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Hví er miðalvektin á føroyskum seyði so ymisk
kring landið ?
Hendan spurningin ætlar Olivia Danielsen, sum lesur lívfrøði á
Fróðskaparsetrinum, at fáa greiðu á. Tí vera í hesum døgum spurnabløð
send til føroyskar bøndur fyri at vita, hvussu skurðurin hilnast kring
landið.
Tað er vælkent, at miðalvektin á føroysku lombunum er rættuliga ymisk kring
landið, tá flett verður. Men hví er hetta so? Gitingar eru nógvar: Eitt nú hevur
áseyðatal, tal av lombum og hæddin av haganum verið nevnd sum møguligar
grundir fyri hesum misjavna. Men helst eru tað eisini onnur viðurskifti, sum spæla
inn. Vit á Fróðskaparsetrinum ætla nú at kanna hesi viðurskifti nærri. Tað verður
Olivia Danielsen, sum fer at gera kanningina. Olivia lesur í løtuni lívfrøði á
Fróðskaparsetrinum, og kanningin, um hví vektin á føroyskum seyði er so ymisk,
verður høvuðsuppgávan hjá henni.
Spurnabløð til bøndurnar - Til at gera kanningina verður heitt á føroysku
bøndurnar um at hjálpa. Í fyrstu siftu er ætlanin at savnað saman miðalvektir á
lombunum kring landið. Til hetta arbeiði er gjørt eitt serligt spurnablað, sum 100
útvaldir bøndur hava fingið sendandi. Her verður millum annað spurt um
miðalvektina á lombunum, sum vórðu flett í heyst. Hvussu nógv lomb vórðu tikin.
Um hvussu lembingin hilnaðist, hvussu nógvar tvílembur vóru og um seyðurin
verður fóðraður um veturin.
Hví er vektin so ymisk? - Tá greiða er fingin á miðalvektunum kring landið,
verður næsta stigið at greina tilfarið. Ætlanin er at samanbera miðalvektirnar í
teimum ymisku hagapørtunum í mun til eitt nú: markatal, vídd á haganum,
hvussu høgt hagin liggur, áseyðatal, tal av lombum, og hvussu lendið og bitið eru
í haganum. Tað verður ofta sagt, at grasvøksturin er betur í hagapørtum, sum
venda móti sólini. Vit ætla tí at kanna, hvussu tað ávirkar støddina á seyðinum,
hvønn veg hagin vendir. Eisini verður sagt, at seyðurin er størri norðanfyri enn
sunnanfyri. Við at samanbera miðalvektirnar ætla vit at fá greiðu á hesum
spurningum.
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Til gagns fyri bøndurnar - Fyri at gera hesa kanningina hava vit brúk fyri
nógvum tølum. Vónandi verða tað nógvir bøndur, sum taka undir við kanningini,
so at vit fáa savnað saman eitt rúgvismikið tilfar frá øllum pørtum av landinum.
Meira tilfar vit fáa, betur verður kanningin, sum vónandi verður til gagns fyri
føroyskar bøndur og føroyskt seyðahald sum heild.
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