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verdig. Proteininnholdet er litt lite, men det er en klar følge av at
kløveren ikke slår til på myra. Alle tre åra har det gått under to kilo
hØy til en forenhet, og det er bedre enn de fleste gjennomsnittsanalyser av høy viser. Det kan sjølsagt innvendes at slike kortvarige
foringsforsØk ikke gir svar på hvordan høyet virker på helsa hos dyra
i det lange lØp. Men dette spørsmålet har vi ingen muligheter for å
få undersøkt entydig med de midlene som står til rådighet i dag. Og
de brukene som har kjøpt høy fra Motnyra og har foret med det
gjennom mange år, har iallfall ikke merket noen ulemper av det.
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LAGERHUS AV TORV
På Hedmark Småbruksskole og Hagebruksskole er det under
ledelse av hagebrukslærer Per Rotneberg foretatt omfattende forsøk
med lagring av grønnsaker i «torvhus». Forsøkene som hittil har
pågått i 3 sesonger har vist meget gunstige resultater. Vi refererer
fØlgende etter fylkesgartner A. Langballe, som har omtalt lagringsforsøkene i småskriftet -Dyrk grønnsaker - Spis grønnsaker» utgitt
av Landbruksdepartementet, L. D. utvalget 1954.
<<Etter tre års prøvelagring, med to strenge vintre 1952/53 og
1953/54, har torven klart å holde frosten ute. Ja, til og med klart å
holde stabil temperatur på ca. + 2 grader C. gjennom lang tid med
bare få timers bruk av varmeovn. Dette skulle si oss at metoden er
meget god.s
Torvhusene som er oppført av lett trekonstruksjon med papptak,
er forholdsvis billige i anskaffelse. Isolasjonslaget består av vanlig
strøtorv. Torvstykkene legges lagvis i veggene og fugene tettes med
revet strø. En viser for øvrig til ovennevnte skrift, samt til en beretning om forsøkene som er utgitt som bilag til «Melding for skoleåret
1953 fra Hedmark Småbruksskole og Hagebruksskole». En kan videre
referere til «Bonde og Småbruker», nr. 11 for 1954, hvor forsøkene er
omtalt.

