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Stammeforsøg med knoldselleri 1946-1948. 

Ved Hakon Sørensen. 

436. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Stammeforsøgene med knoldselleri, der er udført på statens forsøgsstationer 
1946-1948, omfatter 22 indsendte stammer. Bedømmelsen af disse har haft til for
mål at finde de for dyrkning mest værdifulde stammer, idet såvel udbytte, tidlighed 
og holdbarhed ved opbevaring som kvaliteten af knoldene har været genstand for en 
nærmere prøvelse, hvis hovedresultater findes gengivet i 448. meddelelse fra Statens 
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Beretningen er udarbejdet af forstander Hakon 
Sørensen, Hornum. 

}<'orstalllleme ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Efter lHisendt indbydelse blev der i 1946-1948 gennemført 
sammenlignende dyrkningsforsøg med 22 stammer af knoldselleri 
på statens forsøgsstationer. Forsøgene har hvert år ligget på 4 sta
tioner: Virum, Blangstedgaard, Spangsbjerg og Hornum, således 
at der iaH blev gennemført 12 forsøg. Af stationerne har Virum 
og Blangstedgaard lermuldet jord og Spangsbjerg og Hornum 
sandmuldet jord. 

Stammerne blev anmeldt under forskellige sortsnavne, så
ledes 4 alabaster, 1 alabaster x imperator, 4 Blangstedgaard, 3 
imperator, 2 Non plus ultra, 2 prager kæmpe, 1 æbleformet, 1 
magdeburger, 1 balder og 3 med særlige navne. 

Ved indbydelsen blev det anført, at tidligere romertals- og P
stammer ville nyde fortrinsret til optagelse i forsøgene. Af de 22 
stammer, der blev taget med, havde 4 rOlUerialsbetegnelse, 11 
havde P-betegnelse og resten ingen forudgående anerkendelse. 
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Til forsøgene blev der IlYeli år indkaldt nyt frø, og der blev 
anvendt stamfro til udsæd. Frøet blev sået i drivhus eller varme
bænk i regelen i midten af marts måned. Planterne blev priklede 
i kold bænk i april, og udplantningen fandt sted i slutningen af 
maj måned eller i begyndelsen af juni. 

Forfrugten har været meget forskellig: korn, kål, andre køk
kenurter eller blomsterløg. Af gødning blev der tilført '200-400 
kg superfosfat, aOO-500 kg kaligødning og 600-1200 kg salpe
tergødning pr. ha. I enkelte tilfælde blev tillige givet kompost
gødning, staldgødning eller ajle. 

Fosforsyre og kali blev udbragt i marts-april og kvælstof
gødning i regelen ad 2 gange omkring 1. juni og i sidste halvdel 
af juli måned. 

Hækkeafstanden hal' været 60 til 70 cm, og afstanden mel
lem plantel'ne 50 til 70 cm. Høstparcellerne varierede fra 14.0 
til 23.5 m 2 , idet der som regel blev høstet fra 40 til 50 planter pr. 
parceL Antallet af fæl1esparceller 'lal' ;) til 7. Der har ikke været 
anvendt yærnel'ækkel' mellem stammerne, idet der skønnedes, at 
nabovil'kningen ville være minimal ved de store planteafstande. 

For at forebygge angreb af septoria blev sellerierne sprøjtet 
med bordeauxvædske efter priklingen i bænk, og senere efter 
udplantningen 1 il 2 gange i løbet af yækstperioden. 

Ved optagningen om efteråret ~jcrnedes smårødderne under 
knolden, og stærkt hule og misdannede, usalgbare knolde blev 
frasorteret, hvorefter knold og top blev vejet hver for sig. 

Efter optagning blev sunde knolde fra 2 fællesparceller hen
lagt til opbevaringsforsog, og et antal knolde anvendt til gennem
skæring og kogeprøve for at bedømme udseende og kvalitet af 
knoldene såvel i frisk som kogt tilstand. 

Vejrliget har øvet en betydelig indflydelse på udbyttet i de 
3 forsøgsår, idet der i gennemsnit blev avlet henholdsvis 75, 98 
og 134 kg brugbare knolde pr. ar. Det el' dog ikke gørligt alene ud 
fra meteorologiske observationer at finde årsagen til et forskelligt 
udbytte i de enkelte år eller på de enkelte forsøgssteder. I 1946 
lå temperaturen omkring normalen, nledens nedbøren var væ
sentlig over denne. I 1947 havde månedel'ne maj-september fra 
1.2 til 3.6 0 C over normalen, medens nedbøren lå 40 pct. under 
normal nedbør. I 1948 var temperaturen i forårsmånederne 0.6 
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til 2.9 0 C højere, medens nedbøren blev middel og nogenlunde 
jævnt fordelt, således at der ikke forekom tørkeperioder af læn
gere varighed. 

I tabel 1 og følgende tabeller findes den talmæssige opgørelse 
af forsøgene. I gennemsnit af alle stammer blev udbyttet af brug
bare knolde ved Virum henholdsvis 66, 135 og 141 kg pr. ar i 
de 3 forsøgsår 1946, 1947 og 1948, ved Blangstedgaard 118, 119 
og 155 kg, ved Spangsbjerg 86, n og 172 kg og ved Hornum 32, 
65 og 68 kg knolde pr. ar. 

Årsagerne til det stærkt svingende udbytte må foruden i vejr
liget søges i jordbund, gødskning, sygdomsangreb m. m. I 1946 
kom der f. eks. ved Hornum et meget tidligt angreb af septoria, 
der nedsatte udbyttet, medens septoriaangrebet i 1948 først kom 
sent og kun forårsagede ringe skade. Forsøgsarealerne har næppe 
overalt, det gælder således Hornum, været i så god gødnings
kraft, at sellerierne har nået den for bedømmelse bedste udvikling. 

For at undersøge, om der var forskel på de enkelte stammers 
modtagelighed over for septoria, blev enkelte parcelrækker i flere 
forsøg ikke sprøjtede, idet der var formodninger om, at en enkelt 
stamme var særlig modstandsdygtig mod denne sygdom. Det lyk
kedes dog ikke at fastslå nogen sikker forskel i modtageligheden 
hos denne eller andTe af de prøvede stammer, idet angrebet af 
septoria ofte kom fTa den ene side af arealet og forplantede sig 
ud oveT dette uden hensyn til sprøjtning eller stammer. 

Udbyttet af brugbare knolde, tabel 2, varierede i forsøgene 
i gennemsnit for de enkelte stammeT fra 71 til 152 kg pr. ar, og 
de frasorterede knolde fra 3 til 52 kg pr. ar. Udbyttet af brugbare 
knolde giver et billede af stammens brugsværdi, men ikke af 
stammens grokraft. 

De højtydende stammer har haft en stor knoldstørrelse ; når 
der, blandt stammer med et lille udbytte af brugbare knolde, 
findes nogle med forholdsvis store knolde, skyldes det, at der 
har været forholdsvis mange affaldsknolde. Disse frasorterede 
knolde hidrører væsentligt fra grove, stærkt forgrenede planter, 
der gav mere eller mindre misdannede knolde med højtsiddende 
rodtrævler, desuden stærkt hule knolde. 

Hule knolde er en meget fremtrædende fejl hos mange stam-
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Tabel 1. Stammeforsøg med 
Brugbare knolde, 

==~=-~~~=.=-====;;========C======~=----~'----

I i: 
ii 

il 
1119~0 I 

Balder, Blangstedgaard II .. '" 11107 I 

Alabaster, Toftø II, ........... I 104 I 
Æbleformet, :'>iordre Munkegaard , i 

Al!i;~;t~~: Bl~~g~tedg;;rd' ii : : : 1~! i 
Blangstedgaard 7, Tagenshus II 98 
Imperator, Toftø II .. . . . . . . . . . 118 
Nr. o Blangsledgaard...... . . . . 74 

}) 22 Spangsbjerg . . . . . . . . . . . . 103 
}) 5 Alabaster ........... '" . 70 
» 23 Strandgaard. . . . . . . . . . . . 98 
» 4 Alabaster . . . . . . . . . . . . . . . 87 
» 11 Imperator ........... '" 114 
» 1 Alabaster . . . . . . . . . . . . . . . 84 
» 3 Alabastet. . . . . . . . . . . . . . . 61 
}) 2 Alabaster . . . . . . . . . . . . . . . 82 
» 15 Non plus ultra. . . . . . . . . . 91 
» 20 mkt 11...... . . . . . . . . . . . 102 
» 13 Imperator. . . . . . . . . . . . . . 102 
» 14 Non plus ultra. . . . . . . . . . 97 
» 17 Prager Kæmpe. . . . . . . . .. il 134 
» 18 Magdelmrger . . . . . . . . . ..1 81 
» 16 Prager Kæmpe .......... Iii 128 

Udbytte i gennemsnit for alle : 
stammer i kg pr. ar. . . . . . . .. " 66 

Virum 

1947 

152 
118 

129 
83 
65 

127 
71 
97 
80 

119 

105 
102 
99 

115 
63 

113 
109 
82 

102 
104 

47 

135 

1948 

169 
130 

102 
123 
122 
101 
133 
123 
129 
91 
99 
87 

120 
80 
79 
90 
58 
75 
75 
46 
80 
40 

141 

I 
Blangstedgaard I Spangsbjerg 

-'94'I~h4611"711'" 
1163 111 128 11187 118 155 

131 115 114 I' 133 120 136 

93 122 111 ,I 89 128 121 
99 115 113 1)116 103 112 

1~~ H! :~i 'I i~~ i~~ :~~ 
109 91 98 114 103 106 
115 113 131. 80 88 92 

l g~ 1~~ ~~ II, 1387~8 1~~ 1~~ 
125 88 80 96 106 
125 79 85 97 86 87 
96 101 101 146 94 82 
65 95 88 91 109 77 
91 89 95 94 102 85 
83 77 63 65 98 105 
56 84 107 64 83 80 
85 99 101 85 108 74 
36 96 99 88 68 83 
93 108 64 23 91 88 
48 69 83 80 63 72 

11118 ) 119 115 86 73 172 

mer. r gennemsnit fandtes fra O till () pet. hule knolde. Desværre 
forekommer hule knolde hyppigst i stammer, der giver et stort 
knoldudbytte. Denne fejl var især fremtrædende i forsøget på 
Blangstedgaard i 1948, hvor enkelte stammer ved gennemskæring 
havde indtil 30 pet. hule knolde. 

r de forsøg, hvor udbyttet lå lavt, fandtes der enkelte planter, 
hvis knolde var så lidt udviklede, at dc var værdiløse til salg. 
Sådanne uudviklede planter forekommer hyppigst i stammer 
med en lille top, f. eks. Magdeburger, der havde 3 pet. uudvik
lede knolde. løvrigt var antallet af uudviklede plantcr i forsøgene 
så ringe, at det ikke fik nogen betydning ved stammernes bedøm
mejse. 



knoldselleri 1946-1948. 
forholdstal. Gennemsnit = 100. 

Hornum 
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Alle forsøg II 

I 

-------,----,--··~-II 
1946 11947 /1948 • 

------,-----,------;---- .-

1946 / 1947 / 1948 / 

100 
86 
91 

111 
63 
86 
68 

107 
77 

141 
81 
45 
83 

115 
89 

108 
80 

111 
90 

114 

32 / 

140 
111 

76 
118 

76 
96 
68 

114 
88 

112 
96 

102 
106 
79 

103 
102 

83 
86 

102 
55 

108 
110 
137 
67 

110 
101 
113 
98 

105 
74 
84 

104 
73 
74 

111 
58 
41: 

117 :1 
83 I 

102 :1 

65 I 68 
l/ 

162 
124 

113 
101 
95 

115 
97 

109 
98 

104 
94 

100 
106 
84 
93 
79 
88 
94 
82 
85 
89 
60 

114 

lili ii~ 

I 

109 
109 
109 

99 
i 114 

99 
I 121 
I 99 

l

, 109 
96 
95 
99 
83 
92 
74 
85 
96 
79 
86 
68 

131 

155 
132 

114 
111 
113 
106 
107 
107 

88 
94 
94 
99 
90 

101 
88 
91 
93 
77 
84 
81 
72 
72 

142 
138 

119 
106 
104 

96 
87 
96 
86 

106 
93 

102 
88 
92 
88 
84 

104 
85 
65 

103 
92 
86 

/1 110 I 55 

II ~g 
) 

95 
87 

105 
107 
89 

107 
91 

102 
115 
114 
104 

98 
78 
95 
83 
74 
88 
80 
71 
82 

75 

i 126 I 152 I' 

121 I 131 

129 
i 101 

88 
117 
90 
96 
89 

, 103 
99 
99 
91 
99 

i 106 
I 81 

98 
96 
92 
91 

102 
58 

I 98 

112 
i 117 
I 119 

95 
i 122 

107 
116 
97 
90 
90 
95 
90 
80 
88 
81 
84 
78 
82 
78 
70 

I 134 

Topstørrelsen var meget forskellig svingende fra 51 til 128 
kg top pr. ar, men der blev ikke fundet noget direkte forhold mel
lem topstørrelse og udbytte af brugbare knolde, heller ikke mel
lem topstørrelse og udbytte af knolde jalt. Det forhold, at toppen 
deler sig hos enkelte stammer, behøver ikke at skade knoldud
byttet, men når en større del af planterne bliver flertoppede, sker 
det ofte, at der bliver mange misdannede frasorterede knolde. 
Det var især tilfældet med de prøvede Pragerstammer, der havde 
henholdsvis 18 og 29 pct. flertoppede planter og mange misdan
nede knolde. 

Toppens vækst var forskellig, fra udbredt til opret. Bedøm
melsen af toppens vækstmåde blev foretaget på flere stationer, 

7 

gns. 

148 
127 

113 
107 
105 
105 
104 
104 
101 
100 

99 
99 
96 
95 
88 
87 
87 
85 
85 
84 
84 
69 

102 

--------------------------------~ .. ---



98 

Tabel 2. S tammeforsøg med knoldselleri 1946-1948. 

Balder, Blangstedgaard II, tilhø
rende Statens Forsøgsstation 
Blangstedgaard, Odense ..... . 

Alabaster, Toftø II, tilh. F. D. B. & 
D. L. F., Roskilde .......... . 

Æbleformet, Nordre Munkegaard 
II, tilh. J. E. Ohlsens Enke, Kø-
benhavn ................. . 

Alabaster, Blangstedgaard II, tilh 
St. Forsøgsstation Blangstedgaard 
Odense ................... . 

Blangstedgaard 7, TagenshuslI, tilh. 
A. Hansen, Kastrup ......... . 

Imperator, Toftø II, tilh. F.D. B. & 
D.L.F., Roskilde ........... . 

Nr. 6 Blangstedgaard .. " ., ... . 
» 22 Spangsbjerg ........... . 
» 5 Alabaster ............... . 
» 23 Strandgaard ............ . 
» 4 Alabaster .............. . 
» 11 Imperator ............. . 
» lAlabaster .............. . 
» 3 Alabaster .............. . 
» 2 Alabaster .............. . 
» 15 Non plus ultra ......... . 
» 20 mkt. 11. .............. . 
» 13 Imperator ............. . 
» 14 Non plus ultra ......... . 
» 17 Prager Kæmpe ......... . 

Gennemsnit af alle forsøg 

I 
brugbare ftrasodr- ~'Ol!. 

ere e ~ ~C(l:S ' u ~ 
knolde k Id ::: ... =:..,. o I Ol o. '" i DO e w oS = ~::: "'O A 

~ ~~- ~ ~~ A 

'I kg Ih~~~-S- kg I pro· o. o. C "" ~o ~ ...; i ;::; C ~ ...; 
pr ar pr r cent o OD =: -'<:.~ ;::l '" I..:.: I':: '" '" I' tal .a. ._":':, -'<:::-..0 ~ = "'..:.: o;:: p.. 

1 1'11 ! I", 148 il 14 8 

I 
110 I 

, 3." 
2.6 ! 4.1 0.9. 

130 127 13 9 89 , 0.80 2.6 I 2.0 3.3 

I 
116 113 I 18 13 76 0.71 4.5 I 2.8 3.3 

! 

110 107 , 4 4 91 0 .• 3 i 1.1 O.. 1.1 

108 105 

108 105 
106 104 
106 104 
104 101 
102 100 
101 99 
101 99 
98 96 

I 97 95 

I 

90 88 
89 87 
89 87 

871 85 
87 85 

10 8 90 0.68 
I 
, L. 
I 

3.0 4.1 

18 14 84 0.60 I 3.0 5.2 1.9 
4 4 81 0.6. 0.7 4.. 1.1 
3 31 96 0.60 l, 0.4 4.. 1.5 
3 3 73 0.52 0.4 2.6 1.. 

16 14 I 87 0 .• 3 3.3 6 .• I 4.1 
20 17 I 77 0.,3 I 6.8 3.8! 1.9 
22 18 I 84 0.63 5.716.7 4.9 
19 16, 98 0.51 'I 7.1 2.. 1.. 
31 24193 0.54 10.2 7.. 4 .• 
30 25 I 76 0.48' 6.8 ,4.. 7.6 

22
7 7 I' 51 0.48 I 0.0 I 6.7 4.1 

20 'I 71 0.61 I 5.6 ! 2.4 4 .• 
23 21 71 0.46 2.2 6.2 8 .• 

» 18 Magdeburger ........... . 
» 16 Prager Kæmpe .......... . 

87, 84 
I 86 i 84 

II 71
1 

69 i 

3~ 'I 3~ p~ I ~::: I ~:: :1~:: ,li:: 
9 9 II 57 , 0.60 , 2.21' 3.8 I 2.6 

52 I 42 11128 I 0.57 I 3.0 2.9129.4 

men af optegnelserne ser det ud til, at tidspunktet for bedøm
melsen, måske tillige vejrlig og iagttagerens skøn spiller ind, så
ledes at bedømmelsen blev noget afvigende. Derfor er optegnel
serne fra Spangsbjerg 1948, hvor sellerierne var i særdeles god 
udvikling, benyttet. Optegnelserne har iøvrigt kun interesse for 
stammernes beskrivelse. 

Af større vigtighed er en beskriv!:'Jse af knoldenes form og 
siclerøddernes placering og finhed. Også her er resultaterne fra 
Spangsbjerg 1948 benyttet, idet knoldene ikke alene havde opnået 
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Tabel 3. Stammeforsøg med knoldselleri 1946-1948. 
Pointsbedømmelse af knoldene. 10 = bedst. 

7.0 Balder, Blangstedgaard II. . . . 7.1 4.8 I 5.0 5.8 I' 6.8 ! 5.9 l! 

Alabaster, Toftø II . ... . . . . . . 7.2 6.3 i 5.. 5.5 6.0! 6.. 5 .• 
Æbleformet, Nordre Munke· ,i!, 

gaard II. . .. .. . . .. .. .. .. . 6.8 6.8 i 6.4 6.. I i.3 I 6.7 8.0 
Alabaster, Blangstcdgaard II 6.. 5.8 5.5 5... 6.0 I' 5.. i 5.5 
Blangstedgaard 7,Tagenshus II 6.6 6.1 5.8 5.6 li 6.3 6.1 6.5 
Imperator, Toftø II . . . . . . . . . 6.3 6.4 5.. 5.. I 6.5 6.1 I 5 .• 
i'ir. 6 Blangstedgaard .. ' .. . . . 6.7 5.0 4.9 5.8 5.3 5.5 5.0 

» 22 Spangsbjerg . . . . . . . . . . 6.0 5.3 5.. 5.4 6.3 
» 5 Alabaster . . . . . . . . . . . . . 7.0 5.4 5.' 6.5 6.3 

5.7 
6.1 
6.0 

i .0 

6.0 
6.0 )j 23 Strandgaard. . . . . . . . .. ,6.5 5.2 5., 5.1 7.0 

» 4 Alabaster. ............ I' 6.1 5.0 4.. 5.8 6.. 5.8 7.5 
» 11 Imperator. . . . . . . . . . . . 6.8 6.5 6.0! 5.8 6.3 6.3 6.5 
» 1 Alabaster. ..... . . . .. . . 6.5 6.0 5.7 i 5.2 I 7.0 6.1 6.0 
» 3 Alabaster .. .. .. .. . .. .. 6.2 4.8 4.7 I 5.0 I 5.. I 5.2 7 .• 
» 2 Alabaster . . . . . . . . . . . . . 6.. 5.8 5.8 5.1 7.3 6.1 6.0 
j) 15 Non plus ultra. . . . . . .. 7.1 7.5 i 7.2 7.2 I 7.3 7.. 9.0 
j, 20 mkt. 11 ............. 7 o 5.8 I 5.8 6.3 6.3 6.2 7 .• 
» 13 Imperator. . . . . . . . . . . . 6.4 6.8 6.4 6.3 I 6.8 6.5 6.0 
» 14 Non plus ultra. 65 62 I 5. 68 5.0 6.0 5.0 

: li ~~~:bE::" :):JJ :":IJ I l~:~~~~~~~I_~_::_ 
en god størrelse, men det var lettere at bedømme knoldenes form 
hel' end på den svære lerjord ved Blangstedgaard, hvor knold
udviklingen også var udmærket. 

I alle forsøg blev de brugbare knolde delt i skurvede og skurv
fri knolde. Hos de fleste stammer blev der kun fundet relativt få 
skurvede knolde. 15 stammer lå under 5 pct., 5 mellem 5 og 10 
pct., kun en enkelt stamme havde skurvprocent på ca. 17. 

Stammerne blev bedømt for typerenhed, rod fordeling, glat
hed, topfæste og handelsværdi samt fol' kødets fane i såvel gen
nemskårne som kogte knolde. Ved bedømmelsen blev der givet 
karakterer fra 1 til 10, hvor karakteren 10 var bedst. Karaktererne 
svinger noget fra sted til sted, men de giver dog en orientering 
såvel for dyrker som for planteforædler om, i hvilken retning be
dømmelsen er gået. En stor del af karaktererne ligger dog i mid-
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ten af skalaen, og her kan det være vanskeligt at stille stammen på 
plads. Kun enkelte stammer som f. eks. nr. 15 og nr. 16 el' lette 
at bedømme. FaTvebedømmelsen efteT gennemskæTing og kog
ning fhmtTædeT ligeledes noget usikker, idet den synes at påvirkes 
af lokale forhold: jordbund, gødskning og måske også af koge
vandet e. L Det el' iøvrigt svært at bedømme farven, idet den op
træder som en marmorering, der bevæger sig fra hvidt til gult, 
gråt, violet og sort. 

Stammernes anvendelighed til brug ved tidligt salg om efter
året blev hvert år bedømt ved Virum, idet der i sidste halvdel af 
september blev optaget 2 fællesparceller til bedømmelse af tidlig
heden. Rækkefølgen for udbyttet af brugbare knolde var i hoved
sagen den samme for tidlig som for sildig optagning, kun blev for
skellen mellem højest ydende og dårligst ydende stamme relativ 
større ved tidlig end ved normaloptagningstid. Der vil således ikke 
være anledning til at benytte særlige stammer til tidlig brug, blot 
man vælger højtydende stammer. 

Forsøg med stammernes holdbarhed ved vinteropbevaring 
af knoldene enten nedkulet i jordkuler eller opbevaret i kasser i 
lagerrum blev gennemført ved Spangsbjerg i 1946 og 1947 og 
ved Virum og Blangstedgaard i 1947 og 1948. Svindet, der frem
kom under opbevaringen, skyldes såvel et normalt vægttab som 
de frasorterede rådne eller ubrugbare knolde, men kun det sam
lede svind blev opnoteret. Svindprocenten har i enkelte forsøg 
været stor, det var tilfældet ved Virum 1947, Blangstedgaard 1948 
og ved Spangsbjerg 1947, hvor enkelte stammer var helt ødelagte 
efter opbevaring til marts-april måned. I andre forsøg har knol
dene været opbevaret med en forholdsvis lille svindprocent. En 
gennemsnitsberegning af så forskellige opbevaringsresultater har 
næppe nogen interesse, hvorfor tallene er beregnet efter forsøg, 
hvor knoldene har holdt sig henholdsvis godt eller mindre godt. 
Som det ses af tabel 4, var der under gunstige opbevaringsforhold 
ikke nogen udpræget forskel på stammernes holdbarhed. Svindet 
lå mellem 8 og 33 pet. i gennemsnit af 3 forsøg. Under ugunstige 
opbevaringsforhold steg svindet til mellem 48 og 87 pct., således 
at højest ca. halvdelen af knoldene var brugbare ved optagning fra 
kule eller opbevaringsrum. Der savnes således virkelig holdbare 
stammer af selleri til forårsbrug. 



101 

Tabel 4. Stammeforsøg med knoldselleri 1946-1948. 
Tidlighed og opbevaringstab. 

il L'db tt . k d t'dl" l! Procent brugbare 'I y e l gyro a~ ve l Ig 'I knolde efter 
, optagmng VIrum I • • 
II ' ! vmteropbevarmg 

·1,'I-l:J:~~948 gen::m-! forholds-i 3 fO~SØ~ 13 :~~Øg 
, I snit ;[' tal I[ m. ~ ~r ,: mindre 

, I svm : svind 

Balder, Blangstedgaa'r~d=II=.=.~.~. = .. =.=. ,i 92 ; 129 183 135 152 '11 20 ' 74 

~:~~:;e[~~~l;e' ~i~~k~g~~~ci ii, 64~~8 ~~I~I 1~057~1 ~091~2 111301~3 ;1,1 ;)3~402 ~8~2 
Alabaster, Blangstedgaard II ..... 
Blangstedgaard 7, Tagenshus II . . 47 73 166 95 107 20 69 
Imperator, Toftø II .. . . . . . . . . . . . 47 127 151 108 122 27 76 
Nr. 6 Blangstedgaard.. . ... . . . . . . 28 64 I 169 87 98 13 67 
» 22 Spangsbjerg. . .. . . . . . .. . . . 63 75 1136 92 103 41 78 
» 5 Alabaster . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 1178 91 102 32 70 
» 23 Strandgaard.............. 57 116 123 99 111 46 77 
)} 4 Alabaster. ................ 44 85 119 82 92 14 83 
» 11 Imperator. . . . . . . . . . . . . . . . 58 107 1107 91 102 I 20 77 
» 1 Alabaster. . .... .. . . . . . . . . . 51 98 134 95 107 I 33 87 
» 3 Alabaster... . .. . . . . . . . . . . . 40 94 1110 81 91 II 22 82 
)} 2 Alabaster .. .. .. . .. .. . .. .. . 43 110 116 90 101 15 83 
)} 15 Non plus ultra. . . . . . . . . . . . 42 67 1100 70 79 I 38 81 
» 20 mkt. 11 .. .. .. . .. .. .. .. .. . 50 115 71 79 89 I 20 83 
» 13 Imperator. ............... li,': 47 106 115 89 100 I 17 92 
» 14 Non plus ultra. . . . . . . . . . . . 27 84 83 64 72 25 80 
» 17 Prager Kæmpe. . . . . . . . . . .. I 58 93 75 75 84 I Hl 81 

:: ~~ ~Iri~~~b~~:p'e'::::::::::: ~ .. !~ 1~~ L:~ I ~~_._~ _____ }~ ;~ 

Som det fremgår af foranstående har selleristammerne været 
genstand for en nøje undersøgelse både med hensyn til udbytte 
og kvalitet. Medens udbyttetallene, som det fremgår af tabellerne, 
ligger ret sikkert - både på de enkelte forsøgsstationer og i de 
enkelte år - har kvalitetstallene svinget noget mere, idet de kan 
have været påvirket af den usikkerhed, der let fremkommer, når 
forskellige personer skal give karakter. Udbyttet af brugbare 
knolde er derfor lagt til grund for den endelige klassificering af 
stammerne. Romertalsbetegnelsen er tildelt 6 af de prøvede stam
mer, således at de efter stammenavnet får tildelt romertal II, der 
betegner, at de er anerkendt i 2. serie stammeforsøg med knold
selleri ved statens forsøgsstationer. 

Af de anerkendte stammer havde de il bedste meget høje ud-
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byttetal, henholdsvis 152, 130 og 116 kg brugbare knolde pr. ar, 
medens de følgende gav 110, 108 og 108 kg knolde. 

Af de ikke anerkendte stammer havde 8 udbyttetal fra 106 til 
101 kg, men med mere svingende resultater på de enkelte stationer 
og resten fra 98 til 71 kg pr. aT. Udbyttet af den bedst ydende 
stanune lå således på mere end det dobbelte af det udbytte, den 
dårligste stamme gav. 

Skønt der ikke direkte er taget hensyn til kvalitetstallene 
ved stammernes klassificering, viser bedømmelsen, at de aner
kendte stammer ligger med kvalitetstal omkring middel og der
over. Desværre synes det vanskeligt at forene de meget høje kva
litetstal, som f. eks. nr. 15, Non plus ultra, besidder, med et 
højt udbyttetal. Også andre stammer med gode kvaliteLstal har 
ligget for lavt i udbyttet. 

Beskrivelse af de enkelte stammer. 

Balder, Blangstedgaard II, tilhørende statens forsøgs
station, Blangstedgaard, Odense, er tiltrukket som krydsning mel
lem alabaster og Prager Kæmpe fra Tjekoslovakiet. Stammen 
har givet en meget stort udbytte af brugbare knolde, 48 pet. over 
middel. Toppen kraftig, lidt udbredt, knoldene store, noget grove. 
Ensartetheden god, ligesom stammen har gode kvalitetstal. Den 
egner sig til tidlig optagning. Holdbarheden er ikke over middeL 
Stammen blev anerkendt ved prøvedyrkningen i 1943. 

Alabaster, Toftø II, tilhørende F. D. B. & D. L. F., 
Roskilde. Stammen er fremkommen som krydsning mellem ala
baster og imperator. Knoldudbyttet ligger højt, 27 pet. over gen
nemsnit. Toppen opret, middelkraftig med lidt groft bladfæste. 
Knoldene ensartede, kvaliteten ikke over middel. Stammen vel
egnet til tidlig optagning. Knoldenes holdbarhed god. 

Æbleformet, Nordre MunkegaardII, tilhørende J. E. 
Ohlsens Enke, København. Stammens oprindelse ukendt, men 
den har været i firmaets eje fra før 1930. Knoldudbyttet ligger 
13 pct. over middel. Toppen udbredt, under middelstørrelse. 
Knoldene ensartede af god form med lidt grove siderødder. Stam
men har særdeles gode kvalitetstal, men den har tilbøjelighed til 
at give mange hule knolde. Udbyttet var godt ved tidlig optagning. 
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Holdbarheden ved opbevaring var ·under middel. Stammen blev 
anerkendt ved prøvedyrkning i 1943. 

Alabaster , Blangstedgaard II, tilhørende statens for
søgsstation, Blangstedgaard, Odense. Stammen tidligere anerkendt 
med romertal L Udbyttet lidt over middel. Knoldene ensartede, 
lidt ujævne og lidt skæggede, men af ret god indre kvalitet, kun 
få affaldsknolde. Toppen middelstor, opret. Stammen ikke særlig 
tidlig, holdbarheden var ret god. 

Blangstedgaard 7, Tagenshus II, tilhørende A.Hansens 
Frøhandel, Kastrup. Stammen har samme oprindelse som fore
gående og er tidligere anerkendt med romertal I. Toppen mid
delstor, knoldudbyttet lidt over middel. Stammen har gode kva
litetstal, men er hverken særlig tidlig eller holdbar til opbeva
ring til foråret. 

Imperator, Toftø II, tilhørende F. D. B. & D. L. F., 
Roskilde. Stammens udgangspunkt er handelsfrø af imperator, 
Hunderup I. Udbyttet lå lidt over middel. Toppen lidt tynd, ud
bredt. Knoldene runde, ensartede af middelgod kvalitet. Stam
men egner sig til tidlig optagning, men er ikke særlig holdbar. 

Ikke anerkendte stammer. 

Nr. 6. Blangstedgaard. I. Udbyttet lidt over middeL Toppen 
udbredt. Knoldene ensartede med lidt grove siderødder. Stam
men har mindre gode kvalitets-, tidligheds- og holdbarhedstal. 

Nr. 22. Spangsbjerg. Udbyttet ligger lidt over middel. Top
pen udbredt, middelstor. Knoldene ensartede med gode indre 
kvalitetstal. 

Nr. 5. Alabaster, P 43. Udbyttet middel. Toppen under mid
del med lidt groft bladfæste. Knoldene ensartede med middelgode 
ydre og indre kvalitetstal. 

Nr. 23. Strandgaard. Udbyttet middel. Toppen udbredt. 
Knoldene velformede, ensartede, men stammen har lovlig mange 
affaldsknolde. Indre kvalitetstal middel. Holdbarheden ved op
bevaring god. 

NI'. 4. Alabaster, P 43. Udbyttet middelstort. Toppen under 
middel. Stammen har pæne, ensartede, velformede knolde af god 
kvalitet, men der forekommer en del hule knolde. Stammen ikke 
tidlig eller særlig holdbar. 
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NI'. 11. Imperator, P 43. Udbyttet middel. Toppen lidt tynd, 
udbredt. Knoldene ensartede, men der fandtes mange hule, SkUT
vede og flertoppede knolde. Stammen hverken tidlig eller holdbar, 
men den hal' l'et gode kvalitetstal. 

NI'. l. Alabaster, P 43. Udbyttet under m.iddel. Toppen mid
delstor, udbredt. Knoldene ensartede, velformede og holdbare, 
men stammen giver ret mange hule knolde. 

Nr. 3. Alabaster, P 26. Udbyttet under middel. Toppen mid
delstol', udbredt. Knoldene lidt knudrede og modtagelige for skurv. 
Der forekommer mange hule knolde. Den indre kvalitet god. 

NI'. 2. Alabaster, P 43. Udbyttet lavt. Toppen under middel, 
opret. Mange planter flertoppede. Knoldene ensartede med fine 
rodtrævler. Indvendig knoldfarve middelgod. 

Nr. 15. Non plus ultra, I. Udb:yttet lavt. Toppen meget lille, 
udbredt. Knoldene ensartede, fine, runde, men modtagelige for 
skurv. Den indvendige knoldfarve fin, holdbarheden god. 

Nr. 20. mkt. 11. Udbyttet lavt. Top lille, udbredt. Knoldene 
ensartede, fladrunde. Indvendig farve god, men kødet lidt svam
pet. 

Nr. 13. Imperator. Udbyttet lavt. Toppen lille, mange plan
ter flertoppede. Knoldene ensartede, lidt fladrunde. Indvendig 
farve middelgod. 

Nr. 14. Non plus ultra, P 43. Udbyttet lavt. Toppen lille. 
Knoldene l'et ensartede, men angribes stærkt af skurv. Indvendig 
farve kun middel. 

NI. 17. Prager Kæmpe. Robust i vækst, men udbyttet af brug
bare knolde lille. Top kraftig, opret. Knoldene grove, grenede og 
ujævne, af ringe handelsværdi. 

Nr. 18. Magdeburger, P 43. Lille fin selleri med udbredt top. 
Knoldene pæne, fladrunde og med god indvendig farve. Holdbar
heden god. 

Nr. 16. Prager Kæmpe. Megetkraftigtopvækst, men med man
ge grove, flertoppcde planter, der gav usa1gbare knolde. Udbyttet af 
brugbare knolde derfor meget lille. Den indvendige knoldfarve 
dårlig. 

Alle indsendte stammer el' opført med de ved indsendelsen 
anførte so1'ts- og s1ammenavne. Det må dog stærkt pointeres, at 
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navnene, bortset fra enkelte stammer, ikke dækker over bestemte 
typer eller sorter. 

I mange tilfælde er det ugørligt at angive en kvantitativ eller 
kvalitativ forskel mellem stanuller, der optræder med forskellige 
sortsnavne, og det ville derfor være mest korrekt at benævne dem 
som runde knoldsellerier og tilføje stammenavnet. 

Stærkest afvigende var de 2 stammer af Prager Kæmpe, men 
de viste sig i så ukultiveret form og af så ringe dyrkningsværdi, 
at de helt kan lades ude af betragtning. 

Alle de øvrige sorter eller stammer havde runde knolde om 
end afvigende såvel i top- og rodstørrelse, i knoldenes glathed, i 
rodtrævlernes mængde og finhed som i kødets fasthed og farve. 
Disse gode eller mindre gode egenskaber er dog ikke så fremtræ
dende, at de kan bruges til en sortskarakteristik. I virkeligheden 
har stammerne, skønt de er af forskellig oprindelse, gennem kryds
ning og ved udvalg nærmet sig en idealtype, idet der tilstræbes 
runde, glatte knolde m.ed rodtrævlerne samlede under knolden, 
og de fleste af stammerne har i det ydre nærmet sig denne form, 
således at en sortsadskillelse næppe er mulig. 

Forsøgene viser en stor forskel på stammernes ydeevne, men 
selvom det er af afgørende betydning, at knoldene opnår at blive 
store, bør man ikke glemme at undersøge knoldens indre kvalitet, 
der til slut bliver bestemmende for selleriernes brugsværdi. Stærkt 
hule knolde gør disse usa1gbare, men også begyndende hulhed, 
svampet kød, er en skavank, der bør tages i betragtning i foræd
lingsarbejdet, og det er antagelig en fejl, der kan gøres mindre 
gennem krydsning og familleavl, så meget mere som variationerne 
hos stammerne har været fra O til 30 pct. i enkelte forsøg. 

Et andet betydende forhold er kødets indre farve i knoldene. 
der kan variere fra hvidt til gulligt, blåt eller mørkt eller til stærk 
rustdannelse i kødet. Her er der antagelig ikke alene tale om stam
meegenskaber, men også jordbund, gødskning og vejrligets ind
flydelse. På dette punkt kunne man ønske en undersøgelse sat i 
gang, i lighed med de undersøgelser man har over kartoflers mørk
farvning. Det ville være værdifuldt, om man kunne finde midler 
til at undgå de kedeligt misfarvede selleriknolde, der kan bevirke, 
at ellers tilsyneladende sunde knolde efter kogning bliver uappe
titlige eller uanvendelige i husholdningen. 
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Der ligger måske også den mulighed, at misfarvningen kan 
formindskes ved tilsætning af kemiske midler til kogevandet. 

Oversigt. 

Forsøgene blev gennemført med 22 stammer af knoldselleri, 
efter de opgivne oplysninger tilhørende en række forskellige sor
ter. Sorterne synes dog at være så sammenkrydsede, at det med 
få undtagelser var umuligt at henføre stammerne til bestemte sor
ter, hvilket antagelig skyldes, at man i forædlingsarbejdet har til
stræbt og nærmet sig en idealtype med glatte, runde knolde og 
med rodnettet samlet under knolden. 

Foruden vægtudbyttet blev der i forsøgene undersøgt en række 
egenskaber vedrørende knoldform, ensartethed, tidlighed og hold
barhed ved opbevaring af knoldene i kuler til foråret. Desuden 
blev tilbøjeligheden til at danne hulhed i knoldene og knoldenes 
kvalitet og udseende ved gennemskæring og efter kogning bedømt. 

Trods de forholdsvis store svingninger, der var i udbyttet de 
forskellige år og på de forskellige stationer, fandtes der en god 
overensstemmelse i udbytletallene for de enkelte stammer, såle
des at 6 stammer, der gav det største udbytte af brugbare knolde, 
blev anerkendt og får tilføjet et romertal II efter stammenavnet. 

Derimod lykkedes det kun delvis at finde overensstemmelse 
i kvalitetstallene, der kan variere en del efter år, jordbund og 
gødning. Det gælder især forhold vedrørende knoldenes farve ved 
gennemskæring og efter kogning. Hule knolde er en hyppig fore
kommende fejl, som forædleren bør have sin opmærksomhed 
stærk henvendt på. 


