
Orienterende dyrkningsforsøg med skalotter. 
Ved Hakon Sørensen. 

424. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Bortset fra, at skalotter har været omtalt i forbindelse med gødningsforsøg 
med køkkenurter, er det første gang, der udsendes beretning om forsøg med skalotter. 

Udbyttet af skalotter lå tidligere meget lavt, idet virus og andre sygdomme 
spillede en fremtrædende rolle. Efter at det er lykkedes at fremskaffe virusfrit lægge
materiale, har dyrkning af skalotter .vundet meget frem. Nærværende beretning 
omhandler forsøg med avlsstedsformer af skalotter og en række kulturforsøg, der 
er gennemført ved Hornum i 1945-47 og ved Virum, Blangstedgaard og Spangs
bjerg i 1946 og 1947. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultnr. 

Indledning. 

Interessen for dyrkning af skalotter har i de senere år været 
stigende som følge af den omtrent manglende indførsel af spiseløg 
fra udlandet og usikkerheden ved at dyrke og opbevare kepaløg. 
Ikke mindst efter at Jydsk Løgsektion har begyndt salg af kon
trollerede, virusfri læggeløg af skalotter, har dyrkningen taget et 
så stort opsving, at skalotter fra at være koloni- og hjemmehaver
nes plante nu er taget op til dyrkning på flere tønder land store 
arealer i landbrugsbedrifter. 

Efterspørgslen efter skalotter til spisebrug er stærkt stigende; 
idet mangelen på krydderier har bevirket en større anvendelse af 
de fine og stærkt krydrede skalotter, en anvendelse, der antagelig 
i nogen grad vil holde sig på grund af løgenes gode kvalitet. Der
imod må man vel regne med, at priserne vil gå noget ned, når 
der fremkommer flere krydderier udefra. 

Ligeledes har der været voksende efterspørgsel efter kontrol
lerede læggeløg, ikke alene til brug her i landet, men også udlandet 
har været interesseret, idet man her er blevet opmærksom på det 



308 

fremavlsarbejde, der er i gang i Danmark. Det vil derfor mest 
afhænge af dyrkningssikkerheden og afgrødens størrelse, om ska
lotter også i fremtiden vil være en rentabel kultur. 

Løgsektionens arbejde gik i første omgang ud på at fremskaffe 
virusfri skalotter, og dette er lykkedes ved bortlugning af de 
smittede løg i marken på et så tidligt tidspunkt, at smitteoverføring 
ikke har fundet sted, men der viste sig dog hurtigt en række andre 
spørgsmål vedrørende udredning af typer og stammer, kulturfor
søg og bekæmpelse af sygdomme som løgskimmel og gråskimmel. 

Avlsstedsforsøg er gennemført i tre år ved Hornum, fra 1945-
47 og i 1946 og 1947 tillige ved Virum, Blangsted og Spangsbjerg. 
De øvrige i denne beretning omtalte kulturforsøg er udført ved 
Hornum 1945-47. 

Forsøg med typer og avlsstedsformer af skalotter. 

En undersøgelse af de dyrkede skalotter hos løgavlere viste, 
at der fandtes tre let adskillelige typer: Gule langbladede, gule 
kortbladede og rødbrune skalotter. Hvorvidt de gule kortbladede 
er en særlig type eller, hvad enkelte har formodet, kun er den 
langbladede type, der er angrebet af virus, er endnu ikke klaret. 
Orienterende undersøgelser ved Hornum i 1944 viste, at den rød
brune skalottetype gav et altfor ringe udbytte. Løgene var for 
små, og de var stærkt tilbøjelige til at give mange stokløbere, ofte 
3 a 4 stk. pr. læggeløg, medens de gule skalotter ikke alene gav 
en større vægtmængde, men også langt færre stokløbere. Avlerne, 
der underhånden blev gjort bekendt med dette resultat, reagerede 
øjeblikkelig, så det nu er sjældent at finde den røde skalotte i 
dyrkning. 

I Holland er man kommet til et lignende resultat med hensyn 
til forholdet i udbytte af røde og gule skalotter, men der fin
der de røde skalotter en særlig anvendelse, idet de udbydes til 
salg med den grønne top, såsnart de nye løg er dannede. Til denne 
anvendelse har de røde skalotter et fortrin derved, at de er tid
ligere i udvikling og tåler at lægges indtil en måned tidligere end 
de gule skalotter. 

Gennem løgsektionen blev der i 1944 fremskaffet ialt 8 avls
stedsformer af gule skalotter fra de bedste af sektionens avlere. 
De pågældende løg blev sammenlignet og opformeret i 1945 ved 
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Hornum, således at de i 1946 og 1947 kunne indgå i typeforsøg 
også ved Virum, Blangsted og Spangsbjerg forsøgsstationer. 

De 8 prøvede former, alle langbladede, var ikke meget for
skellige i udseende, men der viste sig dog at være nogen forskel 
både i ydeevne, modtagelighed overfor sygdomme og i løgenes 
holdbarhed. 

Forsøgene blev anlagt med 5 fællesparceller a 7.5 eller 9 m 2 

efter rækkeafstanden, der var 50 eller 60 cm, idet der blev lagt 3 
rækker a 5 m i hver parcel. Løgene blev lagt med 15 cm afstand 
i 5 cm dybe riller og dækket med håndplov. Læggeløgenes stør
relse var ca. 15 g pr. løg. 

I reglen blev løgene sprøjtet 2 gange med bordeauxvædske 
for at forebygge angreb af løgskimmel. Løg med primært angreb 
af løg- eller gråskimmel blev fjernet ved bortlugning. 

Der blev ialt anlagt 9 forsøg. Heraf måtte 1 forsøg, ved Spangs
bjerg 1947, kasseres på grund af angreb af løgskimmel, der ned
satte udbyttet med fra en trediedel til halvdelen. Dette forsøg er 
ikke taget med i opgørelsen. 

For de 8 forsøg lå bruttoudbyttet fra 132 til 212 kg pr. ar 
eller i gennemsnit på 172 kg. Til lægning medgik der 20 kg lægge
løg pr. ar, således at nettoudbyttet i gennemsnit var 152 kg. 

Som det fremgår af tabel 1, stod 6 af de 8 avlsstedsformer 
ens i udhytte, idet de i gennemsnit kun varierer fra 169.5 til 
181.8 kg, medens de sidste 2, nr. 22 og 59, lå på 163.8 og 152.7 
kg pr. ar. Forholdstallene viser, at de to numre ligger henholdsvis 
5 og 11 pct. under middeludbyttet, medens de 6 førstnævnte 
former ligger fra 2 pet. under til 6 pct. over middeludhytte. 

Forsøgene viser nogen vaklen i udbyttetallene, hvor resul
taterne er sammenlignet for de enkelte år eller for de enkelte 
forsøgsstationer. NI'. 59 har dog overalt ligget betydeligt under 
middel, hvilket bl. a. kan skyldes, at den synes mere modtageHg 
overfor løgskimmel - der blev luget flere primært angrebne løg 
bort i denne type end i de øvrige. På lignende måde viste der sig 
forholdsvis flere løg med gråskimmel i nr. 22. Denne form har 
kun nået middeludbytte ved Blangsted, medens lbnr. 8, 4, 24 og 
11 ligger med et godt udbytte i alle sammenligninger og ur. 65 
og 14 med omtrent middeludbytte, men med mere svingende 
udbyttetal. 
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T abell. Forsøg med skalotter fra forsk ellige avlssteder . 

Udbytte i kg pr. ar. Løg-
Avler Virum Blangsted Spangsbjetg Hornum Gns. stør-

nr. 1946 1947 1946 1947 1946 1945 1946 1947 relse, g 

8 ......... 191 166 150 199 149 205 217 177 182 16 
4 ......... 167 151 163 204 148 222 216 176 181 17 

24 ......... 179 145 164 160 154 258 209 171 180 17 
11 ......... 191 147 162 181 154 208 221 163 178 16 
65 ......... 179 118 160 154 169 224 219 144 171 17 
14 ......... 171 129 165 165 155 213 222 136 170 15 

22 ......... 163 144 161 174 137 208 181 142 164 16 
59 ......... 162 112 133 181 125 179 200 130 153 15 

Forholdstal. 

8 ......... 109 120 96 112 100 96 102 114 106 
4 ......... 95 109 103 115 100 103 102 113 105 

24 ......... 102 104 104 90 104 120 99 111 105 
11. ........ 109 104 103 103 103 97 105 105 104 
65 ......... 102 85 102 87 113 104 104 93 99 
14 ......... 98 93 105 93 104 99 105 88 98 

"_.-----

22 ......... 93 104 103 98 92 97 86 92 95 
59 ......... 92 81 84 102 84 84 95 84 89 

Alle former blev opbevaret til forsommeren for at konstatere, 
om der var kendelig forskel på de forskellige formers holdbarhed 
på lageret. Svindet har ved opbevaring til april i 1946 været 14 
pct., i 1947 fra 14 til 25 pet. ved de forskellige stationer, eftersom 
opbevaringsforholdene har været mere eller mindre gunstige, 
derimod er der ikke konstateret nogen sikker forskel på de enkelte 
formers holdbarhed på lageret. 

De varierende svindprocenter viser betydningen af gode op
bevaringsforhold, og da det i praksis viser sig, at svindprocenten 
for skalotter for vinteropbevaring kan ligge fra under 10 til over 
30 pct., er der planlagt forskellige nye ·opbevaringsforsøg for at 
klare dyrkningsforholdenes indflydelse på løgenes holdbarhed 
og behandling på lageret. 

Det sidste års erfaringer tyder på, at det er angreb af grå-
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skimmel i marken, der kan være mere eller mindre synligt til
stede, der i forbindelse med mindre gode opbevarings forhold 
volder, at svindet bliver stort. Således blev der i 1948 hos løgsek
tionens medlemmer 1 måned efter optagning konstateret helt op 
til 50 pet. løg, der var angrebet af gråskimmel. 

Løgstørrelsen blev undersøgt dels ved størrelsessortering og 
dels ved udregning af løgenes gennemsnitsvægt. Forskellen var 
ikke stor, idet løgstørrelsen kun varierede fra ca. 15 til ca. 17 {:, 
i gennemsnit. 

Af de prøvede former er nr. 24 og nr. 65 blandt de mest 
dyrkede skalotter, medens fremavlen af nr. 22 og nr. 59 allerede 
i 1946 blev holdt tilbage på grund af hyppigt forekommende 
angreb af løg- og gråskimmel. Af de øvrige former er der kun en 
mindre fremavl. 

Forsøgene med. forskellige avlsstedsformer har således vist, 
at der ikke er stor eller sikker dyrkningsmæssig forskel på de 
prøvede skalotter, der hverken i forYl eller farve varierer særlig 
meget, omend modtageligheden for løgsygdomme har svinget 
noget. 

Kulturforsøgene. 

I kulturforsøgene blev en række forhold af betydning for 
dyrkningen undersøgt, således læggeafstande, læggeløgenes stør
relse, læggedybde, forspiring og varmebehandling af læggeløg. 
Forsøgene blev udført ved Hornum i 1945~4 7, varmebehandling 
tillige i 1948. 

Forsøgene er udført med 5 fællesparceller og en rækkeafstand 
af 50 eller 60 em. Ligesom i avlsstedsforsøgene var parcelstørrel
sen 7.5 til 9 m 2, idet der i hver parcel blev lagt 3 X 5 m løbende 
række. Hvor intet andet er nævnt, blev der lagt ca. 15 g store 
læggeløg, og læggeafstanden var 15 cm. Normalt blev der lagt 20 
kg læggeløg pr. ar. 

Forskellige række- og plante afstande. 

Spørgsmålet om rækkeafsfand ligger noget forskelligt, enten 
det drejer sig om dyrkning på små eller større arealer. På de 
mindre arealer, hvor hele arbejdet udføres ved håndkraft, kan 
man, hvis det byder nogen fordel, nøjes med en lille rækkeafstand. 
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På større arealer vil det altid være en fordel at have så stor række
afstand, at jorden mellem rækkerne kan behandles med heste
kraft. 

I forsøgene blev der sammenlignet samme mængde læggeløg 
lagt med en rækkeafstand på 33 eller 50 cm og den halve mængde 
lagt på den dobbelte afstand i rækken: 

a. 33 x 15 cm afstand = 20 løg pr. m 2 

b. 50 x 10 » » = 20 » » » 
c. 50 x20 » » = 10 » » » 

Udbyttet kg pr. ar blev følgende efter fradrag af lægge-
løgene : 

1945 1946 1947 Gns. Forholds- Løgstør-

tal Telse 
a. 33 X 15 cm ..... 193 190 160 181 100 17,3 g 

b. 50 x 10 » ..... 196 155 168 166 92 17,0 )} 

c. 50x 20 » ..... 124 115 122 120 66 19,0 }} 

Når renholdelsesarbejdet udføres med håndkraft, vil 33 cm 
udbyttemæssigt være den mest fordelagtige rækkeafstand. Herved 
opnås den mest spredte fordeling af læggeløgene på arealet, 
hvilket har givet det største udbytte. Hvor det drejer sig om større 
arealer, lettes renholdelsesarbejdet dog ved at bruge en større 
rækkeafstand, der tillader radrensning med hestekraft. Udbyttet 
blev 8 pet. lavere ved at benytte en rækkeafstand på 50 cm og en 
læggeafstand på 10 cm i sammenligning med 33 X 15 cm. Blev 
løgene lagt med den dobbelte afstand i rækken, 50 X 20 cm, gik 
udbyttet ned fra 166 til 120 kg pr. år. 

Kun ved den største læggeafstand, 50 X 20 cm, var der nævne
værdig forøgelse af løgstølTelsen, nemlig fra 17 til 19 g. 

Anvendelsen af små, middel og store lægge
løg i forbindels e med en forskellig 

planteafstand i rækken. 

Spørgsmålet om læggeløgenes stølTelse spiller en ikke ringe 
rolle, dels fordi store læggeløg giver en større udgift til lægge
materiale, men også fordi størrelsen af det avlede produkt er 
afhængig af læggeløgenes størrelse, ligesom rækkeafstancl og 
planteafstand kan influere på størrelsen af de avlede skalotter. 
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I forsøget blev der anvendt 3 størrelser af læggeløg på hen
holdsvis 7.5, 15 og 30 g. Rækkeafstanden var i 1945 og i 1946 
50 cm, i 1947 60 cm. Afstanden i rækken blev varieret fra 5 til 
20 cm. Forsøgene gav følgende resultat i kg pr. ar efter fradrag 
af læggeløg : 

Størrelse Størrelse 

af af de 
læggeløg Afstand 1945 1946 1947 1946-47 høstede 

gns. løg g 

7.5 50 el. 60x 5 ..... 163 176 170 19.2 

7.5 50 » 60x 10 ..... 135 140 138 23.9 

7.5 50 » 60 X 15 ..... (127) 99 93 96 27.1 

15 50 » 60x 5 ..... 209 147 178 14.0 
15 50 » 60x 10 ..... 155 168 162 19.7 
15 50 » 60x 15 ..... (157) 148 141 145 24.3 
15 50 » 60x20 ..... 115 122 119 21.5 

30 50 » 60 x 15 ..... (157) 149 163 156 15.3 

30 50 » 60x20 ..... 147 147 147 17.1 

Som det fremgår af nedenstående opstilling, blev det største 
udbytte nået ved at lægge løg istøn'elsen 7.5 til 15 g med den 
mindste afstand, 5 cm, eller 15 og 30 g løg med henholdsvis 10 
og 15 cm afstand. 

Udbytte i kg pr. ar Forholdstal 
Læggeløgenes 
størrelse i g: ..... 7.5 15 30 7.5 15 30 

Afstand 

a. 50-60 x 5 .... 170 178 96 100 

b. 50-60 X 10 .... 138 162 78 91 

c. 50--60 x 15 .... 96 145 156 54 82 88 

d. 50--60 X 20 .... 119 147 67 83 

Forsøgene viser tillige, at man ved at ændre læggeløgenes 
størrelse eller ved at ændre planteafstanden har mulighed for at 
ændre løgstørrelsen. 

Store afstande giver forholdsvis store løg, små afstande min
dre løg. Efter lægning af store løg avles relativt små løg, efter små 
løg store løg. De største løg blev således avlet ved at lægge de 
mindste løg på stor afstand, og de mindste løg er avlet ved.!l-t 

21 
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lægge de store løg på en lille afstand. Det er af stor betydning al 
kende dette forhold, idet man til fremavl ønsker at avle små 
læggeløg på ca. 15 g. Omvendt foretrækkcr køberen af spiseløg 
en størrelse helst over 30 g. 

Størrelse af de avlede løg i g Forholdstal 
Læggeløgenes 
størrelse i g: ..... 7.5 15 30 7.5 15 30 

Afstand 

a. 50"'-60 x 5 .... 19.2 14.0 71 52 
h. 50-60 x 10 .... 23.9 19.7 88 73 
c. 50~60x 15 .... 27.1 24.3 15,3 100 !JO 56 
d. 50-60 x 20 .... 21.5 17.1 7!J 63 

Dette forhold Cl' udnyttet i praksis, idet avlere af store ska
lotter til spisebrug køber 5-10 g læggeløg. Disse små læggeløg 
vokser til. uden væsentlig at dele sig og giver, når forholdene er 
gunstige, spiseløg, der i størrelse kan sammenlignes med velud
viklede stikløg af kepaløg. 

Medens ovenstående udbyttetal viser, hvor meget man avler 
pr. al' på de forskellige afstande, og dette udbytte blev større, 
jo større løg man lagde og jo mindre afstanden var, så kan 
man også spørge, hvilken afstand man skal bruge for at få det 
største udbytte af f. eks. 1 kg læggeløg. Også det giver forsøgene 
svar på. 

Totaludbytle efter 1 kg løg 

Afstand Løgstørrelse 
7.5 15 30 g 

a. 50-60 x 5 ... .- 5.7 3.0 
h. 50~60x 10 .... 9.2 ' 5.4 

c. 50~60x 15 .... 9.6 7.1 3.9 

d. 50-60x20 .... 8.0 4.9 

Her viser forsøgene, at de mindre løg lagt på en stor afstand 
giver det absolut største udbytte. I første omgang får man derved 
store løg, der, hvis de lægges i det følgende år, kan give et udbytte 
af passende små læggeIøg. 1 kg 7.5 g læggeløg lagt med 60 X 15 
cm afstand har således givet 9.6 kg', når 1 kg 30 g løg lagt med 
s~:nme afstand kun hai' givet 3,9 kg. 
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Forsøg med forskellig læggedybde og 

læggemåde. 

I forsøgene blev følgende spørgsmål belyst: 

a. Løgene trykket ned i jorden i 5 cm dybde 
b. »lagt i riller i 5 cm dybde og dækket med håndplov 
c. » » »» »10» » » » » » 

Forsøgene blev gennemført i 1945-47 ved Hornum. Der 
var god overensstemmelse hvert år såvel i udbytte som i løgstør
reIse. 

Det bedste resultat blev nået ved at oprille jorden i 5 cm 
dybde og dække løgene medhåndplov efter lægningen, men 
udbyttet blev dog ikke væsentligt mindre ved at trykke løgene 
med hånden ned i 5 cm dybde i løsnet jord .. Anderledes stillede 
resultatet sig, når løgene blev lagt i 10 cm dybe riller. Udbyttet 
blev da 22 pct. lavere end lagt i 5 cm dybde. Ved at trykke løgene 
ned i jorden tabtes der kun 4 pct. 

t: dbytte i kg pr. ar efter fradrag af læggeløg For- Løg-

holds- stør-

1945 1946 1947 Gns. tal rel5e i g 

a. Trykket ned i jorden i 5 cm dybde .. 172 142 134 149 96 17.7 
b. Lagt i rille i 5 cm dybde ........... 177 144 144 155 100 18.4 

c. )} » » )} 10 » » . .. , ...... 107 130 129 121 78 16.4 

Løgstørrelsen fulgte udbyttet, således at den behandlings
måde, der gav det bedste udbytte, også gav de største løg. 

Forsøg med forskellig læggetid for skalotter. 

Efter forsøgsplanen skulle der anvendes følgende.læggetider: 

a. December-januar 
b. ca. 10. marts 
c. ca_ 25. » 
d. ca 10. april 

Vejrforholdene hindrede dog, at forsøgene kunne anlægges 
planmæssigt, og læggetiderne blev følgende: 
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1945 1946 1947 
a. 22/a 16/2 
b. 1°f. 
c. 25' la 30/

S 

d. 1°f 4 13/4. 18,. 
e. 3°/. 

Udbytte i kg pr. ar -;- læggeløg 
1945 1946 1947 

3. ca. 2°/ •........ 96 104 
b. » 1°/3, ....... 102 
c. » a5' •........ 118 124 
d. » 1°/4, ....... 121 110 169 
e. » ao/, ........ 163 

Skønt det ikke lykkedes at overholde de planlagte læggetider , 
ga v forsøget gode fingerpeg om den gunstigste læggetid. 

Den meget tidlige læggetid i februar, og i 1. halvdel af marts 
gav et betydeligt ringere udbytte end de senere læggetider, hvil
ket bl. a. kan skyldes de mange stokløbere, der fremkom i de 
tidligst lagte løg. 

11946 optaltes der 500 stokløbere pr. ar ved lægning i februar, 
463 ved lægning d. 30. marts, men kun 30 ved lægning d. 13. 
april. Sidste læggetid, 10. april 1945, var også fri for stokløbere. 
Da udbyttet ikke var meget forskelligt, enten skalotter blev lagt 
i slutningen af marts eller omkring 10. april. udpeger forsøgene 
1. uge i april som den bedste læggetid for skalotter, idet der ikke 
blot blev opnået et godt udbytte, men man undgik tillige, at 
løgenes kvalitet blev forringet ved fremkomst af stokløbere. 

Forspiring af læggeløg af skalotter. 

Samtidig med læggetidsforsøget blev del' gennemført forsøg 
med skalotter, der inden lægningen var forspiret i en varm kostald, 
s:\ løgene havde dannet rødder og ca. 1 cm lange topspirer. 

De forspirede skalotter blev sammenlignet med ikke-forspi
l'ede i 2 ål'. Læggetiden var i 1945 10. marts og i 194630. marts. 
Udbyttet blev følgende: 

kg pr. ar 1945 1946 
Ikke forspirede. . . . . . . . . . 102 124 
Forspirede. . . . . . . . . . . . . . 122 111 

Der har således været nogen forskel i udbyttet af forspirede 
og ikke forspirede skalotter, men resultatet blev forskelligt i de 
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to år. Alene det store arbejde, der er forbundet med at forspire 
og lægge løgene gør, at denne behandlingsmåde næppe er til
rådelig i praksis, men det synes altså ikke at skade udbyttet, om 
skalotterne havde begyndt at spire inden lægningen. Læggearbej
det må dog udføres mere omhyggeligt med forspirede læggeløg, 
hvis et gunstigt resultat skal nås. 

Varmebehandling af læggeløg af skalotter. 

En varmebehandling, der blev gennemført ved at stille lægge
løgene i et opvarmet rum, har i 1946 og 1947 givet et lovende 
resultat. Denne forvarmning skete ved at stille løgene i fyrrum
met ved en centralkedel i 2 måneder forud for lægningen. Tempe
raturen var svingende, antagelig mellem 15 og 30 o C og luften ret 
tør. Løgene viste ikke tegn på at ville spire inden lægningen, der 
fandt sted i begyndelsen af april. I 1946 blev der kun lagt en 
enkelt parcel til sammenligning med de ikke varmebehandlede, 
medens forsøget i 1947 blev gennemført med mange fælles par
celler i et forsøg med stigende mængder kaligødning. Til trods for, 
at varmebehandlingen fandt sted under ret primitive forhold, 
blev resultatet dog, at alle parceller med varmebehandlede løg, 
gav et større udbytte end de parceller, hvor løgene ikke var 
varmebehandlede, ligesom løgenes gennemsnitsvægt var større. 
De varmebehandlede læggeløg gav ingen stokløbere. 

Forsøgene blev gentaget i 1948 med et tilsvarende resultat. 
I gennemsnit af tre år blev udbyttet 248 kg pr. ar for varmebe
handlede mod 144 kg for ikke varmebehandlede læggeløg eller 
72 pct. j merudbytte. En kontrolleret opvarmingstemperatur på 
20 o celsius var i 1948 fuldt så god som 25 eller 30 o C. Derimod 
viser iagttagelser fra forsøg med stigende opvarmningstid, at ud
byttet øges jævnt fra 14 dag~ til 2 måneder, således at der kan 
være grund til at prøve en endnu længere tids varmebehandling. 

U dbytte i kg pr. ar. 
1946 1947 1948 Gns. Løgstørr. 

Ikke varmebehandlede . 124 122. 185 144 18.5 g 
Varmebehan dlede ...... 230 179 335 248 23.2» 

Forholdstal 
Ikke varmebehandlede . 100 100 100 100 100 
Varmebehandlede ...... 185 147 181 172 127 
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Varmebehandling af læggeløgene synes således at få stor 
betydning ved dyrkning af skalotter. 

Hvad der er årsagen til, at løgene trives bedre efter varmebe
handling er foreløbig ukendt. Måske kan det skyldes en fortsat 
modningsproces i løgene eller dannelsen af vækststoffer, der frem
mer den vegetative udvikling og hindrer blomsterstængeldannel
sen. 

Oversigt. 

Undersøgelserne omfatter både forsøg med typer og avlssteds
former samt en række forskellige forhold vedrørende dyrkningen. 

Der blev påvist 3 typer, nemlig den rødbrune, en langbladet 
og en kortbladet gul skalotte. 

Den rødbrune skalotte var i et forsøg udført i 1944 den gule 
skalotte så underlegen, at den foreløbig blev udeladt af forsøgene. 
Den kortbladede gule type blev heller ikke taget med, fordi del' 
var formodninger om, at typen skyldtes angreb af virussyge, og 
fordi den i den praktiske dyrkning ikke klarer sig i udbytte for 
den langbladede type. 

Af de prøvede 8 avlsstedsformer fandtes ikke sikker forskel 
i ydeevne for de 6 af dem. Kun 2 gav et noget mindre udbytte, 
hvilket muligvis skyldtes, at de var lidt mere modtagelige overfol' 
angreb af gråskimmeL 

Forsøgene med forskellig række- og planteafstand viste, at 
den .mindste rækkeafstand, 33 cm, gav det største udbytte, men 
praktiske forhold ved renholdelsesarbejdet bevirker, at man må 
vælge mindst 50 cm rækkeafstand for at kunneanvellde heste
redskaber. Udbyttenedgangen blev heller ikke særlig stOl', når der 
anvendtes samme mængde læggeløg pr. arealenhed. 

Forsøget med forskellig størrelse af læggeløg, 7.5, 15 og 
30 g og lagt med 5, 10, 15 eller 20 cm afstand i rækken gav det 
resultat, at det største udbytte efter fradrag af læggeløgene blev 
nået ved at lægge 7.5-15 g løg med den mindste afstand. Stør
relsen af de avlede løg øgedes derimod med afstanden i rækken, 
men blev mindsket ved at anvende store læggeløg. 

N år der ikke tages hensyn til det areal, dyrkningen beslag
lægger, opnås den hurtigste formering af skalotter ved at lægge 
små læggeløg på store afstande. 
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Forsøget med forskellig læggedybde gaven betydelig fordel 
for at lægge løgene overligt i 5 cm dybde, i modsætning til at lægge 
dem i 10 cm dybde. Derimod var der ikke stor forskel på, om 
de blev lagt i riller eller trykket ned i jorden i samn;te dybde i 
løs jord. 

Forsøgene med forskellige læggetider viste, at lægning om
kring 1. april gav det bedste resultat ikke alene udbytternæssigt, 
men også fordi en tidlig lægning ofte bevirker, at der fremkom
mer mange stokløbere. 

Forspiring af læggeløgene i fugtig varme gav forskelligt resul
tat i de to år, forsøgene blev udført, og da arbejdet ved hegning 
øges, byder forspiring ingen fordele. Derimod blev der opnået 
et betydeligt merudbytte - 72 pet. i gennemsnit af 3 år - ved at 
læggeløgene stilledes i et rum med ca. 20°C varme i tiden fra 15. 
januar til 15. marts. Samtidig hindredes blomsterdannelsen i 
løgene, så der overhovedet ikke fandtes stokløbere i de varme
behandlede løg. 

Summary. 

Preliminary ]~xperimellls Oll the ClIltllre ol Shallots. 

The invcstigations illclude experiments on diflerent types and on varieti'es from 
difl'erent places of origin as well as Oll various matters concerning the growing. 

3 distincl types were disclosed, namely, a red-brown, a long-leafed, and a 
short-Ieafed yenow shaIlo!. In an experiment carried out in 1944 the red-brown 
shallot pro ved so inferior to the yellow Ihat il was temporarily decided not to include 
il in further experiments. The short-Ieafed yelIow type was also lef! out, because il 
was supposed to be the outeorne ol' virus disease, and because in mark et culture it 
does not give as good a return as the 10llg-leafed type. 

Amongst the 8 varieties from different places of origin no significant difference 
was found in the yield of the 6. Only 2 gave a somewhat smaller yield, which may 
be due to the faet thai they arc more susceptible to grey-mould neck rot. 

Experiments on distances apart for plants and rows showed.that the smallest 
distance aparl for raws, 33 cm, gave the higgest yield; in practice, however, one is 
Jorced to choose rows at least 50 cm aparl, so that horse-drawn implements ean be 
employed in checking weed~. The decrcasc in yjeld-did not prove very big as long 
as the same number of bulbs wcre planted per area unit. 

The experirnent on bulbs of various sizes, 7.5,15, and 30 g, planted various 
distances apart, 5, 10, 15, and 20 cm, showcd that the biggest yield, af ter subtracling 
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the weight of the bulbs planted, was obtained by planting 7.5-15 g bulbs at the 

smallest distance i. e. 5 cm apart. However, the size of the buIbs grown was increased 
by a greater distance apart for the plants in a row, whereas it was decreased by 
planting larger bulbs. ~ot considering the area taken up by the erop, the quickest 
production of shallots is obtained by planting small bulbs well apart. The small 
bulbs desired for this purpose are obtained by selting large bulbs with a srnall 
distance apart. 

The experiment in which bulbs were plante d at different depths showed that 
it is decidedly advantageous to plant the bulbs at the more superficial depth of 5 
cm as opposed to 10 cm. On the other hand almost equally good crops were obtained 
whether the buIbs were set in drills or pushed down to the same depth in loose soil. 

The el(periment in which the time for planting was varied &howed that planting 
about April 1 gives the best reslllt, not only in regard to yield but also becallse planting 
too early often results in many seed runners. 

Development of sprouls by exposing the bulbs to heat and· moisture did 
not have the same efIect in both experimental years and as the subsequent planting 
entails more work, the treatment in humid sprouts is not remunerative. On the other 
hand a considerable increase in yield - the average for 3 years being 72 per cent -
was obtained by placing the bulbs in a room at the temperature of approx. 20° C. 

from January 15 to March 15. At the same time the formation of flowers in the bulbs 
was prevented, so that not a single plant ran to seed in the experimental plots in 
which the bulbs had been stored in heated rooms. 


