
N otis:
Försöksfälten pâ Svalöf kunna i âr anses som mycket väl lyckade 

och erbjuda mycket att se af intresse för landtmännen. Vi ha velat 
erinra därom just nu, när Utsädesföreningens ärsmöte stundar, för att 
därigenom mana Föreningens medlemmar och öfriga intresserade jord- 
brukare att ta tillfället i akt och vid ett besök pâ Svalöf själfva göra 
iakttagelser öfver de olika sorternas egenskaper o. s. v.

Pâ hvetefersöksfaltet har man ett ypperligt tillfälle att studera de 
olika sorternas vinterhärdighet. En del utländska sorter sâsom Strubes 
Squarehead, Stand-up och Wilhelminahvete ha sä godt som totalt gätt 
bort under vintern, Grenadier stâr medelmättig och öfriga inhemska 
sorter ha ingenting skadats af vintern. Äfven sorternas strästyrka 
framträder tydligt olika pâ ârets försöfcsfält.

Râgsorierna i jämförande försöket ha alla öfvervintrat väl, men 
skillnaderna exempelvis i höjd, strästyrka, axtyp o. s. v. äro mycket 
stora och ge anledning tili intressanta jämförelser.

Varhvete-, hafre- och kornförsöken äro samtliga i âr väl lyckade 
och man har pâ dessa godt tillfälle att iakttaga de olika sorternas 
tidighet, strästyrka, ax- eller vipptyp m. fl. egenskaper.

Art- och vickerförsöken stä äfven i âr bra och framvisa tydligt 
de olika sorternas redan pâ nuvarande Stadium väsentligt olikakaraktärer.

Gras- och klöfverförsöken, som numera äfven de nâtt en ganska 
stör omfattning, ha i âr ocksâ pâ ett ypperligt sätt kunnat âskâdlig- 
göra speciellt mängformigheten hos grässlagen och den olika härdig- 
heten hos olika klöfverstammar. Större delen af försöken äro nu 
visserligen skördade, men äfven det âterstâende kan ge tillfälle tili 
ätskilliga intressanta iakttagelser.

Hvad slutligen poiatisförsöken beträffar, sâ Annes ocksâ för den 
däraf speciellt intresserade godt tillfälle att pâ dessa göra studier af 
olika slag.

Vi kunna alltsâ pâ grund af ofvanstäende med nöje inbjuda in
tresserade landtmän tili vära försöksfält, vissa om att ett besök här i âr 
skall kunna ge full ersättning för den uppoffring, som är därmed 
förenad.


