
Dyrkningsforsøg med kloner af jordbær 
1948-53. 

Ved Axel Thuesen. 

488. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Beretningen omhandler forsøg med dyrkning af jordbærkloner af sorten J. A. 
Dybdahl. Forsøget har været udført på forsøgsstationerne ved Virum, Blangsted. 
gaard, Spangsbjerg og Hornum, og har haft til formål at undersøge værdien af 
et antal kloner, som man formodede var af varierende ydelse og kvalitet. Beretnin-
gen er udarbejdet af assistent Axel Thuesen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Om plantearter, der normalt formeres ad vegetativ vej, gæl
der den hovedregel, at man intet opnår ved at foretage udvalg i 
plantematerialet, idet alle planterne indenfor sorten må betragtes 
som dele af et og samme individ, og derfor er arveligt ensartede. 
Alligevel har man i praksis i en vis udstrækning gjort brug af ud
valg i planter, der formeres vegetativt, og dette gælder således også 
for jordbær. 

På forsøgsstationen ved Spangsbjerg modtog man i 1948 otte 
kloner af sorten J. A. Dybdahl, udvalgt hos nogle gartnere. Disse 
kloner, der fik numrene 1-8, blev opformeret, og i april 1950 
sendtes materiale heraf til forsøgsstationerne Virum, Blangsted
gaard og Hornum til videre op formering til forsøgsplantningerne. 

Desuden blev til sammenligning medtaget Dybdahl fra for
søgsstationen ved Spangsbjerg. Den har ikke været genstand for 
bevidst udvalg, men er taget således som plantematerialet fore
kommer på stedet. Endelig blev Y dun medtaget i forsøget, da 
man skønnede det formålstjenligt også at have en anden sort med 
til sammenligning. 
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Forsøgenes anlæg. 
Ved Virum og Spangsbjerg blev forsøget plantet sidst i august, 

1950, og ved Blangstedgaard og Hornum i begyndelsen af maj, 
1951. Planteafstanden var ved Virum og Blangstedgaard 100 X 25 
em, ved Spangsbjerg 90 X 25 cm og ved Hornum 100 X 33 cm. 
Forsøget er ved Virum, Spangsbjerg og Hornum anlagt med 5 og 
ved Blangstedgaard med 6 fæll~sparceller. Forfrugten var ved 
Virum tidlige kartofler, ved Blangstedgaard kål, ved Spangsbjerg 
tidlige kartofler og ved Hornum korn. 

Forud for plantningen blev der ved Virum nedpløjet ca. 30 t 
staldgødning pr. ha, og i begge forsøgsår er vinterdækket med 
hestegødning. Iøvrigt er anvendt følgende gødningsmængder i kg 
pr. ha: 

Svovlsur Super- Kalk- Svovlsur- Magnium- Mangan-
kali fosfat salp. ammoniak sulfat sulfat 

Blangstedgaard 1951 400 300 200 
52 300 O 500 
53 200 O 300 

Hornum ....... 1951 
....... 52 300 300 300 300 
....... 53 300 300 200 300 

Spangsbjerg .... 1951 400 400 300 
52 400 400 250 125 30 

.... 53 200 400 400 

Superfosfat og kali er i almindelighed givet i april, og kvæl
stofgødning i begyndelsen af juni. 

Vækstvilkårene. 
1951. Vejrforholdene var ved Virum ret gunstige for jordbær

avlen. Temperaturen for juni var lidt over og for juli lidt under 
det normale. N edbøren var praktisk taget normal. 

1952. Vejret var i juni og juli ret koldt ved alle forsøgssteder. 
Nedbøren var ved Virum lidt over det normale. Ved Blangsted
gaard og Spangsbjerg kom der meget regn i sidste del af juni, 
hvorimod Hornum havde det meget tørt i juni og begyndelsen af 
juli. 

1953. Temperaturen var i sidste del af juni og begyndelsen 
af juli ved Blangstedgaard, Spangsbjerg og Hornum meget over 
det normale. Nedbøren i juni og juli var stor på Blangstedgaard 
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og Hornum, medens Spangsbjerg kun fik ringe nedbørsmængde i 
juni, men over det normale i juli. Varmeperioden forcerede bær
modningen stærkt, men mod slutningen fremkom på Blangsted
gaard og Hornum, på grund af den megen fugtighed, mange rådne 
og skimlede bær. 

Opgørelsen af udbyttet. 
I tabeller vist det samlede bærudbytte, opgjort i kg pr. a. 

For Blangstedgaard, Spangsbjerg og Hornum gælder tallene for 
1952 og 1953. Ved Spangsbjerg blev udbyttet også vejet i 1951, 
men tallene var her kun små og er ikke medtaget i opgørelsen. 
Ved Virum blev forsøget afsluttet i 1952, men da førsteårsudbyttet 
i 1951 her var af en antagelig størrelse, blev dette medtaget, og 
der er således udbyttetal for to år fra hvert forsøgssted. 

Som helhed må det siges, at udbyttet for Dybdahl har været 
omkring eller under middel, idet man i gennemsnit af de 8 kloner 
og alle forsøgssteder har avlet 62,6 kg pr. a årligt. Størst har ud
byttet været på Blangstedgaard med 72,8 kg pr. a; derefter følger 
Virum med 69,8, Hornum med 55,0 og Spangsbjerg med 52,9 kg 
pr. a. 

De enkelte kloner har i gennemsnit for alle forsøgssteder 
varieret meget. Således har klon nr. 1 givet 52,5 og nr. 8 73,4 kg 
pr. a, medens Dybdahl fra Spangsbjerg har givet 78,0 kg pr. a. 
Det vil sige, at den dårligste klon kun har givet 2/3 af, hvad den 
bedste klon har givet. 

løvrigt må tallene, især fra de enkelte forsøgsstationer, tages 
med noget forbehold, idet der ved visse kloner ikke synes at være 
fuld overensstemmelse i alle forsøg. Der må således peges på 
klon nr. 3, som på Blangstedgaard synes at have givet for meget i 
forhold til klon nr. 2; og Dybdahl fra Spangsbjerg har ved Virum 
givet mindre, end det kunne forventes efter dens placering ved de 
andre forsøgs steder . 

Efter gennemsnitstallene for alle forsøgssteder har de tre 
dårligste kloner været numrene 1, 3 og 7 med en årlig bærhøst på 
henholdsvis 52,5, 56,0 og 55,3 kg pr. a. De tre højest ydende var 
nr. 6 og 8 samt Dybdahl fra Spangsbjerg med henholdsvis 71,0, 
73,4 og 78,0 kg pr. a. 

Af tabellen ses endvidere, at Y dun har givet kuap det dob-
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Klon nr. 

Virum ...... 1951 30.0 
1952 85.7 

gns. . . . . .. 57.9 

Blangstedgd. 1952 34.5 
1953 68.3 

gus. . . . . .. 51.4 

2 

30.7 
127.6 

79.2 

48.7 
73.4 

61.1 

3 

24.3 
70.2 

47.3 

70.0 
82.7 

76.4 

Tabel 1. U dbytte i kg pr. a. 

4 5 6 7 

30.3 35.1 36.4 28.3 
107.6 122.7 128.7 93.9 

69.0 78.9 82.6 61.1 

74.5 79.6 85.3 42.7 
93.4 83.6 90.4 63.4 

84.0 81.6 87.9 53.1 

8 

33.4 
131.5 

82.6 

86.6 
87.2 

86.9 

Dybdahl 
Spangsbjerg 

34.4 
108.0 

71.2 

103.5 
97.1 

100.8 

Ydun 

59.9 
195.0 

127.5 

166.4 
143.5 

155.0 

Hornum ..... 1952 71.0 72.7 70.6 69.6 65.3 70.9 64.2 71.0 77.1 172.6 
1953 35.8 39.7 35.4 39.8 40.5 45.0 46.3 42.4 50.3 110.7 

gns. . . . . .. 53.4 56.2 53.0 54.7 52.9 58.0 55.3 56.7 63.7 141.7 

Spangsbjerg 1952 47.0 53.6 43.8 47.5 44.5 50.1 51.0 62.4 78.6 141.8 
1953 48.0 57.0 50.8 53.8 49.7 61.4 52.4 72.8 74.9 160.2 

gns ....... 47.5 55.3 47.3 50.7 47.1 55.8 51.7 67.6 76.8 151.0 

Alle forsøg 
gns. pr. år . . . .. 52.5 62.9 56.0 64.6 65.1 71.0 55.8 73.4 78.0 143.8 

Alle 8 
Dybdahl 

klonergns. 

69.8 

72.8 

55.0 

52.9 

62.6 

Forholdstal. . . . . .. 67 81 72 83 83 91 71 94 100 184 80 

-"'-l l\:l 
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Undersøgelser over klonforskelle. 

a. M orfologiske undersøgelser. 
Det blev straks ved forsøgets begyndelse undersøgt, om det 

var muligt ved ydre kendetegn at fastslå forskelle mellem klonerne. 
F. eks. blev bladenes form, behåring og farve, blomsterstandens 
forgrening, blomsternes bygning samt frugternes form undersøgt. 
Det blev dog hurtigt klart, at det ikke med sikkerhed var muligt 
at identificere klonerne ved hjælp af ydre, synlige karakterer. 

b. Bærstørrelse. 
Tabel 2 viser bærstørrelsen angivet i kg pr. 100 bær. Af 

tallene ses, at der er ret stor variation i bærstørrelsen, og tendensen 

Tabel 2. Bærstørrelse i kg pr. 100 bær. 

Klon Virum Blangstedgd. Hornum Spangsbjerg 
nr. 1951 1952 1952 1953 1952 1953 1952 1953 Gns. 

1. ....... '" 0.78 0.74 0.51 0.72 0.61 0.69 0.72 0.89 0.71 

2 ........... 0.84 0.71 0.53 0.74 0.65 0.71 0.77 0.99 0.74 

3 ........... 0.71 0.71 0.60 0.78 0.62 0.75 0.70 0.86 0.72 

4 ........... 0.76 0.75 0.63 0.79 0.64 0.81 0.70 0.94 0.75 

5 ........... 0.86 0.78 0.64 0.76 0.60 0.88 0.72 0.87 0.76 

6 ........... 0.92 0.77 0.65 0.78 0.59 0.72 0.71 0.96 0.76 

7 ........... 0.77 0.72 0.56 0.67 0.62 0.81 0.67 0.80 0.70 

8 ........... 0.85 0.78 0.67 0.76 0.66 0.75 0.75 0.96 0.77 
Dybd. Sp ..... 0.86 0.74 0.74 0.83 0.63 0.82 0.73 0.96 0.79 

ydun ........ 0.88 0.68 0.68 0.62 0.71 0.65 0.74 0.80 0.72 

er den, at der til lille bærstørrelse svarer lille udbytte og til store 
bær stort udbytte. Men dette er dog ingenlunde en absolut regel, 
idet der i enkelte tilfælde næsten kan påvises det omvendte for
hold. 

Man kan næppe vise en sikker forskel mellem klonerne på 
grundlag af bærstørrelse, idet den varierende størrelse sandsynlig
vis skyldes vækstvilkårene og de skadedyrsangreb, som senere 
omtales. 

c. Klonernes tidlighed. 
Ved en opgørelse i plukkeperioder viste der sig kun meget 

ringe forskel mellem klonerne, men dog en tendens til tidligere 
modenhed ved de højest ydende. 
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d. Sygdomme og skadedyr. 
Man var tidligt klar over, at klonerne i forskellig grad var 

angrebet af sygdom, og det var iøjenfaldende, at denne under op
formeringen holdt sig nogenlunde konstant indenfor de pågæl
dende kloner. Det var dog ikke dengang muligt at fastslå årsagen 
til sygdomsangrebet. Ved Spangsbjerg blev der i sommeren 1951 
noteret antal syge planter, og som det ses af tabel 3, var dette 
ret stærkt varierende indenfor klonerne. Men i eftersommeren 
samme år blev man igennem magister Knud Lindhardts arbejde 
med jordbærål gjort bekendt med symptomerne ved angreb af 
nematoderpå jordbærplanter, og det blev konstateret, at disse 
angreb forekom almindeligt i klonforsøget. På de andre forsøgs
steder blev derefter påvist de samme symptomer. 

Tabel 3 viser en opgørelse fra Hornum og Spangsbjerg over 
procenten af åleangrebne planter. Der er optalt kraftige angreb, 
tvivlsomme angreb samt manglende planter; den sidste gruppe 
er overvejende planter, der enten helt er gået til efter sygdoms
angreb eller har været så dårlige, at de er fjernet. 

Procenten af sunde planter viser da, sammenholdt med ud
byttet, at de kloner, der har flest åleangrebne planter, giver de 
laveste udbytter. Det gælder således klonerne 1, 3 og 7. Dette kan 
være en forklaring på det varierende bærudbytte af de forskellige 
kloner. Alligevel viser det sig, at denne regel ikke gælder i alle til
fælde. Ser man f. eks. på klon nr. 5, der har fået noteret forholds
vis få syge planter, viser udbyttetallene, at denne alligevel ligger 
som en af de dårligste ved de to forsøgssteder. 

Hvorledes kan det forklares, at visse kloner igennem de 2-3 
vegetative generationer, der var nødvendige for opformeringen 
til forsøget, tilsyneladende kunne vedblive at være relativt sunde 
og ydedygtige, medens andre kloner stadig var meget syge? Det 
var nærliggende at tro, at alle planterne i sådanne forsøgsplant
ninger, hvor sygt og sundt er placeret op ad hinanden, f. eks. ved 
regn og vanding, håndtering m. v., ville være blevet smittet jævnt 
indenfor alle kloner, eller at angrebet i det mindste havde fået en 
tilfældig karakter udover forsøgsarealet. 

Det er derfor muligt, at man må regne med en virkelig arvelig 
forskel indenfor klonerne, dels med hensyn til modstandsevne 
overfor angreb af nematoder, og muligvis også med hensyn til 
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Tabel 3. Angreb af jordbærål. 

Hornum Spangsbjerg 

"å ... "å ... 
e .al ~ .al .... .: .: 
<Il Ol -å <Il Ol o: ... 
Ol e ... <1) s - ~ :; S .al :; S 

~ 
<1) .: <1) 

<1) o 'O 'å Ol o 'O o: 
.-'4 <Il .: .-'4 

i .: -a ... ;: ~ ... 
,~ 

~ ".E a <1) l!l "å <1) 

s ~ 'O <Il S ~ 'O 

el el S .: 
å å 

o: .: .... = .... s = <Il <Il <Il <Il 

Klon nr. <1) 

~ ~ 
<1) 

~ ~:a >!< ~:; ~ ~ o 

1 ......... 1952 3 7 8 1951 19 
1953 36 11 10 43 1952 21 16 9 54 

2 ......... 1952 3 6 2 1951 7 
1953 8 9 8 75 1952 6 10 5 79 

3 ......... 1952 6 6 8 1951 11 
1953 44 11 10 35 1952 13 12 7 68 

4 ......... 1952 5 4 8 1951 4 
1953 13 7 10 70 1952 5 9 6 80 

5 ......... 1952 4 8 5 1951 5 
1953 8 7 8 77 1952 4 9 2 85 

6 ......... 1952 7 5 4 1951 3 
1953 17 11 8 64 1952 3 6 5 8& 

7 ••....... 1952 2 8 7 1951 13 
1953 24 8 10 58 1952 12 10 5 73 

8 ......... 1952 3 6 2 1951 3 
1953 12 9 7 72 1952 2 6 6 8& 

Dybd. Sp .. 1952 2 3 8 1951 1 
1953 5 4 7 84 1952 3 4 2 91 

ydun ...... 1952 O O 3 1951 O 
1953 O 1 5 94 1952 O 3 96 

egentlig ydeevne. Dette forhold, at visse kloner indenfor en jord-
bærsort er mere modtagelig overfor ål end andre, er allerede i 
1926 blevet påvist i England (B a Il, Long Ashton 1926); men 
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man kan heller ikke se bort fra den mulighed, at jordbærålene 
:slet ikke er så tilbøjelige til at spredes til naboplanterne, og at den 
'væsentlige smittekilde er inficerede moderplanter. 

Disse spørgsmål vil blive taget op til nærmere undersøgelse. 
Til fremskaffelse af et ålefrit udgangsmateriale for et frem

:avlsarbejde vil den i 487. beretning beskrevne varmtvands
behandling være særdeles velegnet. 

Summary. 

Investigations have been made to compare 8 strains of the straw
berry variety »J. A. Dybdahl« from different growers with »J. A. 
Dybdahl« and »Ydun« grown at Spangsbjerg Research Station. 

The experiments were carried out at the research stations Virum, 
Blangstedgaard, Spangsbjerg and Hornum. 

The various strains showed great difference in yield, the lowest 
yielding strain produced onIy two thirds of the yield of the best strain. 
»J. A. DybdahI« from Spangsbjerg was the highest yielding of all the 
strains. »Y dun« yieIded almost twice as mnch as the best strain of 
»J. A. Dybdahl«. 

It was attempted to separate the various strains by externaI diffe
rences but without result, it was not possibIe neither by size of berries 
nor by earliness to identify the different strains; however it was easy 
to point out the relation between infestation by strawberry eelworms 
and yield, the strain with the most eelworm infested plants being 
the Iowest yielding. 

The faet that certain of the strains during the 2-3 vegetative 
generations, which were necessary to get plants enongh for the 
,experimenls, apparently l'emained reIativly heallhy and good yielding, 
while others of the strains wel'e still ve ry diseased, might be explained 
'by l'esistance to strawberry eelworms in some of the stmins. There 
might also be small differences in the yielding capacity of the strains, 
,and the possibility that strawberry eelworms actually do not show a 
tendency to spread from plant to plant, and that the essential centre or 
infection is infected mother-pIants, cannot be ignored. 

For the procuring of mother-pIants free of strawberry eeIworms, 
~he hot water treatment described in report No. 487. is recommended. 


