
Artsforsøg m.ed olieplanter 1950 - 1955. 

Ved H. Bagge og A. Nordestgaard. 

531. bel'etning ira Statens Forsøgsvirksomhf.'d i PlantekultUl'. 

I fortsættelse af de i 437. beretning omtalte artsforsøg med olieplanter er der 
1950--1955 ved statens forsøgsstationer foretaget en sammenligning mellem gul 

sennep, dodder, cramhe og oIiehør. For resultaterne af disse forsøg gøres rede i 

nærværende beretning, der el' udarbejdet af assistent .4. NOl"destgaard og forstander 
H. Ragge, Aarslev. 

FOl"SI,anderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Indledning. 

ArtsforsØg med olieplanter er tidligere blevet gennemfØrt in
den for statens forsØgsvirksomhed. I årene 1934-1937 blev olie
hØr, gul sennep. og sommerraps sammenlignet på fire forsØgsste
der, og gennemsnitsresultatet blev, at oliehØrren ved alle forsØgs
steder gav det største og sommerrapsen det mindste frØndbytte. 
En ny forsØgs serie gennemfØrtes i årene 1944-1949 med gul 
sennep, sommerraps, opiatvalmue og olieræddike (437. beret
ning) med følgende gennemsnitsresultat : 

Lyngby 

Gul sennep .. ... . ..... . . 16.5 

Sommerraps .... ..... ... . 14.8 

Opiatvalmue .............. 12.6 

Olienl'ddike .... , ......... ILt 

hkg frø pr. ha 
gens for 

Aarsley agermark 

18 .• 17.6 

13.H 14.~ 

14.1 13.,[ 

12.1 ] 1.1l 

Højer 
(marsk) 

15.0 
10.3 

7.7 
9.5 

Gul sennep gav både på agermark og marsk det største frØ
udbytte. På agermark gav sonunerraps, opiatvalmue og olieræd-
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dike henholdsvis 19, 24 og 34 pet. og på mar'sken henllOldsvis 
31, 49 og 37 pet. lavere frØudbytte end gul sennep. 

FrØudbyttet af gul sennep i forhold til de andre arter lå i 
disse forSØg forholdsvis højt, men da gul sennep på grund af sit 
lave indhold af råfedt ikke er nogen ideelolieplante, fandtes det 
af interesse at få undersØgt ydeevnen af 2 andre korsblomstrede 
arter, dodder og crambe, der begge har hØjere råfedtindhold i 
frøet og som begge i Sverige havde givet et godt frØudbytte. I 
1950-1955 er derfor gennemfØrt en forsØgsserie med sammen
ligning af dodder (Camelina sativa), crambe (Cl'ambe abyssi~ 
nica) og gul sennep (Sinapis alba), hvori også oliehØr (Linum 
usitatissimulH) er taget med. 

Forsøgs betingelser. 

ForsØgene er udfØrt på lermuldet jord ved Lyngby, Aarsle~v 
og Ødum og på marskjord ved HØjer. Ved Lyngby blev forsØget i 
1953 kasseret på grund af Ødelæggende angreb af jordlopper, ved 
Ødum 1951 og ved HØjer 1950, 1951 og ]952 blev forsØget kasse
ret på grund af dårlig spiring. Forfrugten har i 8 forSØg været 
vårsæd, i 6 forSØg rodfrugt, i 3 forSØg majs og i 2 forSØg lucerne. 
Der er i regelen gØdet med 200 kg superfosfat, 200-300 kg kali
gØdning og 400- -BOO kg kalksalpeter pr. ha. På marsken er der 
i 1954 og 1955 dog kun anvendt 50 kg kaligØdning pr. ha, og i 
1954 er der anvendt 400 kg kalkammonsalpeter pr. ha i stedet 
for kalksalpeter. Udsæden til forsØgene har af dodder og crambe 
de 2 fØrste år været af svensk avl og i de Øvrige år af dansk avl. 
Af gul sennep har det været dansk handelsfrØ og af oliehØr dansk 
avl af sorten Dæhnfeldt Elite 6. 

FrØet er sået i bekvem j ord. Dodder, crambe og oliehØr er 
sået samtidig og i gennemsnit for forSØgene på agermark den 22. 
april, mens gul sennep er sået noget senere og i gennemsnit for 
agermark den 29. apriL I flere forsØg, hvor såningen er foregået 
meget sent, er alle arter dog sået samtidigt. På marsken er dette 
sket hvert år og i gennemsnit den 14. maj. Ved Aarslev 1953 og 
ved Lyngby 1955 måtte cramben sås om på grund af dårlig plan
tebestand, ved Aarslev var årsagen et rodbrandlignende angreb 
og ved Lyngby dårlig spiring. Der er anvendt radsåning med en 
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række afstand for dodder og oliehØr på 10,7-12,5 cm, for crambe 
på 21,4--25,0 cm og for gul sennep på 42,8-50,0 cm. Den an
vendte såmængde svarer til 6, 10, 10 og 80 kg velspirende frØ pr. 
ha af henholdsvis dodder, crambe, gul sennep og oliehØr. 

Under væksten har der i regelen fundet nogen ukrudtsbekæm
pelse sted ved hjælp af hjul- og håndhakning eller lugning. I 
oliehØrren er ukrudtet i nogle af forsØgene blevet bekæmpet med 
kemiske midler. Angreb af jordlopper har været hyppige, men 
bortset fra et Ødelæggende angreb i Lyngby 1953 på crambe, gul 
sennep og oliehØr, så forsØget måtte kasseres, el' jordlopperne 
blevet effektivt bekæmpet med pudring eller sprØjtning med 
virksomme midler. På de korsblomstrede arter, men navnlig på 
gul sennep har del' undertiden været angreb af glimmerbØsser, 
men også her el' effektiv bekæmpelse opnået med virksomme 
midler. Dodder og navnlig er ambe har i nogle forSØg været hjem
søgt af svampesygdomme og især angreb af skulpesvamp. OliehØr
ren val' stærkt angrebet af hØrrens lmækkesyge (Polyspora lini) 
ved Aarslev i 1952, og dodderen har enkelte år været hjemsØgt 
af fugle. ForsØgene hal' været anlagt med 4--6 fællesparceller 
il 26-46 m2 netto. HØstningen er foregået med le eller segl, og 
afgrØden er bundet i neg og vejret i hobe. 

Udbyttebestemmelsen er sket ved vejning af den samlede 
afgrØde og efter tærskningen ved vejning af frØet. Halmudbyttet 
er bestemt som differens mellem samlet afgrØde og frØ, for olie
hØrrens vedkommende er det dog i de fleste forSØg sket ved vej
ning af strået efter tærskningen. I frØet er udfØrt tØrstofbestem
melse samt bestemmelse af råfedt, råprotein og jodtal. Desuden 
er del' bestemt 1000-kornsvægt og i crambe skalprocent. FrØud

byttet el' angivet med 90 pet. tørstof. 

FOl'søgsl'esultatel" 

Tabel 1 viser frØudbyttet i de enkelte forsØg, dels i hkg pr. 
ha og dels i forholdstal med dodder = 100. 

Af tabellen ses, at arternes udhytteforhold har varieret ret 
stærkt fra ,forSØg til forsØg, og om årsagen hertil kan der ikke 
gives fyldestgØrende forklaring. Det forholdsvis lave udbytte af 
dodder ved Lyngby 1950 skyldes for en del frØspild på grund af 
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Tabel 1. Frøudbytte. 

=FO=:=~~=1='S=-=C==A=' 1=' =1;;=:I'~=O=~-=d~=r=1 =c=r:=:::~I~ I::; IOliehø'7r[;=~-=;d=d=e=r=l-=cr=:=:=;h=;=lld=s=~a=U~=1 =1
1

' O=~i=eh=ø=~ 
I sennep ·lldO scnnep __ _ 

I il I I -i' I '-T--~ 

Lyngby ! ~~~~ 11 2~:: 1~:: ~~:~' ~~:~ 'I ~gg I 1~~ l~b l~i 
I,' ~~~~ ·1'1 i~::, l!:: ~b:: 1 ~~:~ 1'1 ~gg II' ~~ ~~ ~~ 1955 10.8 9.9 8.4' 9.5 I 100 92 78 I 88 
--GliS:-1 16.1 10.7 12.9 1 13.9 I 100 i 67 , -SO--I 86 

.~:Slev-ll-mllll 23.1 20.2 21.8! 18.3 r~~-~:- 87 jiTjl 
111954 I 123 69 

19.5 16.2 17.0 10.0 100 83 . 
I 

20.0 20.0 , 19.4 . 6.0 100 i 100 
13.0 i 17.8 i 16.6 i 19.4 100 133 
18.9 i 18.1 

1 
23.2 i 13.1 100 

I 
96 

II ~~~ l, 1~~ ~! 21.0 ' 27.0 
1 

18.1 18.5 100 129 
19.3 , 19.8 ! 19.4 ! 14,2 100 1 103 1 - -- .- "" .. _-

il I I 
, 

il I 

20.9 , 40.0 21.3 I 20.4 I 100 i 191 
18.4 I 15.0 

! 
15.6 I 14.6 100 82 , i 

12.2 !l.o 10.1 ! 9.0 100 74 

Odum 

~ 

Højer 

vel sen hØstning. Del lave udbytte af crambe ved Lyngby 1954 
har sin årsag i en for tynd plantebestand som fØlge af dårlig spi
ring, og det lave udbytte af oliehØrren ved Aarslev i 1952 skyldes 
et ret stærkt angreb af hØrrens knækkesyge CPolyspora lini). 
Som nævnt underforsØgsbetingelser er der endvidere forekom
met angreb af jordlopper, glimmerbØsser og fugle samt rodbrand 
og skulpesvamp, der kan have påvirket udbytteforholdet mellem 
arterne. Dodder hal' dog givet højest frØudbytte i S af de 19 for
søg. Crambe ligger hØjest i 4 og er på hØjde med dodder i 1 for
søg. Gul sennep kommer ligesom crambehØjest i 4, mens olie
hØr kun kommer hØjest i 2 forSØg. 

Bortset fra Lyngby 1950, hvor dodderen blev hØstet ycl sent, 
har den fra forSØg til forSØg været den mest stabile med mindst 
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variation i frØudbyttet, og som det vil ses af nedenstående over
sigt, hvor gennemsnitsudbyttet af frØ for de enkelte forsØgssteder 
og for agermark er meddelt, har dodderen i gennemsnit for ager
mark givet hØjest frØudbytte. 

Frøudbytte 

hkg pr. ha Forholdstal 
Lyng- Aars- gens. Højer Lyng- Aars- gens. Højer 

b:v lev Odum ager- (marsk) hy lev Odum ager- (marsk) 
mark mark 

Antal forsøg: 5 6 5 16 il 5 6 5 16 il 

Dodder .... 16.1 19.3 17.1 17.6 9.7 100 100 100 100 100 
Crambe .... 10.7 19.8 19.3 16.~ 8.1 67 103 113 95 S:i 

Gul sennep. 12.!I 19.1 16.2 16.3 9.6 80 101 94 93 99 
Oliehør .... 13.9 14.~ 14.7 14.3 12 .• 86 74 86 81 129 

I gennemsnitstallene for de 3 forsØgssteder på ager1l1ark er 
forholdet mellem dodder og oliehØr nogenlunde konstant, mens 
forholdet til gul sennep og navnlig til crambe varierer tenunelig 
stærkt. Crambe og gul sennep giver ved Lyngby begge lavere 
og ved Aarslev begge hØjere frØudbyUe end både dodder og olie
hØr, mens ved Ødum er ambe giver hØjere frØudbytte end dodder, 
og gul sennep ligger mellem dodder og oliehØr. I gennemsnit for 
agermark har crambe, gul sennep og oliehØr givet henholdsvis 
5, 7 og 19 peL lavere frØudbyUe end dodder. På marsken er for
holdet mellem arterne i gennemsnit noget anderledes. Her hal' 
oliehØr givet 29 pet. hØjere, erambe og gul sennep henholdsvis 
17 og 1 pet. lavere frØudbytte end dodder, men der er kun tale 
om tre forSØg med meget varierende forhold. 

I frØafgrØden er der som tidligere nævnt foretaget bestem
melse af råfedt, råprotein, 1000-kornsvægt, skalprocent i crambe 
og fra 1953 tillige bestemmelse af jodtal. Gennemsnitsresultater
ne af disse undersØgelser er fØlgende: 

pct. i frøet Jod- 1000-korns- Skal-

råfedt råprotein tal vægt, g procent 

Dodder .............. 36.4 22.9 155 O.R 

Crambe .............. 36.4 18.2 \)4 7.0 2ft.s 

Gul sennep ......... 26.3 28.2 105 6.K 

Oliehør .............. 37." 20.4 190 7.0 
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Af råfedt har oliehØr det hØjeste indhold, :37,8 pct., og gul 
sennep det laveste, 26,3 pet. Godt 1 pet. lavere end oliehØr ligger 
dodder og erambe med samme råfedtindhold på 36,4 pet. For 
frØets indhold af råprotein er rækkefØlgen anderledes, her har 
gul sennep det hØjeste, 28,2 pet. og erambe det laveste indhold, 
18,2 pet. Dodder og oliehØr har henholdsvis 22,9 og 20,4 pet. 

Jodtallet, der er udtryk for frØoliens indhold af umættede 
fedtsyrer, varieret" fra 190 hos oliehØr til 94 hos erambe. Dodder 
ligger omtrent midt imellem med 155, og ligesom erambe ligger 
gul sennep meget lavt med kun 105. 

Forskellen i frØs tørrelsen er meget stor. Dodder er småfrØet 
og ligger lavest med en 1000-kornsyægt på kun 0,8 g. OliehØr kom
mer hØjest med 7,5 g pr. 1000 frØ, erambe og gul sennep lige der
nnder med henholdsvis 7,0 og 6,8 g pr. 1000 frØ. 

l 16 af de IB forSØg er der i erambe foretaget bestemIllelse 
af skalproeent. Gennemsnittet af disse forsØger 29,8 pet. skal, 
men variationen er stor, fra 18,2 til 41,6 pct. Gennemgående er 
skalproeenten desto hØjere, jo lavere frØudbyUet er, og jo hØjere 
skalproeent, desto lavere indhold af råfedt og råprotein. 

På grundlag af frØ udbyttet og råfedt- og råproteinanalyserne 
er beregnet udbytte af råfedt og l'åprotein, og gennemsnitsresul
taterne for agermark og for marsk henholdsvis i kg pr. ha og 
forholdstal er meddelt i nedenstående oversigt: 

Råfedt~ og råproleinudbyttc. 

kg pr. ha Forholdstal 
råfedl råproteill Tåfedt Tåproteiu 

ager~ ager~ :1ger~ ager~ 

mark marsk mark marsk mark marsk mark marsk 

Antal forsøg: 16 3 16 3 16 3 16 3 
Dodder ........ 643 343 404 220 100 100 100 100 
Crambe ........ 619 259 308 139 96 75 76 63 
Gul sennep ..... 428 263 465 249 ()7 77 115 113 
Oliehør ........ 535 494 294 244 83 144 73 111 

Ligesom i frØudbytte har dodder i gennemsnit på agermark 
givet højest udbytte af råfedt med 643 kg pr. ha. Crambe, gul 
sennep og oliehØr har af råfedt givet henholdsvis 4, 33 og 17 
pet. lavere udhytte end dodder. På marsken har oliehØr givet 

41 
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44 pet. hØjere, erambe og gul sennep henholdsvis 25 og 23 pct. 
lavere råfedtudbytte end dodder. 

I råproteinudbyUe er rækkefølgen anderledes. Her hal' gul 
sennep i gennemsnit på agermark givet det hØjeste udbytte med 
465 kg råprotein pr. ha og 15 pet. mere end dodder. Crambe og 
oliehØr giver henholdsvis 24 og 27 pet. lavere råproteinudbytte 
end dodder. Også på marsken kommer gul sennep i gennemsnit 
hØjest i råproteinudbytte med 13 pet. mere end dodder. Oliehør 
har givet 11 pet. hØjere og erambe 37 pet. lavere råproteinud
bytte end dodder. 

Som gennemsnit for alle forsØgene er i nedenstående over
sigt opfØrt olieplanternes halmudbytte, plantehØjde, lejetilbØje
lighed samt blomstrings- og modningsdato. 

Karakter Dato for 
hkg Plante- for leje- beg. afsl. mod-

halm højde, lilbøje- blom- blom- ning 
pr. ha em lighed" string string 

Dudder ......... '" 47 93 1.6 2°/6 12/7 10/s 

Crambe ............ 37 120 0.7 "/7 '/S '2/S 
Gul sennep ......... 49 142 5.0 '"/6 17 /7 22/S 
Oliehør ............ 20 63 l.. 25/S 23/7 31/S 

* O = ingen lejesæd, 10 = helt i leje. 

Halmudbyttet af dodder, erambe og gul sennep er beregnet 
som differens mellem ialtudbyttet og frØudbyttet, mens det for 
oliehørrens vedkommende i de fleste forsØg er bestemt ved vej
ning af strået efter tærskningen. I de forsØg, hvor denne vejning 
ikke er foretaget, er oIiehØrrens stråudbytte beregnet ud fra ialt
vægten med den gennemsnitlige stråprocent af ialtvægten i de 
vejede forsØg som grundlag. 

Dodder og gul sennep har givet omtrent samme halmudbytte, 
henholdsvis 47 og 49 hkg pr. ha og crambe ca. 10 hkg pr. ha 
mindre. OliehØr har givet 20 hkg halm pr. ha. Halmen fra de tre 
førstnævnte arter er i regelen værdilØs, medens den for oliehØr 
normalt kan afsættes til hØrskætterierne. 

PlantehØjden er kun målt i 3 forsØg, men da der på denne 
er stor forskel mellem arterne og de tre målinger viser god over
ensstemmelse, kan gennemsnitstallene herfor godt give en vis 
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orientering. Gul sennep er hØjest, derefter i rækkefølge crambe, 
dodder og oliehØr. 

LejetilbØjelighed har der kun været antydning af i 6 forsØg, 
så gennemsnitskaraktererne er derfor noget usikre. Gul sennep 
har dog i alle forsØg haft størst lejetilbØjelighed. 

Dato for begyndende og afsluttende blomstring og modning 
er noteret i alle forsØg. I gennemsnit begynder gul sennep blom
stringen 4, 9 og 16 dage fØr henholdsvis dodder, oliehØr og 
crambe. Dodder blomstrer kun i ca. 3 uger, oliehØr i 4 uger, 
crambe og gul sennep i godt 4 uger. 

Dodder modner tidligst, gennemsnitlig den 10. august, og 
modningen falder for erambe og gul sennep knap 2 uger og for 
oliehØr ca. 3 uger senere end for dodder. 

Sammendrag. 

En sammenligning mellem dodder, crambe, gul sennep og 
oliehØr er udfØrt ved statens forsØgsstationer i 1950-1955. Ho
vedresultatet for de 16 forsØg på agermark angivet i forholdstal 
er fØlgende: 

Dodder ............. . 
Crambe ............. . 
Gul sennep .......... . 
Oliehør .. , .......... . 

Frø 
100 
95 
93 
81 

Råfedt 

100 
96 
67 
83 

Håprotein 

100 
76 

115 
73 

Både af frØ og råfedt har dodder givet hØjest udbytte. Cram
be, gul sennep og oliehør har af frØ givet henholdsvis 5, 7 og 19 
pct. og af råfedt henholdsvis 4, 33 og 17 pet. lavere udbytte end 
dodder. I råproteinudbyUe kommer gul sennep hØjest med 15 
pet. mere, medens crambe og oliehØr henholdsvis ligger 24 og 
27 pct. lavere end dodder. 

Hvilken af disse arter man ved oliefrØavl bØr foretrække vil 
være afhængig af prisen på frØet samt af, hvordan avlen kan 
indpasses i sædskiftet, da de liOl'sblomstrede arter medfØrer 
større eller mindre fare for opfonnering af roeål og kålbrok. 

Dodder dyrkes på sallune måde som oliehØr, og crambe som 
gul sennep. De 3 korsblomstrede arter tåler ikke som oliehØr 
ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler. Set i forhold til andre 

41* 
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korsblomstrede olieplanter, som f. eks. sommerraps, angribes de 
her prØyede arler mindre af skadedyr og syampesygdomme, og 
navnlig i dodder er der sjældent skadedyrs angreb af betydning. 

Beskl'ivelse af dodder og crambe. 

D o d li e r (Camelina sativa) Cl' en kuIturform af hundehØr, 
der her i landet optræder som ukrudt og navnlig i hØr. Den er 
en meget gammel kulturplante, der allerede i stenalderen blev 
dyrket i Europa. Dodder tilhØrer de korsblomstredes familie. Bla
dene er helrandede, lancetformede og stængelomfattende. Dodder 
er opadtil sLærkt forgrenet og har små bleggule blomster. Skul
pen er pæreformet med mange frØ og på udstående stilke. Ved 
sen hØstning er skulpen meget tilbØjelig til at springe op under 
yejringen. Derfor bØr dodder hØstes ved begyndende modning. 

C r a m b e (Cl'ambe abyssinica) stammer fra Abessinien. 
Den hØrer ligesom dodder til de korsblomstrede. Bladene er stil
kede og bugtede. Crambe er meget stærkt forgrenet og har små 
hvidviolette blomster. Frugten Cl' næsten kuglerund, eenfrØet og 
uopspringende. Skallen bliver ved tærskningen siddende omkring 
frØet. Skulpen Cl' noget tilbØjelig til at falde af, hvis den bliver 
for stærkt moden, hvorfor erambe også bØr hØstes forholdsvis 
tidligt. 


