
Orienterende sortsforsøg med hassel. 
Ved I. Groven. 

490. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantelmltur. 

Nærværende forsøg med forskellige hasselsorter blev anlagt ved Spangsbjerg 
i 1934 og ved Hornum i 1940. Ved begge forsøgssteder afsluttedes forsøget i 1952. 
Bedømmelsen af de forskellige sorter har været besværliggjort ved, at materialet 
ikke har været sorts rent. Resultaterne i nærværende beretning falder i hovedsagen 
sammen med resultaterne i 436. meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plante
kultur. Beretningen er udarbejdet af assistent I. Groven. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Forsøgenes anlæg og pasning. 

De storfrugtede hasselsorter, stammende fra Corylus maxima, 
har været dyrket her i landet i lange tider. Omkring århundred
skiftet var interessen stor, og den stadig stigende interesse for 
denne frugtart bevirkede, at der ved Spangsbjerg i 1934 blev 
plantet 26 sorter; ved Hornum blev der i 1940 plantet 28 sorter. 
Forsøgene, der har en ~dpræget orienterende karakter, er ved 
begge forsøgssteder anlagt på god sandrnuldet jord under gode 
læforhold. Formålet med det store sortsmateriale har været at 
undersøge de forskellige sorter med hensyn til udbytte, kvalitet, 
hårdførhed og modstandsdygtighed mod sygdomme og skadedyr 
samt undersøgelse af sorternes blomstringsforhold. Både ved 
Spangsbjerg og ved Hornum er buskene plantet med 3 X 4 m, 
hver parcel omfattende 4 buske, d. v. s. 48 m 2, og forsøget er 
begge steder anlagt med to fællesparceller . Ved Spangsbj erg er 
der fra 1949 kun eet parc?lhold, og fra dette er hveranden 
busk f j ernet. 
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Gødskningen har ved begge forsøgssteder været en alsidig 
kunstgødningsblanding, og jordbehandlingen, almindelig ren
holdelse, er foretaget i 10-12 cm dybde. 

Sygdomsbekæmpelsen er foretaget efter behov, således 
at der dels er sprøjtet mod svampesygdomme: Gul monilia 
(Monilia fructigena) og dels mod skadedyr: skjoldlus (Lecanium 
corni og Lepidosaphes ulm i), hasselmiden (Eriophyes avelIanae) og 
hasselsnudebillen (Balaninus nucum). 

Beskæringen af buskene har været den i praksis anvendte 
udtyndingsbeskæring, således at forstå, at gamle og udlevede 
samt sygdomsangrebne og beskadigede grene er fjernet til fordel 
for nye. 

Sorterne. 

Plantematerialet, der blev købt i en dansk planteskole, har 
vist sig i nogle tilfælde ikke at være af de bestilte sorter, i andre 
tilfælde er en sort blandet med en eller flere andre sorter. 

De til forsøget indkøbte sorter er: Atlas, Aveline de Pro
vence, Bollwiller, Braunschweiger, Cosford, Daviana, Emperor, 
Eugenie, Fertile, Garibaldi, Gunslebener, Gustavs Zeller, Halleske 
Kæmpe, Heynieks Z eller, Imperiale de Trebizonde, Lambert 
Filbert, Lambert Hvid, Lambert Rød, Lombardisehe, Minnas 
Zeller, Nottingham Prolifie, Princess Royale, Webbs Priee Cob 
Filbert, Lang Zeller, Tidlig Z eller, Whitefield, Waterloo, Prolifie 
a coque serre og Vild hassel. 

Ikke alle ovennævnte sorter er egnet til rationel dyrkning, 
og enkelte af d em, der er plantet under forkert navn i forsøget, 
vil ikke blive behandlet i tabellerne. Enkelte navne er synonymer, 
og andre navne dækker sorter, der er taget med i tabellerne. 
Efter at sortsnavnene er korrigerede, er følgende sorter talbe
handlet og beskrevet: 

Atlas (Romersk Nød), Båndnød, Cosford, Daviana, Emperor, 
Eugenie, Garibaldi, x (sorten er plantet som Gunslebener, men 
stemmer ikke helt overens med beskrivelserne i litteraturen), 
xx (sorten er plantet under navnet Gustavs Zeller, men må 
anses for ikke at være rigtig under dette navn; sorten, som den 
er plantet i forsøget, er ikke fundet beskrevet i litteraturen), 
Halleske Kæmpe, Heynicks Zeller, Lambert Filbert, Lambert 
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Hvid, Lambert Rød, Lang tidlig Zeller, xxx (sorten er plantet i 
forsøget under navnet Minnas Z eller ; men efter litteraturen må 
det anses for at være et forkert navn; et rigtigt er ikke fundet). 
Nottingham Prolific, Trapezunterhassel (Imperiale de Trebizonde) 
og Vild hassel. 

Hårdførheden. 

Sorternes hårdførhed blev sat på prøve i de strenge vintre 
1939, 1940 og 1941, ligeledes frøs der i vinteren 1946-47 mange 
rakler og hunblomster på grund af de mange solskinsdage med 
streng frost i blomstringstiden. 

Ved bedømmelse af frostmodstandsdygtigheden viser sor
terne sig meget forskellige. Dog har frosten ødelagt høsten næsten 
totalt i 3 år i perioden 1939-52. Kun i 1941 led buskene en 
direkte overlast af frosten, medens det i de andre år hovedsagelig 
var raklerne og hunblomsterne, der blev ødelagt. Dog blev der 
ved Spangsbjerg vinteren 1949-50 ødelagt en del årsskud, 
antagelig som følge af for dårlig skudmodning i foregående 
vækstsæson i forbindelse med frost og blæst. Blomstringen forløb 
tilsyneladende uden frostskade (tabel 1). Ved løvspring brød 

Tabel1. Sorternes frostmodstandsdygtighed ved Spangsbjerg. 
Bedømt efter skala 1-10. 10 = ingen frostbeskadigelse. 

Sort 11 1940 [1941 [19421194411946(1947[1950 

Atlas ...................... 
I 

0.0 1.0 0.0 I 5.0 5.0 - 10.0 
Cosford .................. ,. 

I 

2,0 8.0 0.0 4.0 7 .• 6.0 10.0 
Daviana .................. , 3 .• 4.0 0.0 4.0 6.0 3.0 10.0 
Emperor ................... 6.5 2.0 2.0 6.0 7 .• 5.D 10.0 
Eugenie ................... I 7.5 5.0 2.0 5.0 7.0 3.0 10.0 
Garibaldi. ................. 8.0 10.0 4.0 6.0 7 .• 3.0 10.0 
xx ........................ 9 .• 7.0 7.0 5.0 8,0 5.0 I 10.0 
Halleske Kæmpe ............ 9.0 8.0 4,0 4.0 7.D 7.0 10.0 
Heynicks Zeller ....... , ..... 8.0 9.0 3.0 4,0 7 .• 5 .• 10,0 
Lambert Filbert ............. 4.0 8.0 3,0 4.0 9.0 - 10,0 
Lambert, Hvid .............. 2 .• 0,0 0.0 8.0 6 .• 0.8 4.0 
Lambert,. Rød .............. 6.5 0,0 0.0 7.0 6,5 0.0 2.0 
Lang tidlig Zeller ........ , .. I 8.5 9.0 2.0 7.0 9.0 4.0 10.0 
xxx ...••••................ 

I 
3.0 9.0 3.0 5.0 6.5 3.5 10,0 

Nottingham Prolific .......... I 5.0 6.0 1.0 9.0 8.5 2.0 10.0 
Trapezunterhassel. , ......... 

I 
0,0 5.0 0.0 8.0 4.5 0.0 3,0 

Vild hassel. . , . . . . . . . . . . . . . . 10.0 9.0 8.0 5.0 6.5 - 10.0 
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imidlertid kun de nederste knopper på skuddene, de øvrige var 
døde, men havde altså været levende under blomstringen. Føl
gen af denne tilbagefrysning var, at grensystemet de følgende 

~------~~~Elli~BH~~~~~~karakter. 

Blomstringen kan efter vejrforholdene indtræde fra sidst i 
december til sidst i april, men i normale år begynder den for de 
fleste sorter i solvarme dage sidst i februar og først i marts. 
Det sker således tit, at der midt i blomstringsperioden indtræder 
streng frost med østen- eller nordenvind, hvilket bevirker, at 
hunblomsterne frostsvides, og raklerne tørrer ud, således at høsten 
helt eller delvis ødelægges. En enkelt frostsvidning gør intet, da 
blomsternes støvfang kan strække sig påny og modtage nyt pollen. 
Ødelæggelsen vil derimod være fuldstændig, hvis flere strenge 
frostperioder følger tæt efter hinanden. Det er således oftere 
frost og blæst end svigtende blomstring, der er skyld i de stærkt 
svingende udbytter. 

I tabel 1 er givet en oversigt over sorternes frostmodstands
dygtighed, bedømt efter skalaen 1--10. Tabel 2 og 3 viser sor
ternes begyndende og afsluttende blomstring for årene 1940 til 
1952, og tabel 4 viser middeltemperatur og laveste temperatur i 
blomstringsperioden ved begge forsøgssteder i perioden 1938--52. 
Efter tabel 1 er sorterne Lang tidlig Zeller, Halleske Kæmpe og 
Vild hassel meget hårdføre, hvilket også stemmer med uden
landske forsøg. Atlas, Hvid Lambert og Rød Lambert samt 
Trapezunterhassel er de mest frostømfindtlige sorter. 

Blomstringsperioden for Atlas falder på et meget tidligt 
tidspunkt, og udbyttetabellen (tabel 6) viser også, at denne sort 
næsten hvert år giver et meget lille udbytte på grund af frost
svidninger i forbindelse med manglende bestøversorter på det 
tidlige tidspunkt, hvorimod de sildigblomstrende sorter Lambert 
Filbert og Lang tidlig Zeller hvert år giver godt udbytte. 

Væksten. 

Et udtryk for sorternes vækstkraft er opnået ved bedømmelse 
af buskenes vækst efter skalaen 1--10 samt ved måling af buske
nes højde og krondiameter. Sorternes habitus er meget forskellig, 
idet buskene varierer fra kraftigvoksende til svagtvoksende og i 
form fra udbredt til stærkt opret. Tabel 5 giver udtryk for SOI'-



Tabel 2. Tidspunkter for blomstring, Spangsbjerg. 

I.. Rakler, fuld blomstring --~~-l Hunblomster, fuld blomstring 
Sort 

11940119411194211944119461195011951 11952 i 194011941119421194411946119501195111952 

Atlas ............................ -

I 
8/i i 2°/4 2/. 21/2 18/2 2°/3 29/. 

I 
- 15/4 - 27/1 3/. - 24/2 25[. 

Cosford ......................... 25[4 8/4 I - 26j2 5/ i 12[3 2'[3 12/3 18j4 8/ i - 5j3 B/4 15[3 28/3 19/3 
Daviana ......................... - 9/4 - 2[3 29/3 - 1[4 15/4 2°[4 12/4 - 28[. 

"/4 - 1/4 25[3 
Emperor ........................ 17/4 8j4 2°/4 23[. 28/3 '/3 2[_ 12/3 19[4 14/4 - 6/3 B/4 15/3 2/4 23[3 
Eugenie ......................... 25/4 8[4 2°[4 '/3 '/4 2/3 1[4 14/4 22[4 15/4 2°/4 2j3 15/4 15[3 2/4 16/3 
Garibaldi. ....................... 19/. 8[4 2°/4 22[. 29/3 12/3 3[. "/3 21/. 1°/4 20/. 6[3 15/4 15/3 4/4 24[3 
Xx .............................. 20/. 8/4 I 18/4 26[. 2/. '/3 23/3 5/3 19/4 S[4 2°/4 1/3 16/_ '/3 22/3 1°[3 
Halleske Kæmpe .................. 22/4 3[4 I 16/4 26[2 31/3 S/3 23[a 5/3 2°/4 S[4 1S/4 l/a "/4 '[a I 23/3 "[3 
Heynicks Zeller .................. 1°/4 1[4 16/4 13/. 13/3 6[3 2°/3 2/3 15/4 3/4 l 16/4 29/. "[4 ' [3 : 23/3 12/3 
Lambert Filbert. ................. 

I 

2°[4 8[4 2°/4 26/. 28/3 8[3 24[3 19/3 21/4 IO/i 2°[4 29/. 14[4 "[3 2B/3 18/3 
Lambert, Hvid ................... 23/4 - - 22/2 "/4 15/3 28/3 1S/3 - - - 24/2 14/4 24/2 29/3 13/3 
Lambert, Rød .................... .. /- - - 29/. 14/_ - 27/3 13/3 2°/4 - - 22[2 14/4 "/3 27/3 -/3 
Lang tidlig Zeller. ................ 

II 

13/4 8/4 2°/4 13/2 '9/3 12/3 23/3 "/3 15/4 8[4 2°[4 29[. 12/4 12/3 29/3 15/3 
xxx ............................. 25/4 6[4 16/< 13/2 13/3 6/3 22[3 4/3 17/. 8[. 20/< 9/. 17/_ 5[3 19[3 -/3 
Nottingham Prolifie ............... - 8[_ - 13[2 29j3 8[3 22[3 "j3 - - 2°[4 15/2 12/< 12/3 21[3 15/3 
Trapezunterhassel. ............... 

II 
- 8/4 - 14j2 13/3 - 3°[3 6/3 - - - - 1°/4 ' /3 21/3 12/3 

Vild hassel. ...................... 20/< 8j4 16[. 9j3 2/4 "[3 29[3 13/3 2°/4 8/. 16[4 3[3 10/. "/3 2/_ 23/3 
I -



Sort 

I 

I 

I 
I 

Tabel 3. Tidspunkter for blomstring ved Horbum. 
I 

I
' 'I, Rakler Hunblomster 

I 
begyndende blomstring I afsluttende blomstring begyndbnde blomstring afsluttende blomstring 

I--~--~--~~---I I---~~I_~--____ ---II~--. ____________ __ 

194411945! 19461195011951119441194511946119501195111944119~5 r 19461195011951 19441194511946:195011951 

Atlas ........................ " II '/21 14/41'"/2 27/2 111/4 19/4 1 30/3 27/2 120/3 24/4 1 2/. 14/13 'llS/2 9/1 I 9/1 6/3 23/S lS/21_ 3/4 
Båndnød ...................... 1 2/2 i 14/3 30/3 27/2 i 11/4 19/4 3/4 10/4 27/3 30/4 2/2 14/~ i 18/2 "/2 7/2 19/. 3/4 10/4 3/4 16/4 
Cosford. ...................... 8{. '14/3 aD/s 27{. 11/4 12{4 3{4 10{4 3/4 3°/4 16/2 u/:~ \ 30/S "/. 20'S 19/. 3{4 10/. a/. 24/. 
Daviana ..................... " I 6/3 i 23/3 10/. 6/3 24/

41
19/4 3/4 10/. 27j3 24/4 29j2 14/!3 i 30/S 6/3 27/2 19j4 3/4 10/4 3/. 24/4 

Emperor. ................... " I 29/2123/3 3°/3 "j2 - 19/. 3/4 10/4 27j3 - 2/2 14/~3 118/2 21j2 17/2 19j. 3/4 10/4 3/4 24j4 
Eugenie... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 29j2 14/3 30j3 "/2 11/4 19/4 3/4 10/4 3/4 30/4 8/2 14~3: 18/2 27/2 2'/2 19/. 3/4 10/4 3/. 24/4 
Garibaldi. ........ , . . .. . . . . . . . . 21/3 23/3 30/3 "/2 11/. 19/. 3/4 10/4 3/4 30/4 16/3 23/'3! _ 26j3 6/3 19/4 3/4 _ 3/4 24/4 
X .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/. 14/3 18/2 27/2 11/4 19/4 30/3 10/4 120/3 24/4 2/2 14~s i 18/. 17j. 17/2 19/4 3/4 10/4 3/4 24/4 
XX ........................... 2/2 14/3 18/2 "/. 11/4 19/4 30/3 10/4 'O/s 24/4 16/2114/13118/2 "/2 1'/2 19/4 3/4 10/4 3/4 24/4 
Halleske Kæmpe............... 2/. 14/3 18/. 27/2 11/4 I 6/4 3°/3 10/4 "/3 16/4 '/2 14~s 18/2 21/2 27/2 19/4 3/4 10j. 3j4 16/4 
Heynicks Zeller................ '/. 6j3 18j2 2'j. 3j4 29/2 23/S 3°/3 27j3 16/4 2/2 14ji~ 118/2 6j3 6/3 19/4 3/4 10/4 3/

41
24/4 

Lambert Filbert. .. . . . . . . . . . . . . . 29j2 23/3 30j3 "/2 11/. 12/4 3/4 1°/4 3j4 I 24j4 29/2 14!is 3°/3 6/3 27/. 19/4 3j4 30/3 3j4 24/. 
Lambert, Hvid. . . . . . . . . . . . . . . . 29/2 14/3 I 3D/a 27/2 11/. 19/4 3/. 1°/4 21/3 30j4 2/2 U/is 18/2 17/2 '/2 12/4 3j4 10/4 27j3 "/. 
Lambert, Rød..... . . . . . . . . . . . . . 15/3 23/3130/3 "/2 "/4 19/. 3j4 1°/4 27js 3°/4 2/2 14/:S 18/2 17/2 7/2 12/. 3j4 10/4 2'/3 "/4 
Lang tidlig Zeller. ............ " • 15/2 14/3 i 3°/3 6j3 "/4 12/4 30j3 10j4 20j3 16/4 8/2 ufis 18j2 6/S 21/2 19/. 3/4 10/4 20/3 16/4 
XXX ........................... l - 14/3 18/2 27j2 I 11j41 - 3j4 10/4 27/3 16[4 8[2 U/~ 18/2 21[2 27{2 19/. 3/4 10/. 3/4 16/. 
Nottingham Prolific ............. i 2/2 U/3 18/2 "/2 "/. 12/4 aj4 1°/4 27/3 18/4 8/2 U/!3 18/2 27/2 27/2 19/4 3/4 110/4 27/3 24/4 

V=)="ld=h=as=s=el=.=. '='=' =' '='=' =' '='='=' =' '='='=' =' '~II==,=I =23=/3~1=~1 =21=/2=. ~1=1/=4ollll==,==3j41- 20/3116/4\_ 1
23

[1
3 

10/41
13jS 

27/3 11_ 23/a ll0/4 3/4116/4 
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1938 ........... . 
1939 ........ , .. . 
1940 ........... . 
1941. .......... . 
1942 ........... . 
1943 ........... . 
1944 ........... . 
1945 ........... . 
1946 ........... . 
1947 ........... . 
1948 ........... . 
1949 ........... . 
1950 .......... .. 
1951 ............ , 

1952 ............ II 

Tabel 4. Temper.aturforholdene blomstringstiden, °C. 

I Spangsbjerg Hornum 

Januar Fe~ruar II Marts II April Januarll~ruar II Marts 

middel I lavest middel j lavest I I middel I lavest lmiddelllavest Imiddelllavest I middel I lavest imiddelllavest 

2.6 1--:- 5.8 2.1 1--:- 8.0 il 5.9 1--:- 0.4 6.5 1--:-4.2 II 1.9 
1.4 --:-12.5 3.5 1:- 3.0 2.4 6.5 6.8 i --;- 3.0 III 0.7 

--:-4.1 --:-14.6 --:-6.4 ,--;-22.5, 0.6 5.7 4.9 1--:-4.2 -'-48 
--:-5.7 --:-16.5, -;-.2.9 :-20.51'.0.9 :-10.0 4.3 -;-.5.8 --:-7.6 
--:-6.3 :-24.811-;-.5.6 --;-21.6 --;-1.8 --,-17.8 5.7 --:-6.0 1:- 7.6 
--:-0.4 --;-11.1 4.5 --:- O.B 4.8 5.0 I 7.8 0.0 --;-0.7 

4.2 --:- 6.811 0.9 :- 7.5 'I 2.3 4.9 I 6.2 -;-.4.4 I' 2.7 
--:-0.6 --:-13.2. 2.7 --;- 6.1 5.4 2.0 7.1 ,-;-.1.7 --:-1.7 

--:-~:~ ):1~:~ -;-.~:~ ~g:: -;-.~:: :::g:: ~:~ I!~~:~ I-;-.~:: 
0.9 --:-11.5 0.6 9.5 3.9 6.5 9.2 -;-.1.8 -;-.0.5 
3.7 4.6 3.4 5.4

1 

2.2 --;- 8.7 7.6 1-;-.1.2 (' . 2.6 
0.6 9.61 2.0 8.6, 4.2 --;- 6.7 I 7.0 0.0 --;- 0.4 

~:: I ~ ~:~ II ~:~ I: ~:: II ~:~ g:~ II ~:: I ~~:~ F~:~ 

1:- 4.9 II 2.0 
--;-11.0 3.3 
--:-18.7 --:-7.6 
-;-.22.7 
-;-.24.0 
--:-10.0 

9.0, 
--:-16.0 I 

9.0 
--:-10.7 
-;-.12.7 

6.0 
--:-10.1 

9.1 
-;-.11.0 

-;-.4.1 
--:-7.1 

3.9 
0.7 
1.2 
0.8 

--:-8.4 
-;-.1.0 

3.4 
1.4 
0.1 
0.7 

)-;-. 7.71 6.0 
--:- 3.5 1.9 

1

:- 25.6 " 0.8 
--;- 21.2 0.3 

:- 18.51--:- 3 .7 

i --;- 2.5 3.9 

1

'--:- 9.0 1.6 
:- 12.5 4.8 
--;-13.0 0.5 
--:-16.9 --:-2.3 
--:-10.4 3.9 

5.7 I 1.4 
~ 6.0 \ .4.2 

I± ~:: I--;-~:: 

2.5 
5.7 

--:-16.9 
--:-10.0 
--:-19.5 

4.5 
6.0 
3.0 

--:-14.0 
--:-17.0 

7.2 
9.5 
7.3 

-;-.11.8 

9.1 II 

April 

middel 1 lavest 

6.5 1-;-'6.0 
6.3 --:-3.0 
3.9 -;-.3.4 
3.4 -;-.4.2 
6.1 -;-.9.5 
7.4 --:-1.5 
5.8 --:-5.3 
6.7 --:-2.0 
7.6 --:-2.7 
5.2 --:-0.9 
8.5 --:-0.9 
7.2 --:-2.0 
6.1 --:-1.5 
5.3 --:-4.2 
7.8 --:-5.3 



Tabel 5. Sorternes vækstkraft. 

Karakterer for vækstkraft, Spangsbjerg 1940-50 Buskenes størrelse 1953 

Sort skala 1-10. 10 = kraftigvoksende 

I 

Spangsbjerg II Hornum 
gns. af 2 buske gns. af 4 buske 

I I I I I 
gns. I højde I tvæ~mål højde I tvæ~mål 1940 1941 1942 1944 1946 1947 1950 

I 
7år m m 

A tIas ........................ 8.3 8.0 7.3 8.0 7.5 l 7.5 9.0 7.9 4.50 5.25 3.55 4.6. 
Båndnød .................... - - - - - - - - - - 2.95 3.08 
Cosford ..................... 6.3 8.0 8.9 6.0 5.0 6.0 5.0 6:5 3.50 4.00 3.93 3.27 
Daviana ..................... 

I 
5.5 7.0 5.8 4.0 3.5 3.0 3.0 4 .• 3.00 3.25 3.23 2.93 

Emperor .................... 1.5 2.0 4.0 4.0 6.5 I 5.5 6.0 4.2 4.50 4.7. - -
Eugenie ..................... 

I 
4.0 I 6.0 5.0 5.0 5.0 

I 
5 .• 5.0 5.1 3.75 4.50 3.50 3.15 

Garibaldi. ................... 5.0 

l 
8.0 7.4 6.0 6.0 6.5 6.0 6.4 4.25 4.50 3.98 3.1. 

x ........................... - - - - - - - - - I - 3.75 3.90 
xx .......................... 

I 
6.8 8.0 8.6 9.0 8.5 8.5 10.0 8 .• 4.50 6.00 4.3. 4.45 

alleske Kæmpe .............. 4.5 7.0 6.8 6.0 7.5 7.0 8.0 6.7 4.50 5.00 
\ 

4.00 3.73 
Heynicks Zeller ..... '" ....... l 5.5 9.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.6 4.00 4.50 3.93 3.55 
H 

Lambert Filbert .............. 4.8 5.0 6.5 5.0 8.0 5.0 8.0 6.0 4.25 4.2. 3.05 3.05 
Lambert, Hvid ............... 3.0 3.0 3 .• 4.0 4.0 3.0 4.0 3.5 3.2. 3.7. 2.92 3.0. 
Lambert, Rød ................ 2.3 2.0 3.1 3.0 3 .• 3.5 2.0 2.8 2.75 2.7. 3.08 2.88 
Lang tidlig Zeller ............. 7.8 8.0 8.4 8.0 9.5 8.0 10.0 . 8.5 5.25 6.75 3.76 4.11 
xxx ......................... 6.8 9.0 8.0 8.0 

I 

7.0 6.5 8.0 7.6 4.50 5.25 4.10 3.80 
Nottingham Prolific ........... 1.0 1.0 2.1 2.0 5.5 4.5 6.0 3.2 4.50 4.50 4.00 3.43 
Trapezunterhassel. ........... 2.3 3.0 1.3 1.0 1.5 - 1.0 l.7 2.50 2.50 - -
Vild hassel. .................. 

l 
9.0 9.0 8.6 

I 
8.0 

I 

8.5 8.5 10.0 8.8 6.00 4.50 4.03 3.80 



248 

ternes vækstkraft. Mest kraftigvoksende er således Vild hassel, 
xx og Lang tidlig Zeller, medens Trapezunterhassel, Hvid Lambert 
Dg Rød Lambert er ret svagtvoksende. 

Udbyttet. 

Ved Spangsbjerg fik man det første udbytte af betydning i 
1939, d. v. s. 6 år efter plantning, og ved Hornum fik man det 
første udbytte i 1946 (tabel 6). Ved Spangsbjerg har Lang tidlig 
Zeller efter tabel 6, 7 og 8 vist sig som den mest tidligbærende 
fulgt af Lambert Filbert og xxx. Ved Hornum har Cosford ved 
siden af Lang tidlig Zeller, x og xx hævdet sig godt i de tidlige 
bæreår. Tabel 6 viser udbyttetallene i kg nødder med has pr. 
ar for hvert enkelt år, og i tabel 7 og 8 vises udbyttetallene delt i 
henholdsvis 3 og 2 perioder, nemlig fra 1939-41, fra 1944-48 
og fra 1949-52 ved Spangsbjerg og fra 1945-48 og fra 1960-62 
ved Hornum. Endvidere viser disse tabeller højeste udbytte et 
enkelt år samt forholdstal for udbytte af nødder med has ialt 
Dg udbytte af nødder uden has. Som den højest ydende sort 
ialt står ved Spangsbjerg Lambert Filbert klart i spidsen, medens 
det ved Hornum er den mere robuste x ())Gunslebener«). Ved 
begge forsøgssteder er Lang tidlig Zeller den, der giver det næst
største totaludbytte. 

I et enkelt år har Lambert Filbert ved Spangsbjerg og x 
())Gunslebener«) ved Hornum givet det største udbytte med 
henholdsvis 77 ,O og 46,6 kg pr. ar. 

Af konkurrencemæssige grunde bør de danskavlede nødder 
udelukkende dyrkes med henblik på at dække behovet for 
dessertfrugt, d. v. s. nødderne høstes og sælges med has. Dette 
bør tages i betragtning ved valg af sorter, idet sorter hørende til 
Zeller-typen og Zeller-hybrider let taber hasen ved modning. 
Bedst egnede til dessertfrugt er sorter hørende til Lambert-typen 
og Lambert-hybriderne (se sortsbeskrivelsen). Dog gør dette for
hold sig ikke så stærkt gældende, når det gælder dyrkning af 
nødder i mindre stil og til eget forbrug. 

I nærværende forsøg er alle fire ovennævnte typer repræsen
teret, hvorfor også det gennemsnitlige udbytte af nødder uden 
has er taget med i tabel 7 og 8, hvoraf det fremgår, at udbyttet 
uden has står i forhold til udbyttet af nødder med has. 



Tabel 6. Årligt frugtudbytte kg nødder med has pr. ar. 

Spangsbjerg 
Sort 

II Hornum' 

193911940 [19411194411945119461194711948 ~19-5-0~1-1-9-5-1~1-19-5---2-lll!l45j194611947Tlw81195of1951-11952 

Atlas ................ I 0.1 
Båndnød ............. i -
Cosford .............. iii 2.8 
Daviana. . . . . . . . . . . . . 0.6 
Emperor...... . . . . . . . 0.5 
Eugenie .............. I, 1.2 

~.a~~~~~~i: : : : : : : : : : :: li,' 0.5 I 
xx.................. 0.51 
~:~:~::s ~~!~::: : :: II i:~ i 

Lambert Filbert . . . . .. I' 3
0 

•• 1
3 

il' 

Lambert, H vid ...... . 
Lambert, Rød. . . . . . . . 0.0 
Lang tidlig Zeller. . . . . 4.8 
xxx................. 3.0 
Nottingham Prolific. .. I 0.3 I 
Trapezunterhassel .. " II 0.0 I 
Vild hassel. . . . . . . . . . . 0.0 I 

0.0 0.0 I 0.0 II 0' o.. o, I o, o,! 5.j o, II g:' g: :: I 2~: s: ,i: :: 
1.7 14.8 i 1.0 3.2 1.7 11.5112.4 0.1! 4.7 1.8

1

1 
8.2 11.6 6.2 21.5 2.2 0.0 0.0 

0.2 3.0 I 0.0 i 2.1 0.0 0.4 I 3.0 - 0.9 0.2 0.1 4.2 0.7 0.0 0.0 

0
0.'22 I 3

1
"16 11 00 .. 37: ?2.·25 0

0 
.. 8
4 

4
1 

.. 6
4 

II 6
3 

.. 8
7 

0.5 5.9 2.0 3.6 2.3 1.2 8.9 2.9 1.7 0.0 
0.4 8.0 1.9 'I 2.7, 0.0 0.6 16.6 9.0 2.8 1.1 

0.4 5.8 0.2 3.7 0.6 4.1 15.3 0.1 5.2! l.7 0.6 i 0.0 0.1 8.7 6.3, 2.2 0.0 
- - I - - - - - - 10.0: 0.2 7.5 46.5 37.5 18.6 4.2 
0.5 12.7 0.9 1.9 0.7 13.1 13.9 - 3.9 3.5 11.5 i 2.3 i 9.5 23.5 39.7 4.3 4.7 
0.5 7.2 0.8 3.3 0.3 I 5.2 15.1 0.4 4.8 2.4 4.5 0.1 2.1 24.4 7.2 2.4 1.4 
1.2 9.0 0.8 7.2 1.2 4.5 24.9 0.6 5.9 0.7 1.8 0.0 0.5 28.0 18.3 10.1 2.5 
0.6 12.9 2.7 I 30.4 1.4 7.1 77.0 6.1 42.2 8.1 0.2 2.5 l.t 20.8 27.1 12.4 3.1 
0.0 0.2 0.6 2.7 0.2 1.0 29.7 0.4 14.4 9.0 0.3 0.0 0.1 11.5 14.9 6.8 3.9 
0.0 0.3 0.2 1.4 0.1 0.5 I 14.5 0.1 1.1 1.2 0.2 1.0 0.3 11.4 14.8 7.3 4.0 
3.1 29.7 1.5 19.6 6.7 12.6 I 35.6 0.9 17.2 4.7 3.9 13.6 5.0 32.9 20.9 16.5 3.5 
5.6 14.8 1.7 6.3 0.1 114.2 I 35.4 1.0 30.8 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 4.1 
0.1 0.1 3.2 12.1 0.5, 5.2113.5 0.9 13.9 3.8

1 

4.0 0.1 1.3 I 9.9 10.9 4.8 0.9 

~:~, ~:~ ~:~ i ~:: I ~:~ I ~:: ~:~ I ~ I ~ I ~ 0.0 0.0 0.1 I ~ 4.2 LI! O.i 

.. 
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Tabel 7. Frugtudbytte, Spangsbjerg. 

I kg nødder med has pr. ar 

==~==~~========= 

I 
kg nødder uden 

has pr. ar 
I, I 

I· I I· høj este 
1939-41 1944-47 1948-52 forholds- dbytt 

II gns. I gus. gns. I ~!s1i: :: ef;e~t 
Sort 

gennem- f h Id 
snit or o s-

Lambert. 
Filbert .... 

Lang tidlig 
Zeller ..... I 

xxx ......... I 
Lambert,Hvid! 

~:;~i~k~Z~il~r I 
Cosford ..... l 

N ottingham I 
Prolific. . .. ·.1' 

Halleske 
Kæmpe .. . 

Garibaldi. .. . 
Eugenie .... . 
Emperor ... . 
Lambert, Rød 
Daviana ..... 
Vild hassel .. 
Atlas ....... . 
Trapezunter-

hassel. .... 

5.5 

12.5 
7.8 
0.2 
4.6 
4.0 
6.4 

0.1 

3.2 
2.2 
0.9 
1.4 
0.1 
1.3 
0.6 
0.0 

0.0 

10.4 

10.1 
5.6 
1.1 
4.2 
3.4 
4.3 

5.2 

2.4 
2.2 
1.2 
2.7 
0.5 
0.6 
0.9 I 
0.1 

0.2 

33.3 

14.6 
19.2 
13.4 

7.1 
8.0 
4.7 

8.0 

5.7 
5.6 
6.0 
3.8 
4.2 
3.0 I 
1.5 I 
1.5 II 

3.5 

141 

100 
90 
43 
42 
42 
41 

39 

31 
28 
23 
22 
14 

9 
8 
5 

4 

77.0 

35.6 
35.4-
29.7 
13.9 
24.9 
14.8 

13.5 

15.1 I 
15.3 
13.7 

6.8 
14.5 

3.0 
5.2 
5.8 

3.5 

af 8 år tal 

14.2 134 

10.6 100 
7.9 75 
3.4 32 
4.0 37 
4.7 44 
3.9 37 

3.2 30 

3.0 28 
2.6 25 
2.5 24 
2.0 19 
1.3 12 
0.6 6 
O.s 8 
0.3 3 

0.4 4 

Tabel 8. Frugtudbytte, Hornum. 
I 

II kg nødder uden I 
kg nødder med has pr. ar I has pr. ar 

- !-._-Sort [95<>-"1 fwhold,· 
højeste ennem-. 

1945-48 
tal alle udbytte l gsnit af forholds-

, gns. gns. høstår et ~nkelt 3 år tal 
I ar 

-------- -_._--

I I 
x .................... 16.1 I 20.1 129 46.5 12.0 148 
Lang tidlig Zeller. ..... 13.8 13.6 100 32.9 8.1 100 
xx ................... I 11.7 16.2 99 39.7 9.5 117 
Lambert Filbert ....... I 6.1 14.2 70 27.1 7.9 98 
Båndnød ............. I 8.2 10.0 65 24.0 5.8 66 
Heynieks Zeller .... : .. I 7.6 10.3 64 28.0 6.0 74 
Cosford .............. 11.9 0.7 52 21.5 0.4 5 
Halleske Kæmpe ...... 7.8 3.7 44 24.4 

I 
2.0 25 

Lambert, Rød ......... 3.3 8.7 41 I 14.8 3.7 46 
Lambert, H vid ........ 3.0 8.5 39 

I 
14.9 

I 
3.5 43 

Eugenie .............. 5.0 4.3 34 16.6 2.3 28 
Nottingham Prolifie .... 3.8 5.5 33 

I 
10.9 

I 

2.7 33 
Emperor ......... , ... 4.0 1.5 21 8.9 0.8 10 
Garibaldi ............. 2.4 2.8 Hl 8.7 1.8 22 
Vild hassel. .......... 0.4 

I 
1.9 8 

I 
4.2 I 1.1 14 

Daviana ...... : ....... 1.4 0.2 6 4.2 I 0.1 1 
xxx .................. 0.0 1.7 5 4.1 I 0.8 10 
Atlas ................. 0.0 

I 
0.6 2 I 1.6 

I 
0.3 '1 4 
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N øddernes størrelse. 
Ved bestemmelse af 100-styk vægten er der opnået et udtryk 

for nøddernes størrelse. Ved en dessertnød er det af vigtighed, 
at nødderne bliver så store som muligt. Små nødder med kort 
has er derfor dårligt egnet som dessertnødder. Af 100-styk vægten 
i tabel 9 fremgår den store forskel på de forskellige sorters frugt
størrelse. Mest storfrugtet er således Lambert Filbert, der vejer 
347 g pr. 100 nødder ved Spangsbjerg og 286 g pr. 100 nødder 
ved Hornum. Mindst er Rød Lambert og Vild hassel, der vejer 
henholdsvis 153 g og 174 g pr. 100 nødder ved Spangsbjerg og 
142 g og 139 g ved Hornum. 

Foruden størrelsen spiller kærneprocenten en rolle ved valg 
af sorter, idet en tyndskallet, godt fyldt nød vil være den bedste 
salgsvare. Den afskallede kærne udgør i gennemsnit for alle 
sorter ca. 45 pet. af nøddernes vægt. Højest står Cosford (59,6 
pct.), der er en meget tyndskallet sort, medens en tykskallet 
sort som Halleske Kæmpe står ret lavt. Sorternes kærneprocent 
fremgår af tabel 9. 

Tabel 9. Frugtstørrelse og kærneprocent. 

"1"-1" ;00 styk, vægt, ~ Irll ___ K_æ_r_n_e_p,ro_c_en_t __ 

I 
Spangsbjerg Hornum Spangsb.ierg I Hornum 

gns. 6 år gns. 3 år gns. 4 år I gns. 3 år 

Sort 

- --

Atlas ...................... 303 
Båndnød .................. -
Cosford ................... 238 
Daviana ................... 251 
Emperor .................. 280 
Eugenie ................ , .. 211 
GiHibaldi .................. 274 
x ... " ...................... -
xx ........................ 321 
Halleske Kæmpe ............ 318 
Heynicks Zeller ............ 298 
Lambert Filbert ............ 347 
Lambert, Hvid ............. 192 
Lambert, Rød .............. 153 
Lang tidlig Zeller ........... 273 
xxx ........•.............. 223 
Nottingham Prolific ......... 181 
Trapezunterhassel. ......... 330 
Vild hassel. ............... I 174 

i 

298 
280 
219 
199 
228 
157 
230 
207 
278 
280 
238 
286 
162 
142 
215 
208 
148 
-
139 

32.4 

59.6 
51.7 
46.0 
54.8 
50.1 

41.1 
42.9 
41.4 
47.2 
48.2 
43.2 
41.1 
38.7 
46.5 
34.5 
40.1 

34.6 
49.5 
56.2 

47 .• 
51.4 
49.6 
45.1 
39.0 
38.0 
41.4 
43.8 
48.4 
47.9 
41.0 
34.s 
48.5 

40.3 

17" 
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Kvalitet. 

Forskellen i kvalitet mellem de i forsøget deltagende sorter 
er meget lille. Dog er de to småfrugtede sorter Rød Lambert og 
Hvid Lambert meget velsmagende med en sød aroma, medens 
Halleske Kæmpe virker noget grov og tør i smagen. De øvrige 
sorter er næsten ens, varierende mellem de to yderpunkter. 

Sygdomme. 

Svampesygdomme optræder kun sjældent i velpassede plan
tager, men angreb af Gul monilia OlJonilia fructigena) kan være 
ødelæggende, især er Lambert Filbert meget modtagelig for denne 
sygdom. Af skadedyr kan især nøddesnudebillen (BalaninIls 
nllcmn) optræde meget ondartet, dog varierende fra år til år og 
fra sort til sort. Særlig udsat for angreb af snudebillen er Rød 
Lambert og Hvid Lambert samt Nottingham Prolific. Andre 
skadedyr er i velpassede plantninger aldrig generende. Forsømte 
planter kan ødelægges stærkt af hasselmiden (Eriophyes auellanae). 
Forskellige arter skjoldlus og løvsnudebiller kan lokaliseres over
alt, hvor der er plantet hassel. 

Sammendrag. 

Ved Spangsbjerg blev der i 1934 og ved Hornum i 1940 
anlagt et sortsforsøg med hassel. Forsøget, der er af orienterende 
karakter, blev ved begge forsøgssteder afsluttet i 1952. Nogle af 
de til forsøget indkøbte sorter er ikke sortsægte, hvorfor resulta
terne for disse sorter ikke ofIentliggøres. Forsøget er ved begge 
forsøgssteder anlagt med 4 buske i hver parcel og plantet med 
3 X 4 m. Jordbehandling, gødskning og den øvrige pasning er 
foretaget som almindelig i praksis. 

Sorternes hårdførhed har været meget forskellig, både hvad 
beskadigelse af buske og blomster angår, dog er de tidligtblom
strende sorter mest udsat for frostskade på blomsterne (tabel 1, 
2, 3 og 4). 

Væksten varierer fra stærktvoksende til svagtvoksende og fra 
opret til udbredt (tabel 5). ' 
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Hvad frugtudbyttet angår, (tabel 6, 7 og 8), har Lang tidlig 
Zeller været den mest tidligbærende af alle sorter og har tillige 
givet det næststørste samlede udbytte ved Hornum, medens 
Lambert Filbert har givet det største samlede udbytte ved Spangs
bjerg samt det største udbytte et enkelt år. Almindelig vild hassel, 
Coryllls avelIana, kan - selv når den gødes og passes - ikke 
give et tilfredsstillende udbytte. 

Nøddernes størrelse er gjort op i g pr. 100 styk. Tabel 9 
viser en variation fra 347 g til 139 g for henholdsvis største og 
mindste nød. Kærneprocenten varierer fra ca. 60 til 32 (tabel 6), 
og er højest for Cosford, der er meget tyndskallet. 

Kvaliteten synes ikke at variere meget, dog må Rød Lambert 
og Hvid Lambert betragtes som de mest velsmagende sorter. 

Beskrivelse af sorterne. 

De ca. 200 hasselnøddesorter, der dyrkes i Europa, kan -
på grundlag af deres afstamning og på visse morfologiske kende
tegn vedrørende nød og has - deles i følgende fire typer eller 
grupper: 1) Lambertstypen, 2) Lambertshybrider, 3) Z eller
hybrider og 4) Zellertypen. 

Gruppe 1 kendetegnes ved, at hasen, der består af kun eet 
blad, er rørformet og slutter tæt om nødden. Den sækformede 
has, der er mere eller mindre fliget, rager for de fleste sorters 
vedkommende over en halv nøddelængde over nødden. 

Gruppe 2's særpræg er et mere eller mindre dybt indsnit i 
den enbladede has. Dette indsnit findes oftest kun på den ene 
side og går helt ned til basis. 

Gruppe 3 kendes bedst ved, at hasen er lige så lang eller længere 
end nødden, og at den har et indsnit på hver side af nødden, 
dog går det ene indsnit ikke altid til bunden. Hasen er i lighed 
med de to foregående grupper opsvulmet forneden. 

Gruppe 4 adskiller sig fra gruppe 3 ved, at hasens nederste 
opsvulmede del mangler, og at indsnittene på begge sider af 
hasen går til basis. Denne gruppe omfatter endvidere sorter med 
højst forskellig has og frugtforIn, hvorfor den kan inddeles i 
undergrupper: 
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1. Flad nød (nødden bredere end høj) 
a) hasen længere end nødden 
b) hasen lige så lang som nødden 
c) hasen kortere end nødden 

2. Rund og kegleformet nød (nødden rund eller kegleformet) 
d) hasen længere end nødden 
e) hasen lige så lang som nødden 
f) hasen kortere end nødden 

3, .. Lang nød (nødden lang til meget lang) 
g) hasen længere end nødden 
.h) hasen lige så lang som nødden 
D hasen kortere end nødden. 

Lambertstypen. 

Lambert l<'ilbert. (Fig. 1). 

S ortep !2r tiltrukket af den engelske nøddefOl'ædler Lambert 
qrpkring1830. Den er i England og på kontinentet den mest 
dyrkede ha~selsort og er den, der i forsøgene ved Spangsbjerg 
l.1::;u,. givet det største udbytte både ialt og i et enkelt år. 

B u s k e n s vækst er ret kraftig, stærkt opret med tidlig ind
t~æde~.de og rig bæring. Bladene er middelstore til store, rund
p~ale W bredt elliptiske med spidse flige. Frugterne sidder oftest i 
~ta,ndg p~ 4 styk, dog varierende fra 1 til 7 styk. Denne sort må 
anses for at være en af de bedste sorter såvel til erhvervsbrug 
~om til privat havebrug. 
,; Rasen,der er rørformet og slutter tæt om nødden, er 

betragtelig længere end denne. Ofte har den et indsnit på den 
~~e sid~,der når halvt ned på nødden. Randens savtakker er ret 
få eg grove. 

l'i ,;,dden er ca. 28 X 16 X 11 mm stor, uregelmæssig valse
formet, noget fladtrykt med en længdefure på .bredsiden. Denne 
f1,lre er dog også karakteristisk hos Webbs.Price (:ob og GaribaldL 

S k a Ile n er midcieltyk, lys brun med hvidfiltet spids. Længde-
stribm:ne erjkke altid lige tydelige. . 

,S kj oldet er middelstort, llregelmæssig rundt, hvælvet. Skal
tænderne er uregelmæssige. 
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Kærnen har længdefurer på bredsiden, svarende til dem 
på skallen. Den fylder skallen godt og er af god smag. 

Modningstid først i oktober. 

Hvid Lambert. Synonym: Hvid Filbert. (Fig. 2). 

Sorten, der er meget gammel i kultur i Europa, menes at 
stamme fra Lilleasien. Den er fra gammel tid henført til arten 
Corylus tubulosa. 

B u s k e n, der er af middelkraftig til næsten svag vækst, er 
af ret bred form. Bladene er temmelig store, langt ægformede 
med svagt tandede bladrande. Nødderne sidder i stande på op 
til 8 stykker. 

H a s e n er rørformet og mindst dobbelt så lang som nødden 
og slutter tæt om denne. Hasens nederste del, der er stærkt op
svulmet, er tæt besat med kirtelhår. Ved modning snører hasen 
sig sammen oven over nødden, således at denne ikke kan falde ud. 

N ødden er ca. 22 x 14 x 12 mm stor, lang tilsvidset æg
formet til valseformet og hyppigt noget fladtrykt. 

Skallen er lysebrun med mørkere længdestriber. Skaltyk
kelsen er middel. 

Skjoldet er halvkugleformet, stort og af lys grå farve. Ved 
randen findes tydelige spidse skaltæmier. 

Kærnen, der har en meget sød og god smag, udfylder 
skallen helt. Farven er først hvid, senere gulbrun. 

Modningstid i slutningen af september. 

Rød Lambert. Synonym: Rød Filbert, Lambertsnød med rød 
kærnehinde, Blodnød. (Fig. 3). 

Denne sort, der også er meget gammel i kultur, anses for at 
være opstået ved en mutation af Hvid Lambert og adskiller sig 
kun fra denne ved, at busken har lidt mørkere bladfarve, at 
skallen er mørkere, og endelig at kærnehinden først er karmosin
rød, siden brunrød. Støvknapperne er rødbrune af farve. Dens 
andre egenskaber er som beskrevet under Hvid Lambert. 

Båndnød. (Fig. 4). 

S o rt e n, der stammer fra England, blev indført til Tyskland 
omkring 1840. 
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B u s k e n, der er af middelkraftig, bred vækst, har store 
rundovale blade med kort, bred spids. Frugterne sidder i stande 
på 4 til 7 styk. Sorten er meget tidligbærende og frugtbar. 

Hasen er længere end nødden og slutter tæt om denne. På 
den ene side findes et indsnit, der går halvt ned på nødden. 
Randen er ret grovt fliget, og forneden er hasen tæt besat med 
kirtelhår. 

N ødden er 28 X 14 X 15 mm stor, lang ægformet, mod 
spidsen pludselig indsnævret. Spidsen er tæt filtagtigt behåret. 

Skallen er tynd, lys brun med brede og smalle lyse striber 
eller bånd, der løber fra skjoldranden mod spidsen (heraf 
navnet). 

S kj o l d et, der er meget stort, uregelmæssigt halvkugle
formet, indtager en væsentlig del af nøddens længde. Skjold
randen er stærkt tandet. 

K æ r n e n er lang, noget trævlet, med ret tyk kærnehinde, 
men fylder skallen godt. 

Modner middeltidligt. 

Lambertshybrider. 

Garibaldi. Synonym: Webbs Garibaldi. (Fig. 5). 

Sorten, der stammer fra England, er tiltrukket af R. \Vebb, 
antagelig ved udsæd af kærner af Lambert Filbert. 

B u s k e n er af middel vækstkraft, opret, tidligbærende og 
meget frugtbar. Bladene Cl' bredt ovale, næsten runde, med noget 
udtrukket spids. Nødderne sidder i stande på op til 6 styk. 

H a s e n er lige så lang eller lidt længere end nødden og slutter 
tæt om dennes nederste halvdel. På den ene side er der et ind
snit, der går helt til basis, ofte er der også et indsnit på den anden 
side, som dog kun går halvt ned på nødden, således at denne 
let kan ses. Randen er mere eller mindre fliget. 

N ødden er ca. 25 X 15 X 14 mm stor, lang, va]seformet 
med noget fremtrukket spids. Der findes 2 eller ~3 kanter, der 
inddeler skallen i felter, på bredsiden tydelig fure. 

Skallen er tynd, farven lysebrun, mod skjoldet dog noget 
mørkere. Spidsen er overtrukket af en sølvgrå filt. Oftest fore
kommer der mørke længdestriber, der dog ikke altid kan erkendes. 



Fig. 1. Lambert Filbert. Fig. 2. Hvid Lambert. 

Fig. 3. Rød Lambert. Fig. 4. Båndnød. 

Fig. 5. Garibaldi. 



Fig. 6. Eugenie. Fig. 7. N ottingham Prolific. 

Fig. 8. Emperor. Fig. 9. Daviana. 

Fig. 10. Cosford. 



Fig. 11. Atlas. Fig. 12. Trapezunterhassel. 

Fig. 13. Halleske Kæmpe. Fig. 14. xx. 

Fig. 15. xxx. 



Fig. 16. Heynicks Zeller. Fig. 17. Lang tidlig Zeller. 

Fig. 18. x. Fig. 19. Vild hassel. 
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Skjoldet er middelstort til stort, uregelmæssig rundt og 
hvælvet, navlepletten lille, lidt fremtrædende og mørkere end 
skjoldet. Skaltænderne er ikke tydelige. 

Kærnen, der er glat og fylder skallen godt, er i lighed med 
foregående sort meget velsmagende. 

Modner i begyndelsen af oktober. 

Eugenie. Synonym: Kaiserin Eugenie, \Vebbs Eugenie. (Fig. 6). 

Sorten har samme oprindelse og er tiltrukket af samme 
og på samme måde som foregående sort. 

B u s k e n er middelkraftig, bredtvoksende og bliver meget 
frugtbar. Frugterne sidder i stande på 2 til 4 styk. 

H a s e n, der er lige så lang eller noget længere end nødden, 
slutter tæt om denne. Den ene sides indsnit går helt til basis, så 
man tydelig kan se nødden. Randens flige er uregelmæssige i 
lighed med Garibaldis. 

Nødden er ca. 24 X 16 X 15 mm stor, omvendt ægformet 
med grunde furer på bredsiden. Meget ofte deler skallen sig 
naturligt i tre dele. 

S k a Il e n er tynd, lys brun med mørkere længdestriber . 
Mod spidsen grå filtet behåret, ellers glat. 

S kj o l d e t er middelstort, regelmæssigt, svagt hvælvet. Skal
tænderne utydelige. Navlep] eUen lille, lidt fremtrædende. 

Kærnen er glat og fylder skallen godt. Meget velsmagende. 
Modner sidst i september eller først i oktober. 

Nottingham ProJifie. Synonym: Prolific Filbert, Pearsons Proli
fic. (Fig. 7). 

S o r t e n s oprindelse er ukendt, men den stammer antagelig 
fra England. 

Busken, der er af middel vækstkraft, er meget tidlig- og 
rigtbærende. Frugterne sidder 8 til 10 styk sammen. 

Hasen er noget længere end nødden og er stærkt uregel
mæssig fliget. På dens ene side er der et indsnit, der går helt til 
basis. Den nederste opsvulmede del af hasen er tæt besat med 
børsteagtige kirtelhår. Ved modningstid høj er hasens flige sig 
tilbage, således at nødden let løsner. 
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N ødden er ca. 24 X 15 X 12 mm stor, lang, oval eller 
omvendt ægformet med udtrukket spids. Siderne er affladet, og 
på bredsiden er der grunde furer. 

Skallen er middeltyk, lys brun af farve, dog mørkere mod 
skjoldet. 

Skjoldet er uregelmæssig halvkugleformet med lange, 
spidse skaltænder i randen. Navlepletten er noget fremtrædende. 

Kærnen har nogle brune trævler, men er næsten glat. Den 
er fyldig og meget velsmagende. 

Modningen indtræder tidligt, samtidig med Lang tidlig Zeller, 
d. v. s. omtrent midt i september. 

Emperor. (Fig. 8). 

Sorten er engelsk og tiltrukket af Richard Webb. 
Busken er af godt middel vækstkraft og bliver ret stor. 

Frugten sidder oftest i stande på 2-3 styk. 
H a s e n er lidt længere end nødden og har een, sjældnere 

to indskæringer helt til grunden. Randen er temmelig stærkt 
fliget og noget udadbøjet foroven. Forneden er hasen opsvulmet. 

Nødden er ca. 24 X 19 X 18 mm stor, nærmest valse
formet, af gulbrun farve med mørkere striber og mørk brun 
skjoldrand. 

Skallen er ret tyk og meget hård. Den er næsten uden furer 
og riller, men har temmelig mange lyse pletter eller punkter, og 
den øverste halvdel er filtagtigt behåret. 

Skjoldet er middelstort, svagt hvælvet, med en noget frem
trædende - af og til udtrukket - navleplet. 

Kærnen, der fylder skallen ret godt, er glat, uden trævler 
og af god kvalitet. 

Zellerhybrider. 

Daviana. Synonym: Duchess of Edinburgh, (Fig. 9). 

Sorten er engelsk og tiltrukket af Richard \Vebb. 
B u s k e n er middelkraftig til kraftigvoksende, opret med 

meget små, bredt ægformede til runde blade. Frugterne sidder 
oftest to og to sammen. 
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H a s e n, der er lige så lang eller lidt længere end nødden, 
har et indsnit på den ene eller begge sider, der går helt ned til 
basis. Randen er ret stærkt fliget. 

N ødden er ca. 25 X 17 X 14 mm stor, lang oval til lang 
ægformet, lidt fladtrykt, på bredsiden furet. 

Skallen er tynd, lys brun med lidt mørkere striber. øverste 
halvdel filtagtigt behåret. I spidsen et middelstort ar efter blom
sten. 

Skj oldef er middelstort, regelmæssig rundt, hvælvet. Skal
tænderne er spidse, uregelmæssig store. 

Kærnen, der fylder skallen godt, er hvid med nogle brune 
trævler, der let falder af. Aromaen god. 

Modningen indtræder middeltidligt. 

Cosford. (Fig. 10). 

Sorten er engelsk og først dyrket omkring 1820. Dens 
oprindelse er ukendt. 

B u s k e n er middelkraftig til kraftigvoksende, opret. Blad
faldet indtræder meget tidligt. Frugterne sidder oftest i stande 
på 2 styk, men varierende. op til 5. 

H a s e n, der er lige så lang eller lidt kortere end nødden, er 
dybt fliget, og indsnittet på den ene eller begge sider går helt til 
basis. 

N ødden er 25 X 16 X 16 mm stor, lang, uregelmæssig 
rund, lidt fladtrykt med største bredde på midten af øverste 
halvdel og største tykkelse på midten af nederste halvdel. På 
den ene bredside grunde furer. 

S k a Il e n er meget tynd, gulbrun af farve med lidt mørkere 
striber, mod spidsen filtagtigt behåret, iøvrigt glinsende. De 
kraftigt udviklede blosterblade forbliver på nøddens spids og 
danner en karakteristisk krans. 

S k j o l d e t er stort til meget stort, uregelmæssig fir kantet til 
ovalt af gråhvid farve. Skaltænderne er spidse, uregelmæssig 
store. 

Kærnen er stor, lys brun med meget god aroma. 
Modningen indtræder middeltidligt. 
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Z ellertypen. 

Atlas. Synonym: Romersk Nød. (Fig. 11). 

S orten er meget gammel i kultur, men oprindelsen er 
ukendt. Den er en af de vigtigste handelssorter i Middelhavs
området, men blomstrer under vore forhold for tidligt. 

B u s k e n er af kraftig, bred vækst med ualmindelig store, 
næsten runde blade. Frugterne sidder oftest enkeltvis eller parvis. 

H a s en, der er næsten lige så lang som nødden, er åben, 
således at nødden er let synlig. 

Nødden er ca. 20 X 21 X 17 mm stor. Den er lige så 
bred som høj og er en typisk fladnød. øverste halvdel er trekantet. 

Skallen er middeltyk, mørk brun med fremtrædende kanter 
på øverste halvdel. 

S kj old et er rundt eller uregelmæssig firkantet, næsten fladt. 
K æ r n c n er hvid og næsten uden trævler. Fylder kun dårligt 

skallen. 
Modner først i oktoher. 

Trapezunterhassel. Synonym: Trebizond Funduk, Imperiale de 
Trebizonde. (Fig. 12). 

S ortens oprindelse kendes ikke, men den er meget 
gammel i kultur. 

Buskens vækst er ret svag, men stærkt opret. 
Hasen, der er rørformet og slutter tæt om nødden, cl' ind

snævret over denne og er omtrent dohbelt så lang som nødden. 
Randen er ikke særlig stærkt takket. 

N ø d d e n Cl' 19 X 25 X 22 mm stor, stærkt kantet på øver
ste halvdel. 

S k a 11 e n, der er tynd, er lys brun, mod spidsen filtagtigt 
behåret, ellers glat. 

S kj o l d et er oftest stort, fladt eller lidt nedsænket. 
Kærnen er brunlig og glat. 
Modningen indtræder middeltidligt. 

HaJleske Kæmpe. Synonym: Riesennuss, Stor Zellernød. (Fig. 13). 

S orten stammer fra Halle i Tyskland, hvor den blev til-
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trukket af Butnel' ved udsæd af kærner af Gunslebener omkring 
1790. 

B u s k e n s vækst er kraftig og bred. Bladene er af middel 
størrelse, afrundet ægformet. Frugterne sidder oftest parvis eller 
i stande på fra 3 til 5 på en temmelig lang stilk. Den sort, der 
mange steder er plantet under navnet Bollwiller, ligner Halleske 
Kæmpe uhyre meget i enhver henseende, og i litteraturen hævdes 
det enkelte steder, at de er synonymer. 

H a s e n, der er lige så lang eller lidt længere end nødden og 
slutter godt om denne, har ret lange, skarpe flige. Den er meget 
kødfuld og tæt besat med kirtelhår. 

N ø d d e n er ca. 23 x 21 x 19 mm stor, typisk kegleformet 
med lidt udtrukket spids og største omkreds nær skjoldet. På 
nøddens øverste halvdel findes to fremtrædende kanter, der på 
nederste halvdel går over i to furer, der indsnævrer skjoldet. 

S k a Il e n er middeltyk, meget hård, af lys brun farve med 
mørkere striber. Skallen er meget blank over det meste, mod 
spidsen dog gråligt filtagtigt behåret. 

S kj o l d et er stort til meget stort, næsten rundt, fladt til 
uregelmæssig hvælvet. Navlepletten er kun lidt mørkere end 
skjoldet. Skaltænderne er kraftige og spidse. 

Kærnen er hvid, ofte dækket med brune trævler. 
Modningen indtræder middeltidligt. 

xx. (Fig. 14). 

Denne sort er i forsøget plantet under navnet Gustavs Z eller , 
men må anses for ikke at være denne sort. Sorten, som den er 
plantet i forsøget, findes ikke beskrevet i litteraturen, hvorfor 
vi betegner den xx. 

Busken er meget kraftigvoksende og bliver en stor. høj og 
bred busk. Bladene er ret store, grove og noget krusede mellem 
ribberne. 

H a s e n er som oftest en halv gang så lang som nødden og 
slutter tæt om - og er stærkt indsnøret - over denne. På den 
ene, sjældent på begge sider er en indskæring, der går helt ned 
til basis. Randen er ikke særlig stærkt fliget. 

Nødden er typisk kegleformet, ca. 23 x 21 x 20 mm stor, 
med spidsen filtagtigt behåret. 
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Skallen er tyk og hård, af lys brun farve med mørk brun 
skjoldrand. 

Skjoldet er meget stort, hvælvet, med kun lidt fremtræ
dende navleplet. Skaltænderne er ret kraftige og spidse. 

Kærnen fylder skallen godt, men er ret stærkt trævlet. 
Modningen indtræder sent. 

xxx. (Fig. 1S). 

Denne sort er i forsøget plantet under navnet Minnas Z eller , 
men må efter litteraturen anses for ikke at være denne sort. 

E u s k e n er ret tæt og bred, af godt middel vækstkraft. 
Bladene er ret små, plane, lyse med noget udtrukket spids. 
Frugterne sidder oftest parvis, men forekommer også i stande 
på 3-4 styk. 

H a s e n er lidt længere end nødden og med een eller to ind
skæringer til grunden, og iøvrigt meget stærkt fliget. Fligene, der 
er bøjet udad, er meget stive, uregelmæssig tandede med kraftige 
ribber. 

N ødden er ca. 24 X 20 X 18 mm stor, fladtrykt, set fra 
siden næsten omvendt ægformet, af gulbrun farve med mørkere 
længdestriber og mørk brun skjoldrand. Mod spidsen er den 
filtagtigt behåret. 

Skallen er meget tyk og hård og forsynet med to ret skarpe 
kanter, der fremkommer på grund af, at nødden er fladtrykt. 
For det meste er skallen glat, dog forekommer der af og til svage 
furer og riller. 

S kj o l d et er ikke særlig stort, men stærkt hvælvet, og navle
pletten er udtrukket til en spids, således at nødden ikke kan stå 
på skjoldet. Skaltænderne er meget tydelige, men ikke særlig 
skarpe. . 

Kærnen fylder skallen godt, men har mange, godt fast
siddende trævler. 

Modningen indtræder sent. 

Heynicks Zeller. (Fig. 16). 

Sorten, der -er af ukendt oprindelse, er første gang beskre
vet af Goeschke. 
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B u s k e n er kraftig og bredtvoksende, tidligt- og rigtbærende. 
Frugterne sidder i stande på op til 5 styk. 

H a s e n, der er næsten lige så lang som nødden, er ret stærkt 
fliget og blødt behåret. 

N ødden er 23 X 18 X 17 mm stor, oval, til tider kegle
formet mod spidsen, noget fladtrykt med ret få striber. 

Skallen er middeJtyk, lys brun, mod skjoldet mørkere, 
næsten glat, mod spidsen behåret. 

Skj oldet er stort, uregelmæssig rundt, hvælvet med lidt 
fremstående navleplet. 

Kærnen, der er hvid og glat, fylder skallen godt og er af 
god smag. 

Modningen indtræder middeltidligt. 

Lang tidlig Zeller. Synonym: Lang Zeller, Tidlig Zeller. (Fig. 17). 

Sortens oprindelse er ukendt, men stammer sandsynligvis. 
fra Italien. 

B u s k e n er kraftig og bredtvoksende; den er meget tidlig
bærende og af god frugtbarhed. Frugterne sidder for det meste 
parvis eller 4 styk sammen. 
. Hasen er kortere end nødden, og kun nederste trediedel 

slutter fast om denne. Begge· de ulige store haseblade er tydelig 
delte helt ned til basis. Randen er jævnt, ikke ret dybt fliget. 

N ødden er ca. 24 X 17 X 15 mm stor, lang, oval til 
elliptisk til tider valseformet, mod skjoldet af og til næsten fir
kantet. 

Skallen er ret tynd, lys brun, mod skjoldet næsten rød
brun. Skallens striber meget utydelige. Spidsen er filtagtigt be
håret. 

Skjoldet er middelstort, for det meste uregelmæssig fir
kantet, lidt hvælvet, gråhvidt af farve med tydelige skaItænder. 

Kærnen fylder ikke skallen helt, den er lys brun af farve 
uden trævler. Smagen er sød og fyldig. 

x. (Fig. 18). 

Denne sort er i forsøget plantet under navnet Gunslebener ; 
men den falder ikke helt sammen med de udenlandske beskri
velser af denne sort. 
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B u s k e n s vækst er kraftig, ret bred og meget rigtbærende. 
Frugterne sidder oftest parvis, men af og til i stande på op til 5 
styk. 

H a s e n er lige så lang som nødden med et indsnit på hver 
side, der går helt ned til basis, og iøvrigt meget stærkt fliget. Den 
er noget udadstående, således at nødden let falder ud ved modning. 

Nødden er 23 X 18 X 16 mm stor, for det meste valse
formet med en tydelig, skarp kant i spidsen, til tider trekantet. 

S k a 11 e n er meget tynd, men dog ret hård. Farven er lyse
brun med tydelige mørke striber. Skallen er meget ujævn af let 
følelige furer og riller. 

S kj o l d e t er kun svagt hvælvet, næsten fladt med en lidt 
fremstående navleplet. Skaltænderne er middelkraftige. 

Kærnen, der er af hvid, senere gulbrun farve, fylder skallen 
ret godt, men er af ikke særlig god aroma. 

Vild hassel, alm. skovhassel, Corylus auelIana. (Fig. 19). 

Busken er af kraftig vækst og bliver høj og bred med temmelig 
små, fint savtakkede blade. Frugterne sidder oftest 2-3 sammen. 

H a s e n er lige så lang som nødden med een eller to indskæ
ringer til grunden og med iøvrigt korte, spidse og noget tilbage
bøjede flige. Hasen såvel som nødden og hele buskens habitus 
kan variere meget fra type til type. 

N ø d d en er oftest meget lille og ualmindelig tykskallet. For
men kan være rund, kegleformet eller langagtig. 

Skallen og skjoldet varierer i lighed med de andre egen
skaber meget for de forskellige typer. 

Smagen er i reglen meget god. 
Modningen indtræder som regel meget tidligt. 
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