,

førend de fuldstændigt tildækkes, hvorfor ogsaa Anbringelsen

af en Kanal langs Bunden af Batterierne (maaskee større

Drainrør

istedetfor sammenflagne

Lægter,

eller

Grene

i

Tagform kunne være tilstrækkelige) med Skorstene i Ryggen

af Batteriet eller mindre Drainrør paa Siderne af disse,
ligesom

ved Turnips,

Indtræder stærkere

godt

ere

Frost,

hensigtsmæssige Forholdsregler.
dcekkes

Aabningerne.

under tørt og blæsende Vejrlig

at

Det

er

lade Batterierne
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henstaae i nogen Tid, alene dækket med et lidet Lag Halm,
hvorpaa hist og her er kastet et Spademaal Jord, for at

holde paa Halmen.

Roerne udvikle nemlig i Begyndelsen

en ikke ringe Varme,

forat ikke en for

som maa afledes,

tidlig Spiring eller endog Forraadnelse stal blive Følgen
Det er almindeligst at dække Batterierne først med

deraf.

et Lag Halm og derefter med et Lag Jord,

Frosten

ude.

Flere

ogsaa

anbefale

som kan holde

Dækning

med

Jord

alene,

og Godsejer Valentiner paa Gjeddesdal har paa

denne

Maade

overgjemt Runkelroer, som

i April

endnu

Maaned vare fuldkommen sunde og ubedcervede.

Et ganske

tyndt Lag Halm turde imidlertid være hensigtsmæssigt, forat
hindre den lose Jord i at blande sig med Roerne.

Tang

er særdeles godt til at dække Batterierne med, for at holde

Frosten borte fra Roerne,

men

naar Batteriernes Jorddække

den

bør først

anvendes,

er afkjolet eller begyndt

at

fryse.

Udbyttet af Runkelroer bør anslaaes i Vægt, og 4 til utittet.
5 Pd. pr. Knold kan ansees for en god Middelvægt. Efter
Tyndemaal

angives Udbyttet fra

200

til

pr.

450 Tdr.

Td. Land.

Runkelroerne kunne opbevares friske til langt ud paa Anvendelsen.
ansees

De

Foraaret.

næst Gulerødderne

for den

Rod-

der indeholder meest Næring og er bedst skikket for

frngt,

Malkeqvceg,

fordi Mælken ingen Afsmag

Til Ungqvceg

og

de

Fedning give

faaer efter den.

skotske Landmænd

og

Qvcegfodere imidlertid Rutabagen Fortrin for Runkelroen.

som ogsaa skulle

Bil man give Runkelroer til Kreaturer,
have almindelige Turnips

og Rutabager,

opfodre Runkelroen tilsidst,

med

den ene

ligt.

Slags

forskjellige

til

den

Ruukelroen

bitter Smag,

og ligesom

Turnips,

anden Slags

har,

naar

den

helst

naar man fodrede

gjpre

saa

bør man

Overgangen

umærkelig som

nylig

er

optaget,

der synes at være Kreaturerne imod,

fra

mu

en
men

som taber sig, naar den i længere Tid har været opbevaret.
Derfor bør Runkelroerne helst hengjemmes i længere Tid,
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førend man benytter dem.

Skjøndt vel ikke tilfnlde beviist,

bevaringen.

forpges

Runkelroen

i

skulle Sukkerbestanddelene

ved Op

Nogen Opbevaring maa i hvert Tilfælde an

sees tilraadelig, men al Opbevaring ud over en vis Grcendse
er fladelig, da Roerne, ved at gjemmes for længe, tabe i

Ligesom

Næringsværdi.

hakkes

Turnips

eller skjæres

Haandredskab

itu paa

og

enten opfodres alene eller blandet med Hakkelse.
de,

ligesom andre Rodfrugter,

med

itu

de

Maskiner,

et

kunne

Kogte ere

mere nærende for Qvceget,

end raae, og opsodrede enten raae eller kogte i Forbindelse

med Tilskud af Kraftfoder — især Hprftøkager — ere de
som ethvert saftfuldt Vinterfoder af fortrinlig Virkning saavel til Ungqvæg som til Fedekreaturer og Malkeqvæg.

Kreaturerne gjerne æde Bladene,

Skjpndt

hyppigt seer disse anvendt,
staaer disses Foderværd dog

ikke

tidligt.

man

i Forhold til det Tab,

Planterne eller Rodens Udvikling derved lider,
Afbladningen

og

endog i Løbet as Sommeren,
især naar

og foretages for

steer i for stor Maalestok

Vi indrømme imidlertid, at det kan være en Hjælp

under den knappere Efteraarsgrcesning, men ligesom enhver
stærkere Afbladuing maa indvirke skadelig under Planternes

Udvikling, saaledes maa man ikke glemme,
lingen er stærkest i Efteraaret,

at Knoldudvik-

hvorfor Afbladningen, selv

paa den Tid, kun bør foretages med Vaersomhed.

ingenlunde

uvigtigt,

at Roemarken kan

Blade saa længe som muligt,

mand,

ved

og vi troe,

som vil benytte Bladene

at sprede

dem

og

holdes

som

nedplpje dem

Det er
dækket af

at den Land

et Gjødningstilskud

strax

efter Rodens

Jndbjergning, vil have den største Fordeel af dem.
har Erfaring for,

at Kper,

Man

som fodredes med Rnnkelroe-

blade i større Mængde, bleve løse i Livet og afmagredes.

Som bekjendt, anvendes Runkelroen ogsaa til Sukker
fabrikation,

men

da Runkelroens Anvendelse

hertil ligger

udenfor vor nærværende Opgave, sknlle vi indskrænke os til
at bemærke, at det kun er enkelte,
der egne sig til dette Brug,

navnlig mindre Sorter,

og at Dyrkningen af Runkel*
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roen i dette Biemed vil kræve et ikke ubetydeligt Gjødnings-

tilskud udeufra,

for at Agerbruget stal kunne bestaae eller

udvikle sig i Kraft.

Hertil kommer,

at det vel er tvivl

somt, om vort Klima er saa gunstigt for Sukkerudviklingen
i

Roen

som

Frankrigs

og

Sydtydfllands

Klima,

hvor

Runkelroens Dyrkning til Sukker er saa almindelig.
Ligesom Turnips, er Runkelroen udsat for at angribes
af forskjellige Insekter og Insektlarver, men ligesaalidt som

ved Turnips kjender man her noget virksomt Middel til at
ødelægge dem.

Det Sikkreste er: at søge at udvikle Planten

saa kraftig og hurtig som muligt udover den første farligste
Tid for den.

Fjender,

62

Guleroden.
Bvlainst
Navn oq
Plads.

Dyrkede
Gulerodforter.

Guleroden (Daucus Carola), der hører til Skjærmplanternes Familie (Lmbelliferæ), er en toaarig Plante, der
voxer vild hos os. Grunden til, at den ikke dyrkes mere,
maa derfor mindre søges i de klimatiske Forhold, der
særdeles vel egne sig for den, end i andre Forhold,
som Nødvendigheden af Jordens dybe Bearbejdning og
tilbørlige Reenholdelse.
I England dyrkes en Mængde forskjellige Sorter af
Gulerødder, forskjellige i Farve, Størrelse og Maade at
voxe paa; nogle voxe heelt i Jorden, andre med en Deel
af Roden over Jorden, som s. Ep. Altringham-Guleroden,
ben hvide belgiske Roe og stere andre. I Belgien har
Gulerødder været dyrket meget længe og i større Udstræk
ning end i England, hvortil den er indfprt fra Belgien, og
vil sandsynligviis, da flere af vore andre Rodfrugter begynde
at mislykkes og lide af forskjellige Sygdomme, vinde mere
og mere Indgang i Agerbruget.
Iblandt de mange dyrkede Varieteter stal her for
nemmelig nævnes: 1) Den hvide belgiske Gulerod.
2) Altringham - Guleroden. 3)Den rpdguleKæmpegulerod og 4) den almindelige Amagergulerod.
Af disse anbefales for England især den hvide og
gule belgiske Gulerod (large white and belgian carrot),
som især egner sig for letmuldede Jorder, og den rødgule
KæmpegUlerod (common red field carrot), der ogsaa efter
de her i Landet anstillede Forssg synes at fortjene særdeles
Anbefaling baade for dens Størrelse og dens Sødhed.
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D e a n d r e e g n e s ig m a a s k e e b e d r e t ilH u u s h o ld n in g s b r u g e n d
t i l Q v æ g fo d e r , s t jp n d t

A ltr in g h a m - G u le r o d e n

n a v n lig

ogsaa

u n d e r tid e n d y r k e s i ftø r r e M æ n g d e i M a r k e n t i l Q v æ g fo d e r .
D e t e r n a v n lig d e le tte r e d y b e r e M u ld jo r d e r , d e r p a s s e f o r

G u le r o d e n ;

p a a s a a d a n n e e r A v le n s tp r s t, o g U d g ifte r n e m in d s t,

R e n s n in g

fo r U k ru d t.

det

kom m er

tu r,

n a t u r lig e

a ltid

fø r

under

og

h v ilk e t

er

J o rd ,

hvor

G u le r o d e n s

m an

af

e lle r

D ybde.

paa

d y rk e

v il

o v e n n æ v n te B e tin g e ls e r

ta g e s H e n s y n

i

n e m lig

t i l,

paa

s tæ r k e r e

B e h a n d lin g e n

baade

le t t e r e ,

H ensyn

af

dem ,

af

V a lg e t

to e t.

G u le r ø d d e r

til

den

T a p ro d

ä

12

d e t s y d lig e E n g la n d

d e rfo r

T o m m e rs

15

har

dyb

en

m aa

J o rd e n

10,

til

m an

fø lg e n d e

a lm in d e lig e P r a x is m e d H e n s y n t i l D y r k n in g e n a f G u le r ø d d e r :

M an

rp d d e r;

en

re e n

N ovem ber

e lle r

v æ lg e r

i

e lle r H v e d e s tu b

B yg-

n e d p lø ie s

D ecem ber

2 4 t i l 2 8 L æ s ( å 1 0 0 0 P d . ) S t a ld g jø d n in g

e lle r

F e b rn a r

a t J o rd e n

saa

af

14

og

læ g g e

det

m in d e lig

e lle r
*)

i

s a a le d e s

g iv e s

da

B e g y n d e ls e n

Da

v o re

bor

S a a n in g e n

af

bos

J o rd e n

s tæ rk e

)M a i .
*

in d t il

H a r v n in g e r
U k ru d t.

paa

F rø e t sa ae s

os

I

u n d e r g r u n d s p lø ie s ,

lig g e r
3

F o r a a r im id le r t id

fra

p r. T d . L a n d .

s a a v id t m u lig t i e n D y b d e

fr e m k o m n e

og

e lle r

G u le -

til

g ru n d t

lø s n e s

a t h o ld e

fo r .

T r o m le ,

n

2

im id le r tid

J o rd e n

t r o m le s

og

s k jp r n e s

T o m m e r;

A p r il

dybt

p lø ie s

M a rts

i

e re

at

m ed

af

øde

o v e r

en

a l

S lu t n in g e n

a f A p r il

d y rk e s

a f N o g le

G u le r o d e n
s æ d v a n lig

M id t e n
fo r

D e rp a a

F u g tig h e d e n

da

Jordens

B e s k a ffe n h e d . B 'h a n d iu ig .

im id le r t id

g jp r

n ø d v e n d ig .

n a t u r lig -

m aa

f o r f t je llig e

dennes

u n d e r g r u n d p lp ie s

I S u f f o lk

C u l-

J o rd e n s

den.

e fte r

J o rd e n

høi

paa

an

s a a v e ls o m O p t a g n in g e n

a f J o rd e n

d h b tg a a e u d e

B e h a n d lin g

der

u v æ s e n tlig t

ik k e

f o r f k je llig

v æ re

r e o l-

end

V c e x tp e r io d e n ,

B e h a n d lin g e n

v iis

de

b lo t

om hygge
i

er

v e d D y r k n in g e n a f G u le r o d e n

e r s tø rr e

et

som

J o rd ,
saam eget

kun E et m aa

a t B e k o s tn in g e r n e
J o rd e r

ik k e

naar

og

B e a r b e jd n in g

Paa

d e r fo r

B e s k a ffe n h e d ,

fo rh a a n d e n ;

e re

dybe

P u lv e r is e r in g ,

fu ld k o m n e

lig e

©ideroben.

J o rd e n s

H o v e d s a g e n m e d D y r k n in g e n a f G u le r o d e n e r :

to r r e r e

end i

v is tn o k h e ls t fle e n o g e t t id lig e r e .

E n g la n d ,

64
paa oppløiede Kamme, af Andre paa jævn Jord.

Jorder har Dyrkning paa jævn Jord

Paa lette

absolut Fortrinnet.

For Dyrkning paa Kamme (Drills) taler Følgende: Jorden
lader sig

bedre

rense og pulverisere imellem Raderne med

Hestehakken, de nyopkomne Planter ere mere kjendelige og
Rensningen af den Grund lettere.

derne

er

Afstanden imellem Ra

gjerne fra 15 til 20 Tommer.

Da

Guleroden

ikke taaler frisk Gjødning, bruger man enten at gjsde om

Efteraaret, eller at benytte konstig Gjpdning, eller endelig

at

tage

den

efter

en

gjsdet Forfrugt,

der

har efterladt

Jorden i Kraft.
Paa Jord, som er bredgjpdet om Efteraaret, opfures

Kammen om Foraaret, efterat Jorden forøvrigt har været
underkastet den bedst mulige Foraarsbehandling, overtromles
meb en let Tromle eller «overslæbes med et Bræt, hvorefter
Riller trækkes i Ryggen as Kammene til at modtage Frøet,
der saaes enten med eller uden konstig Gjødning.

Jorden kan ogsaa opdrilles allerede om Efteraaret, Stald gjødning spredes i Raderne, og Kammene flækkes over denne.

Saaledes blive de liggende til Foraaret, overharves da med

Drilharven (Fig. 19), hvorpaa Patentgjodning saaes over hele

Fig-. 19.

Stykket, eller hvis man ingen Drilharve har, med en let Riisharve; i begge Tilfælde anvendes Hestehakken samtidig imellem
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Raderne.

Drillene, som ved Harvningen have mistet deres

Figur, sættes op igjen med Hyppeploven, saa at de faae

deres rette Form igjen, hvilket endnu fuldstændigere opnaaes
ved at lade den almindelige Turnipssaaemaskine rulle over
Kammene,

efter

at have taget Fnretrækkerne af den.

Paa

denne Maade vil Patentgjpdningen komme nær Overfladen
og virke til en hurtig Udvikling af Planten, medens Staldgjpdningen vil komme umiddelbart under Plantens Rødder.
Gnlerødderne kunne saaes temmelig tidligt.

I England Saaning.

regnes Saaetiden fra Marts Maaned til Midten af Maj.

Avril Maaned vil i Almindelighed være den meest passende
Tid.

Saaes de meget tidligt,

udvikle Planterne sig

for

langsomt, og Ukrudtet vil faae Overhaand; saaes de sildigt,
ville de vanskeligt opnaae deres fulde Udvikling.
Saauing paa jævn, uopdrillet Jord skeer enten ved
at trække Riller i passende Afstand, sædvanlig 1 Fod fra

hinanden,

med

en Furetrcekker,

eller

ogsaa

bredsaaes de.

Bredsaaning har tidligere været almindeligst, og da saaedes

der i Almindelighed 5 ä 6 Pd. pr. Td. Land.

Senere har

man foretrukken Drilculturen (Radsaaning), da Rensnings
arbejdet derved saameget lettes.
Saaningen skeer almindeligst med Haanden, endskjøndt

man vel ogsaa har Mastiner til dette Brug.
Tre ä fem Pund ansees som passende Udsæd; det 6ør

blandes med fugtigt Sand og kun bækkes med et tyndt Lag Jord,

ikke over en Tomme tykt. Førend Saaningen gjør man vel i at
udbløde Frpet i Band i 24Timer. For at lette Udsaaningen, der

er forbunden med nogen Vanflelighed, fordi Frøkapslen er besat

med smaa Hager, som gjpre det vansteligt at flille Frøet ad,
er det godt forinden Udblødningen i nogen Tid at lægge Frpet
i Solen og gnide det stærkt imellem Hænderne; herved ville
de smaa Hager afgnides, og Frøet lettere skilles fra hinanden.

Med Hensyn til Udblødningen

anfører Stephens i

sin Book of the Farm følgende Fremgangsmaade:
Frøet bindes ind i en Pose, som hænges ned i et Fad
med Vand, og bliver hængende i 48 Timer.

Dette gjsres
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8 Dage før Saaningen.

Frøet tages nu ud af Posen og

bredes ud paa Loftet 1 Tomme tykt,

og i Lobet af 6 <i 7

Dage vil det begynde at spire og bør da strax saaes.

bør altid vælges af sidste Aars Avl.

Frøet

Ligesom

ved Turnips og Runkelroer ville enkelte Planter være til

bøjelige til alt første Aar at skyde i Frø, og vilde man da
tage Frø af saadanne Planter eller overhovedet ikke være
omhyggelig ved Valget af Frøet,

betegnede Onde

vil det

lettelig tage Overhaand.

Efter Saaningen

let med

Rillerne

bækkes

en

Rive

eller let Tromle; er der bredsaaet, kan Frøet enten nedhakkes

eller bringes ned ved at overslcebe Jorden med en Riisharve.
Af de ovennævnte sorskjellige Maader at saae Gule
roden

paa

Bredsaaning

synes

god

Gjsdningskraft

Fortrin for

og

dybt

Saaning paa

eller

Saaning

naar Jorden

udrillet Jord i smalle Riller,

bearbejdet,

Kamme;

men

paa

jævn,

forøvrigt er i

at maatte gives
da Planternes

Reenholdelse altid bliver en Hovedsag, vil det være klart,
at Behakningsstørre

de

ved

og Lugningsomkostningerne blive betydeligt
to

førstnævnte

Dyrkningsmaader,

nemlig

Bredsaaning og Saaning i Riller, end ved Dyrkning paa

opplyiede Kamme, hvor Hestehakning og Haandhakuing kunne

benyttes.
Under almindelige Forhold vil Gulerodsplanten vise sig

Udtyndingen.

over Jorden i Lpbet af 3 Uger, efterat den er saaet.

Naar

Planterne ere omtrent een Tomme hvie, skeer Udtyndingen,
der ligesom ved Turnips og Runkelroer bør iværksættes be

timelig, i hvert Tilfælde førend Ukrudtet tager Overhaand.

Benyttes Drilculturen, steer Rensningen imellem Raderne
med Hestehakken, omkring Planterne med Haandhakken, dog

med den Forskjel, at Udtyndingen almindeligst udføres ved
Lugning med Haanden.
Afstanden imellem Planterne angives meget forskjellig,

Stephens

angiver 5 n 6 Tommer

Udtyndingen

skeer,

og

Rensningen

hvor Hestehakken

ikke

paa

og

Morton

jævn,

8 ä 10.

uopdrillet Jord

kan bruges imellem Raderne,
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2 å 3 Behak-

ved Haandhakning, Skufning og Lugning;

ninger og Rensninger ville i Almindelighed være tilstrækkelige.

Efterplantning af Gulerødder kan ikke lade sig gjpre,
kommer der Pletter i Gulerodstykket,

paa anden Maade,

og

maae disse benyttes

f. Ex. beplantes med Runkelroer eller

Rutabager.
Tiden til Optagningen falder gjerne fra Midten af
October til Midten af November; har Sommeren været

Optagmn9en'

meget tyr, er Bæxten gjerne sat tilbage; men falder der da

megen

Regn

i

begynder Guleroden

September,

der vedvarer til Frosten

Maade en ny Væxt,

Da Gulerødderne,

de

især naar

ere optagne,

paa

ikke

Frost, bør Optagningen ikke udsættes for længe.

taale

Optag

da de saa bedst

ningen bør helst flee i tørt og koldt Vejr,

holde sig;

en

indtræder.

almindeligst tages de op med en tregrenet Fork;

hvor de ere dyrkede paa Drille,

kan

ved at oppløie Raderne med en Plov,

Optagningen

lettes

hvilket navnlig godt

lader sig gjøre med de Sorter, der voxe ud af Jorden.
Efterhaanden som Gulerødderne optages, henlægges de i

Rader, hvorpaa Toppen afstjceres tæt ind til Roden, men
ikke en Skive af denne med.

De optagne Roer blive lidt

i Marken for at tørres, inden de sættes sammen.

De op

bevares i Almindelighed ligesom Runkelroer og Turnips i
Batterier.

bør helst gjøres

Batterierne

lange

og

smaa,

f. Ex. 2^ Fod hsie; de bækkes med Halm og Jord.

Guleroden er en af de værdifuldeste Rodfrugter saavel Anvendelsen,
til Fodring som til Fedning, og det hvad enten den an

vendes raa eller kogt; den ansees tillige for et Forebyggelsesmiddel og Lægemiddel for visse Sygdomme, s. Ex. Kolik,

og Krop hos Hesten.

Den er fortrinlig for Malkekøer, da

den ikke alene forøger Mcelkeudbyttet, men giver Mælken og
Smørret

en

behagelig

Smag.

Opfodret

sammen

med

Tnrnips eller Kaalrabi, siges den at skulle betage Mælken og
Smørret den. Afsmag, som disse Rodfrugter ellers ere til
bøjelige til at meddele dem. To Skpr. daglig, 'med lidt

Tilsind af Ho og Halm,

vil

være

en god Givl for en
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større Malkeko. Kogt, anbefales den særdeles til Svinefedning. Allerede i 1804 anbefaledes den af Arthur Uoung
til Foder for alle vore Huusdhr uden Undtagelse; han siger
saaledes, at Heste trives udmærket paa Gulerødder; de ere
fortrinlige for Sviin og Grise, ligesaa for Ungqvæg og
Malkeqvceg og ikke mindre for Faar. Denne for over
halvhundrede Aar siden udtalte Anskuelse bekræfte nu Eng
lands og Skotlands Landmænd i Almindelighed.
Til Fedning benyttes de især med Fordeel om Foraaret, naar Rutabagen slipper op.
Arbejdsheste staae sig godt paa Gulerødder, naar disse
gives dem i Forbindelse med andet Foder. Opfodret alene,
ville de virke for afførende.
Fjender og
Skjyndt Guleroden ikke er udsat saameget som Rnnkel©tjgbomme. roen Cg Turnips for at lide under Indflydelse af skadelige
Insekter, Sygdomme og ugunstigt Vejrlig, er den dog ikke
aldeles fri for disse.
Den spæde Plante ødelægges undertiden as Bladluus;
naar Planten er i Blomst og Frø, angribes den undertiden
af Larver, som ofte kunne anrette betydelig Ddelæggelse paa
den. Meest ødelæggende synes dog de at være, som an
gribe Roden.
Den rustlignende Sygdom, som viser sig ved, at Rød
derne tabe deres Sødhed, blive msrkfarvede og tabe deres
Værd til Foder, hidrører fra en Larve af Psila rosæ, som
i Løbet af Sommeren gnaver sig omkring i Rødderne, og
saaledes ødelægge disse mere eller mindre.
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Tillæg om Froalil.
Endskjøndt Landmændene vel i Begyndelsen ville tage
deres Frø fra paalidelige Frøhandlere, skulle vi dog for
Fuldstcendigheds Skyld her meddele dem en kort Anviisning
til Frpavl, hentet tildeels fra de samme Kilder, som vi
have benyttet i det Foregaaende. Af den Omhu, der
skjænkes den hele Frpknltur i England og Skotland, vil det
blive endmere klart, af hvor stor Betydning godt Fry
der ansees for at være for Rodfrugtdyrkeren, og hvor vig
tigt det er at sikkre sig dette.

Avl nf Turnipsfro.
(Efter Mortons Cyclopedia.)

Hvilken Sort Turnips man end vil dyrke for at avle
Fry af den, er det af Bigtighed, at Dyrkeren kjender
dennes Ejendommelighed, saavel hvad Formen som Farven
angaaer, for at dens Reenhed kan bevares.
For at kunne forædle en Art, maa man nøje kjende
dennes Mangler og Fuldkommenheder, for at modvirke de
Første og udvikle de Sidste. Tage vi blot Hensyn til
Formen, maa man ansee Kugleformen for den fuld
komneste, efterdi hos denne enhver Deel af Overfladen
er lige langt borte fra Centrum, og paa Grund heras
den største Kjsdmasse erholdes. Enhver Turnipssort har
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imidlertid sin

ejendommelige Form

kan,

og

selv om den

ikke er kugleformig, af andre Grunde være fordeelagtig at
dyrke; men ved ethvert Forsøg paa at forædle en Turnips

varietet, den være nu af en fladtrykt eller aflang Form, vil
det være

at have

Vigtighed

af

Kugleformen for Øje og

saavidt muligt stræbe efter at frembringe denne.
I enhver Turnipsmark, den være besaaet med nok saa

reent Frø, vil der dog altid være stor Forskjel paa Knol

denes Form, og vilde man tage Frø i Flæng, uden Hen
syn til denne Forstjellighed,
det

have

benytte

og

dette Fro,

vilde

endnu mere afvigende Former til Følge, og den

oprindelige Grundform vilde, naar denne Fremgangsmaade
fulgtes det ene Aar efter det andet, niere og mere forsvinde.

Man maatte derfor tage sin Tilflugt til omhyggeligt Ud
og hyppig Omplantning,

valg

den

og forbedre

bevare

naar

man

er bekostelig,

vente at

vilde

Da denne

oprindelige Roeform.

man,

hvor

Froforbruget er saa betydeligt som i Storbrittanien,

hvor

Fremgangsmaade

imidlertid

og

Rodfrugtavlen er saa udbredt, ikke paa denne Maade vilde

kunne

tilfredsstille

Fordringerne til

Frø,

meste Frø af ikke omplantede Exemplarer.
gangsmaade

imidlertid

lader sig

avles

der

det

Denne Frem

godt forene med Frøets

Reenhed, naar man blot sørger for, at selve Frøplanterne
ere

frembragte

fra forrige Aar.

af Fro

af udsøgte og omplantede Turnips

Omhyggelige Frødyrkere benytte i Almin

delighed følgende Fremgangsmaade:
De

gaae

over Turnipsmarkern.e

og

udsøge

der

de

Planter, der have en velformet Knold, en veldannet Hals

eller

Bladkrone

og

en

enkelt

Taprod.

Disse

udsøgte

Knolde læsses forsigtig paa en Karre og bringes hen til et

i Forvejen omhyggelig behandlet Stykke Jord, hvor de uden

Ophold plantes i 2 Fods Afstand fra hinanden.
disse, paa denne Maade omplantede Turnips,

Frpet af

bliver saaet,

og hele denne Afgrøde bliver staaende til Fro det følgende
Aar, dog saaledes. at man bruger den Forsigtighed at op

tage og fjerne hver Plante, som har en afgjort slet Form
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eller er dobbeltstcenglet.

De Knolde, der stulle omplantes,

for at vedligeholde en god Stamme, bør altid tages af den

første Afgrøde, som avles efter Frø af omplantede Knolde.
Fattes man derimod Planter af fuldkommen Reenhed, bliver

en omhyggeligere Fremgangsmaade nødvendig.

en Meddelelse

Mr. Makins i Berwickshire har givet
i

denne Retning

som

ningsselskab,

Ojemedet,

Møde

i

det skotske

Agerdhrk-

synes særdeles stikket til Opnaaelsen af

hvis

og

et

ved

derfor

Hovedtræk

her skulle

anføres.

Han siger:

Vælg en god Turnips af en god Form, med reen og
slinflindet Knold,

og omplant den i November Maaned i

ligeledes ved Siden as den to eller

Henplant

Havejord.

tre andre veldannede Turnips, for at man kan giøre Udvalg,

hvis

den

første

skulde

blive en Afart.

Den ægte Plante

har en Blomst as en eensformig lys Farve;

hver Blomst

sætter en Skulpe med Frø.

De uægte Planter have mørke

eller uligesarvede Blomster.

Vælg den Turnips,

der har

den reneste Blomst, ødelæg de andre, og beskyt den udvalgte
med et Næt.

Naar Frøet er modnet,

hæng det op paa et Loft til Tørring;

da

afskjcer

det

og

naar det er fuld

kommen tørt, afklip da Frohhlstrene og opbevar dem ind

til Saaetiden i Papirshylstre.

den

Er

udvalgte Turnips

en Ru ta bage, bland da før Udsaaningen dens Fro med
Frø

af

den

Turnips;

almindelige

er

den

udvalgte

Turnips en almindelig Turnips, da bland dennes Fro om
vendt med Fro af Rutabagen.

Radsaa Frøet dernæst paa sædvanlig Maade og udtynd

Planterne paa samme Maade, som Turnips ellers udtyndes,
dog naturligviis med den Forstjel, at Planterne as det ud
valgte Frø blive staaende.

Disse

blive

Maaned med

nu

udsøgte

tilstrækkelig

eller Forsommeren derpaa,

og

omplantede i November

Gjødning

under sig.

naar Stænglerne

1 Fod høje, strøes lidt Guano om Knoldene.

er modent,

afskjæres Stænglerne

ere

Foraaret

omtrent

Naar Frøet

og opbevares til Saae-
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tiden. Er det nødvendigt at udtærske Frøet, opbevares det
bedst i Poser, og bør man da helst blande det med
lidt Svovl, som er brækket i smaa Stykker, for at beskytte
det imod at angribes as Insekter. Førend Frøet stal saaes,
kommes det i Vand; Skallerne og de lette Frø, som svømme
ovenpaa, afskummes derpaa, og Resten af Frøet tørres paa
Lærred.
Den Praxis, at saae Turnips om Eftersommeren eller
Høsten efter en samme Aar høstet Afgrøde af anden Sæd,
for at avle Frp det følgende Aar, er ikke sjelden forsøgt og
med heldigt Resultat for Frøavleren selv. For den derimod,
der har benyttet Frø, som er avlet paa denne Maade,
har det været forbundet med føleligt Tab, da Udbyttet
baade i Qvalitet og Qvantitet har staaet noget tilbage
for det, der er vundet efter Fry, som er saaet i rette Tid.

Avl af Runkelroefro.
(Efter N. E. Hofman-Bang.)

Til Frø udvælges om Efteraaret de fuldkomneste,
største og bedstformede Knolde; disse optages forsigtig af
Jorden saaledes, at Rodtrevlerne ikke beskadiges og hen
sættes s. Ex. i Haven paa et beskyttet Sted. For at
Frosten ikke stal beskadige dem, tildækkes de med Halm
eller Tang, der om Foraaret, naar man ikke mere kan
vente Frost, igjen afrives. Bed enhver Plante anbringes
en Stok, hvortil Planten opbindes, for at den ikke stal
knække. Frpet bliver meget tvemodent, og efterhaanden som
det modnes, maa det indsamles og hengjemmes paa et tørt
Sted, indtil det stal saaes.
Runkelroen er undertiden tilbøjelig til allerede første
Aar at sthde i Stok. Da Blomsten tager sin Næring af
Knoldene, blive disse som Foder ubrugelige, og hvor mange
Planter allerede første Aar skyde i Stok, bliver Udbyttet
altsaa betydeligt ringere. Vilde man tage Frs af slige

eeta arige Planter, vilde denne Fejl blive endnu mere al
mindelig, idet Frpet af eetaarige Planter vilde frembringe
Planter, der for Størstedelen ogsaa første Aar vilde sthde
i Stok.
Avl af Gulerodfrs.
(Efter Mortons Cyclopedia of Agriculture.)

Rødderne, af hvilke man vil avle Frø, udsøges omhyggeligt om Efteraaret, naar Guleroden optages; lige,
rene Rydder med en enkelt Top ere de bedste. Toppen
maa ikke fljceres saa nær af, som paa dem, der opbevares
til Foder; de til Frø bestemte Rødder kunne enten hengjemmes i Batteri til Foraaret eller strax henplantes paa
det Sted, hvor de skulle staae og bære Frø. Naar Rpdderne ere lange, maa Jorden være kulegravet, men i Alminde
lighed vil dog eet dybt Spademaal være en tilstrækkelig Dybde.
De plantes da i 2 Fods Afstand fra hinanden. Frpet
modnes meget ujævnt og maa derfor indsamles, efterhaanden
som det bliver modent. Det udbredes da en smuk Sol
skinsdag i Solen for at tprres og hengjemmes derpaa i
Poser, indtil det stal saaes.

