
Iagttagelser og forsøg 

vedr. skrubben frugt og bladpletter hos Cox's Orange 

Ved KAREN DALBRO 

558. beretning fra Statens Forsøgsvirkson>.hed i Plantekultur 

Beretningen omhandler en del af en nndersøgelse over æblesorten Cox's Oran
ge's trivsel under forskellige jordbunds- og klimaforhold i årene 1953~56. 
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Formålet med nærværende Cox's Orangeundersøgelse har været 
at søge at finde årsagerne til, at Cox's Orange i mange plantager 
- trods tilsyneladende god pasning - giver utilfredsstillende 
udbytteresultater, navnlig med hensyn til kvaliteten. Der er 
investeret store kapitaler i Cox's Orangeplantninger, og det har 
derfor stor økonomisk interesse, om forholdene vedrørende Cox's 
Orange's krav til vækstbetingelserne kunne klarlægges, og frugt
avlerne vejledes derefter. 
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Ved undersøgelsen er der foreløbig gjort forsøg på a:t klarlægge 
årsagerne til forekomsten af skrubben frugt og af Cox's Orange
pletter på bladene. Endvidere er der i plantager, hvor det har 
været muligt, gjort forsøg på at afhjælpe de fundne uheldige 
jordbundsforhold. 

Der er tidligere gjort forsøg på at finde årsagerne til blad
pletter hos Cox's Orange (Mann og Wallace 1925, W. Norrie 
1951, Bomeke og M aller 1956), og forekomsten af skrubben frugt 
er søgt belyst ved sprøjtningsforsøg (N. Esbjerg 1929, N. Dul
lum 1931 og f l. ). 

Arbejdsgang 
Denne undersøgelse har været tilrettelagt således, at de 
Cox's Orangetræer, der indgår i forsøgsstationens gødnings- og 
kulturforsøg af forskellig art, har været under stadig obser
vation. Tillige er der foretaget undersøgelser og iagttagelser i 
20 private frugtplantager på Fyn. 

De private plantager er udvalgt således, at forskellige jord
hundstyper er repræsenteret. Der er så vidt muligt valgt arealer 
med gode og med dårlige træer i samme plantage, således at 
træernes pasning med hensyn til gødskning, sprøjtning m. v. 
har været ens for de gode og de dårlige træer. 

Der er i alle plantager taget jordprøver til analyse og udført 
jordprofilheskrivelse til ca. 2,5 m dybde. Grundvandstanden er 
så vidt muligt fulgt året rundt. Træernes sundhedstilstand er 
beskrevet ved måling af skudtilvækst og bedømmelse af løv
mængde, løvfarve, bladpletter, næringsmangelsymptomer, blad
fald, blomstring og frugtsætning, frugtens farve og kvalitet. 

1953. En undersøgelse af fugtighedsforholdene i jorden blev 
påbegyndt dels ved boringer af huller til 2,5 m dybde og må
linger af grundvandets skiftende niveau heri sommeren igennem, 
dels ved udtagning af jordprøver i 2 dybder, 0-25 cm og 25 
-50 cm og bestemmelse af vandindholdet beregnet efter tør
ring i ovn. Prøverne blev udtaget 3 gange i løbet af sommeren, 
men det blev klart, at skulle denne metode føre til nyttige 
oplysninger, måtte prøverne udtages langt oftere, og da ana
lysen er forbundet med et ret stort arbejde, blev denne metode 
opgivet til fordel for anbringelse af tensiometre. 
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En mikroskopisk undersøgelse af rødderne på nogle gode og 
nogle dårlige træer fra Blangstedgaard blev foretaget af lic. agro. 
E. Helmers. Rødderne fra de dårlige træer havde i stedet for 
siderødder brune, forkorkede ar, men derudover kunne intet 
sygdomsangreb eller anden årsag hertil konstateres, og en videre 
undersøgelse ad denne vej blev stillet i bero. 

1954. Der blev boret huller til iagttagelse af grundvandets 
skiftende niveau i flere plantager, og karakter vedrørende træ
ernes trivsel blev givet 5-6 gange i løbet af vækstperioden. 
Eventuelle forskelle i jordtemperaturen under gode og dårlige 
træer søgtes påvist ved hjælp af termistares i 25 cm dybde. 
Apparaturet fungerede ikke tilfredsstillende, og denne del af 
undersøgelsen blev opgivet. 

Fugtighedsforholdene søgtes belyst ved anbringelse af tensi
ometre i 40 em dybde i 2 plantager ved gode og mere eller min
dre dårlige træer, ialt 5 steder. Af tensiometrenes bevægelser 
kunne kun sluttes, at de gode, løvrige træer i forårstiden havde 
et større vandforbrug end træerne i dårlig trivsel, og at den 
lettere jord blev mere tør end den svære, hvilket man i forvejen 
kunne regne med. 

1955. Undersøgelsen var i store træk tilrettelagt som året før, 
nogle flere private plantager blev taget med for at få de teorier, 
der kunne opstilles efter iagttagelserne i 1953-54 nøjere belyst. 

1956. Undersøgelsen koncentrerede sig dette år dels om kar
forsøg ved Blangstedgaard og sprøjtningsforsøg i et par plan
tager til nærmere belysning af Cox's Orangepletter på bladene, 
dels om overdækningseksperimenter for at vise skrubdannelsens 
sammenhæng med nedbøren. 

Vejrforhold 
Vejret har i høj grad begunstiget undersøgelsen og vist klimaets 
betydning, da de 2 somre 1954 og 1955 har haft ganske eks
treme tilfælde af henholdsvis koldt, regnfuldt vejr og varmt, 
tørt vejr. Vejrligets indvirkning på træernes trivsel og frugtens 
udvikling er kommet tydeligt frem, navnlig nedbørens virkninger. 

1953. Under blomstringen "ar vejret i 1953 ret koldt om 
natten; blomstringen faldt omkring den 6.-28. maj. Den første 
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Tabel 1. Oversigt over de meteorologiske forhold ved Blangstedgaard 1953-5(-) 

Temperatur °C Nedbør 

middel lavest 

"m:i:~~J_l_' __ '2_"_ __ 3. 1. 

Dage med 
temperatur 
under 3° C 

3. 1. 2. 3. ,I 3 l. i 2. 

J~ ~fl':-g-:~--~-II' -1--':"1---'-, -i-~ ~~. :i Maj 1953 ... 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 

".Iaj 1954 ... 
.Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 

~Jaj 1955 ... 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 

Maj 1956 ... 
Juni 
Juli 

I-' Aug. 
~ Sept. 

10.8 12.5 13.7 12.4 11.0 
13.3 16.2 20.6 16.7 14.2 
ISA 15.4 16.5 16.8 16.R 
15.8 17.7 14.3 15.9 15.7 
14.1 11.8 13.0 12.9 12.6 ~:~ ~:: I ~::. i~ g ~~ 

2.8 2.5 2 4 2 O 10.2 11.6, 16.3 12.9 11.0 
15.7 16.0 13.6 15.1 14.2 

3.8 
3.1 
4.6 

4.0 8.7 11 ;13 28 
14.2 14.7 1;l.9 14.3 16.3 9.7 8.8 9 '31 38 
15.3 14.4 14.6 14.7 15.l 
16.9 12.2 8.8 12.6 12.6 

9.6 7.1 10., 9.2 11.0 
12.9 11.8 15.5 13.4 14.2 
16.4 20.3 19.0 18.6 16.3 
17.2 19.3 19.4 18.6 15.7 
17.1 13.0 12.2 14.1 12.6 

8.B 6.5 7.8 
10.8 3.8 -;-0.4 

5.0 1.8 
3.0 3.2 
8.6 7.0 
6.1 IO.5 
9.6 6.8 

1.4 
6.2 
9.3 
8.6 
3.5 

11.3 9.6 14.8 12.0 11.0 0.2 2.2 -;...0.4 
14.7 12.6 13.4 13.5 14.2 6.2 2.3 4.6 
16.2 17.7 16.2 16.7 16.3 5.8 8.5 7.7 

_ i~:: J.Ji~~~_i~~ ._i_~_::--,-_i~_:_:-,-_!_::---,-_~:~ ~:: 

3 
1 

2 

3 

41 31 15 
2 47 47 

44 26 1 
19 15 13 
20 I O 
16 III IB 

7 46 5 

7 
27 
24 
12 
17 

2 
18 
O 

56 
\) 

3 
5 
9 

32 
5 

42 
71 
96 
94 
73 

40 
49 
61 
71 
56 

6 40 
72 4\l 
78 i 61 
88 71 
96 56 

71 
47 
21 
50 
58 

13 
50 33 

100 
31 

40 
49 
61 
71 
56 

40 
49 
61 
71 
56 

Kedbørs
dage 

2 3 

1 6 4 
2 ;l 3 
4 (\ 1\ 
5 il 11 
448 

3 O 
256 
5810 
7 7 8 
488 

8 
2 
5 
3 
3 

3 
4 
7 
4 
6 

\) 2 
5' 3 
1 O 
2 3 
8 2 

2 
8 
O 
8 
3 

2 
4 
3 
7 
1 



ugestid efter blomstringens ophør var det stadig ret køligt. Ned
børen fra blomstringens ophør til frugthøst (28/5-30/9) var 
ved Blangstedgaard 343 mm, fordelt med kraftig kortvarig ned
bør ca. hver 14. dag indtil sidst i august, hvor det da regnede 
næsten hver dag i ca. 14 dage. Frugtudviklingen var gennem
gående god (.se også tabel 1). 

1954. Vækstsæsonen startede med en lang tør periode fra løv
spring til blomstringens ophør, og blomstringen blev meget kort
varig - fra 22. maj til 1. juni. Temperaturen var både under 
og efter blomstringen lidt højere end året før. Resten af året 
kan vejret kort karakteriseres som koldt og regnfuldt. Den 
samlede nedbør i tiden 1/6 til 30/9 var 333 mm, fordelt med 
lidt regn næsten hver eneste dag. 

Kaliummangelsymptomer på bladene var meget udbredt, og 
frugtkvaliteten ikke særlig god, navnlig var huden dårlig farvet 
og meget skrubben. 

1955. Vejret i 1955 var varmt og tørt. Blomstringen begyndte 
sent, omkring 1. juni og varede til 20. juni; temperaturen var 
ret høj både under og efter blomstringen. Den samlede nedbør 
fra den 20/6 til 30/9 var kun 142 mm, fordelt som kortvarig 
nedbør med lange tørre perioder imellem. 

Der forekom en del magnesiummangelsymptomer, og mange 
steder bladfald på grund af tørken. Frugten blev disse steder 
for lille. Ellers var frugtkvaliieien gennemgående god med kun 
forholdsvis lidt skrubben frugt. 

1956. I 1956 var blomstringen ret kortvarig, fra 25. maj til 
8. juni; temperaturen var forholdsvis høj både under og efter 
blomstringen. Den samlede nedbør fra 8/6 til 30/9 var 188 mm 
med en lang tør periode i juli og en kortere sidst i september. 
Frugten blev meget smukt farvet. 

Undersøgelser vedr. skrubben frugt 
En betydelig vanskelighed ved dyrkning af Cox's Orange er 
forekomsten af skrubben hud på frugten. Skrubben hud hos 
Cox's Orange begynder gerne med svag rustbelægning i en ring 
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omkring blomsten og breder sig herfra enten til en større ring 
eller ned ad frugtens ene side og kan i svære tilfælde dække 
næsten hele æblet. 

I almindelighed betegnes skrub som sprøjteskade, og der er 
ingen tvivl om, at sprøjtning med for kraftige midler kan for
værre dannelsen af skrubben hud. De nyere sprøjtemidler er 
dog yderst skånsomme, og ved nærværende behandling af skrub
problemet er der set bort fra de forskellige anvendte sprøjte
midler, og alle plantager er slået sammen under eet for om 
muligt at finde andre årsager, der er så stærkt medvirkende til 
skrubdannelse, at de - på trods af forskellig sprøjtning -
alligevel vil vise sig. 

Det har været påpeget, at skrubben hud bliver mest udbredt 
i de år, hvor vejret har været koldt og regnfuldt omkring og 
lige efter blomstringen (N. Dllllllm, 1931). Vi vil her se på tem
peraturen og nedbøren hver for sig. 

Temperatllr. Det meddeles bl. a. fra Amerika (A. E. Mitchell, 
1955) og England (F. A. Roach, upubl.), at skrub på frugten 
navnlig forekommer i år, hvor temperaturen under og lige efter 
blomstringen var lav, og værst et år med temperaturer ned til 
lho C. 

Ved Blangstedgaard er minimumstemperaturerne for hvert 
døgn målt bl. a. i 2 m højde over jorden. Når kun temperaturer 
under 3° C regnes at have interesse i denne forbindelse som 
»lave temperaturer«, var der i 1953 6 døgn, i 1954 3 døgn, i 
1955 l døgn og i 1956 ligeledes 1 døgn med lave temperaturer 

under og kort efter blomstringen. Minimumstemperaturerne på 
disse døgn er anført i tabel 2. Forekomsten af skrubben frugt 
ved Blangstedgaard de pågældende år er anført i samme tabel 
til højre. 

(Bedømmelsen af skrub er sket ved karaktergivning fra 0-10, så
ledes at både bedømmelsen af antal skrubbede æbler på træet og af 
udbredelsesgraden af skrub på det enkelte æble er slået sammen til 
een karakter efter en skønsmæssig fastsat skala. Grænsen mellem 1. og 
2. sorterings æbler ligger ved karakteren 2, d. v. s. at karakterer under 
2 betegner en gennemsnitlig ubetydelig skade. Karakteren 3 betegner, 
at ea. 30 pet. af frugten er 2. sortering, 10 at 100 pet. af frugterne er 
helt skrubbede). 
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Tabel 2. Temperatur og skrubben frugt ved Blangstedgaard 
(Temperature and fruit rnsseting at Blangstedgaard.) 

~--

Minimnmstemperatnrer under 3 °e 
Karakter for 

Ar under blomstringen 
I 

i 14 dage efter skrubben frugt 
hlomstringen 

1953 ...... 0°; 0.70
; 2.0°; Looe 2.3°; 2.5 °e 

I 
2.5 

1954 ...... 2.2°; 2.9 °C 2.8°C 5.9 
1955 ...... 3.0°C (over 6° e) 

I 
1.7 

1956 ...... (over 6 DC) 2.1°C (2.7) 1 

1. Ikke alle træer. 

Dersom lave temperaturer omkring blomstringstiden skulle være 
en væsentlig årsag til skrubdannelse, skulle der være mest skrub 
på frugten i 1953, men frugten var mere skrubben i 1954, og 
det ser derfor ud til, at lave temperaturer på dette tidspunkt 
ikke hul' været den væsentligste årsag. En sammenstilling af 
temperaturkurverne for resten af sommeren og skrubbens ud
bredelse har heller ikke vist sammenhæng. 

Nedbør. I 1953 er kun givet karakter for skrub cen gang (sidst 
i august), mens udviklingen af skrubdannelse i 1954, 1955 og 
1956 er fulgt sommeren igennem ved karaktergivning i juni, 
juli, august og september. 

11edbør 
mm 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
l (i 

skl'llbben 
frugt 

_~~--_..o 4,0 
--",,--

3,0 

2,0 

1.0 

.... -:~":-.-. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o 
13;G 1/7 15/7 1/8 15/8 lin lV54 

Fig. 1. Nedbør og forekomst af skrubben frugt sommeren 1954. 
(Precipitation and fruit russe/ing, 195ft.). 

~---- = nedbør (precipitation). 

--------------- = karakter for skrubben frugt (fruit russeting marks, 0-10). 
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nedbør 
mm 

150 

100 

skruhben 
frugt -

3,0 

2.0 

50 1.0 

,,--/' 

O .••.•.. _.~-~"-~",-"~-;-.-;-:-.-:o': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. O 

:!OjG 1)7 15/7 lj8 15/8 1/9 15}0 

Fig. 2. Nedbør og forekomst af skrubben frugt, 1955. 

(Precipitation and {ruit rllsseting, 1955}. 

lU55 

I 1954 var det iøjnefaldende, at skrubben tiltog i regnperioden, 
og at en standsning i regnen sidst i august til først i september 
også fulgtes af en standsning i skrubbens udbredelse. På fig. I 
er nedbøren indtegnet opsummeret i tiden fra blomstringens op
hør den 1/6 til frugtens plukning omkring 30/9. Hvor kurven 
går vandret et stykke, har der de pågældende dage ingen nedbør 
været. Ligeledes er udbredelsen af skrubben frugt ved Blang
stedgaard for hver måned - juni til september - markeret på 
figuren og forbundet med en punkteret linie. Det ses, at skrub
bens udbredelse ret nøje følger nedbøren. 

nedbør 
mm 

200 

150 

100 

o 

skrubben 
frugL 

4.0 

p- --------~---- ... -__o 

3.0 

2,0 

S/G 1;'/G li7 Ij/7 1,8 1;,'8 llU 15/0 19.j6 

Fig. 3. Nedbør og forekomst af skrubben frugt på ubeskyttede træer og på 

overdækkede træer, 1956. 
(Precipitation and fruit russeting of sheliered and lInsheltered trees, 1956) . 

..... ' ............. = karakter for skrubben frugt på overdækkede træer 
(russeting of sheltered fruils). 
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En tilsvarende sammenhæng mellem nedbør o.g skrubben frugt 
er fundet i 1955 o.g 1956: Efter en længere tør perio.de i juli 
har der næsten ingen skrub været på frugten, men efter ned
børen i august udbredes skrubben tilsvarende (fig. 2-3). 

Sammentælle s fo.r hvert år mm nedbør o.g antal regnvejrs
dage fra dato. fo.r blo.mstringens o.phør til dato. fo.r karaktergiv
ningen fo.r skrub sidst i august, ses sammenhængen tydeligt, 
navnlig med antal regnvejrsdage. 

Tabel 3. Nedbør Dg skrubben frugt 
(Precipitation and fruit russeting) 

År I mm nedbør 

1953.............. 221 
1954......... ..... 236 
1955. . . . . . . . . . . . . . 68 
1956.. . . . . . . . . . . . . 132 
----- ------'--------'--

Antal dage 
med nedbør 

37 
54 
14 
36 

l 
Karakter for 

skrubben frugt 

2.5 
5.9 
1.7 

(2.7) 

Ud fra disse iagttagelser antages det, at skrub opstår ved reg
nens direkte indvirkning på frugten. 

Fo.r nøjere at belyse denne teDri, blev der i 1956 o.pført nogle 
plastietelte o.ver 4 træer med det fo.rmål at beskytte disse mo.d 
regnen. Teltene var udført så åbne som muligt (fig. 4), fo.r at 
de almindelige sygdomsbekæmpende sprøjtninger af træerne 
kunne foretages uhindret, og for at de øvrige klimatiske fo.r
hold skulle ændres så lidt som muligt. Derved blev beskyttelsen 
mod regnen ikke helt effektiv, og det kunne ikke undgås, at 
de yderste æbler på de nedre grene af Dg til blev ramt af regnen 
i blæsevejr. 

Teltene blev sat o.p- 14 dage efter blo.mstringens ophør, Dg de 
3 blev stående til frugtplukningen ; det 4. telt blæste i stykker 
den 16/8 o.g blev ikke sat op igen. Sprøjtningen af de dækkede 
træer og de udækkede ko.ntro.ltræer har hele tiden været ens. 
Resultatet blev, at alle frugter, der sad beskyttet mod regnen, 
forblev helt glatte (fig. 5). De nederste æbler, der af Dg til blev 
våde, blev en smule skrubbede. 

Ved plukningen den 4/10 blev udbredelsen af skrub på den 
enkelte frugt i pet. af o.verfladen no.teret, og gennemsnittet af 
alle frugterne på træet beregnet. Resultatet ses i tabel 4 sammen 

120 



Fig. 4. Cox's Orangetræer under åbne telte med plastic-tag, der er sat op 
for at beskytte frugterne mod regn. 

(Cox's Orange trees couered by airy plastic tents sheltering the {ruits 
from rain). 

med en tidligere bedømmelse af skrubprocenten, foretaget den 
21/8 som gennemsnit af ca. 50 æbler fra hvert træ. Den gen
nemsnitlige skrubprocent på de beskyttede træer var ved pluk
ningen ca. 4 pct., mens den for de træer, der ikke havde været 
overdækket, var ca. 20 pct., med en variation i skrubprocenten 
fra 0-80 pet. Det ses, at der i tiden 21/8-4/10 er sket en del 
skrubdannelse på det træ, hvor teltet blev fjernet. 

Tabel 4. Skrubben frugt i overdækningsforsøg 
(Fruit russeting on trees covered by plastic tents) 

pet. overhud dækket af skrub 

Ubeskyttede træer ............. . 
Overdækket fra 2. /6_16/S ....... . 

)) )) 23/6_4/10 ....••.• 

21/8 4/10 

18.3 
3.4 

3.3 

19.8 
6.3 

3.9 
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Fig. 5. Cox's Orangefrugter under plast id ag. Frug
ten er helt gIa t. 

(Cox's Orange fruiis sheltered from min by plastic 
tents. The fruils are quiie smoofh). 

Fig. 6. Cox's Orangefl'ugter uden beskyttelse. Frug
ten Cl' skrubben. 

(Unsheltered Cox's Orange fruils. The fruits are 
russeied) . 



Ved først at sætte teltene op 14 dage efter blomstringens ophør, 
opnåede s samtidig bevis for, at vejrliget under og lige efter 
blomstringen ikke er den direkte årsag til skrubdannelse. De 
overdækkede æbler var i denne tid, der almindeligvis anses for 
den mest kritiske, udsat for samme vejrlig1 som de ikke over
dækkede. Alligevel udvikledes de med en fuldstændig glat hud. 

Til yderligere belysning af teorien blev det prøvet, om skrub 
kunne fremkaldes eksperimentelt ved regelmæssig neddypning 
af Cox's Orangefrugter i destilleret vand. 

Efter frugtplukningen blev ca. 100 glatte æbler sorteret fra 
til neddypningsforsøg, der blev foretaget i laboratoriet. Ved ned
dypning af frugterne i destilleret vand den ene dag og optag
ning næste dag med påfølgende henstand til tørring en dag, atter 
neddypning og så fremdeles, fremkom en skrublignende øde
læggelse af overhuden, der 14 dage efter behandlingens påbe
gyndelse dækkede ca. 5 pet. af æblet. 

Samtidig blev det forsøgt, om skrubdannelsen kunne forværres 
eller mindskes ved neddypning skiftevis i destilleret vand og i 
forskellige sprøjievædsker. Ved neddypning skiftevis i bordeaux
vædske eller en anden opløsning med pH = 12 (her benyttet 
NaOH) og destilleret vand, blev æblerne mere skrubbede end ved 
neddypning alene i destilleret vand. De andre afprøvede sprøjte
vædsker (Thiovit, Pomarsol) og en plastieemulsion og ligeledes 
en sur opløsning (pH = 2) havde ingen påviselig virkning. 

ANDRE FORHOLD 
I FORBINDELSE MED SKRUBDANNELSE 

Udbredelsen af skrub er forskellig fra år til år på grund af 
vejrliget; desuden er den forskellig fra plantage til plantage, dels 
på grund af de forskellige anvendte sprøjtemidler, dels af andre 
grunde, som herved skal søges belyst. 

Løvet. Undersøgelsen har vist, at træer med godt, kraftigt løv 
er mindre udsat for vejr- og sprøjteskade end træer, der af en 
eller anden grund har dårligt løv. Karakteren for løvmængde er 

1. Under blomstringen var der 6 regnvejrsdage med en samlet nedbør på 
29,5 mm, og i de 14 dage efter blomstringens ophør 11 regnvejrsdage med 
iaH 22,0 mm nedbør. 
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givet fra 0-10, 10 = fuld løvmængde ; i tabel 5 er vist fore
komsten af skrubben frugt ved forskellig løvmængde i de be
søgte plantager. 

Tabel 5. Skrubben frugt ved forskellig løvmængde 

(Fruit russeting and abundance of leaves) 

Løvmængde 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Karakter for skrubben frugt 1953 ... 6.7 5.3 4.6 4.1 3.2 2.2 
» » » » 1954 ... 9.5 8.3 6.4 6.6 6.0 6.2 5.3 
» » » » 1955 ... 4.4 4.7 4.3 3.7 2.8 2.5 1.6 
» » » gens. 3 år ... (9.5) 6.5 5.5 5.2 4.6 4.1 3.3 (1.6) 

Regnes med retlinet regression for sammenhængen mellem løv
mængde og skrub, bliver ligningen for regressionslinien, beregnet 
på gennemsnitstaBene (1953--55): y = -+- 0,59 x + 8,7, hvor x er 
karakter for løvmængden og y er karakter for skrub. 

Tilsvarende er der fundet en sammenhæng mellem bladfald 
og skrubdannelse, således at træer, der har haft stort bladfald, 
også har meget skrubben frugt. Karakter for bladfald er givet 
fra 0-10, O = intet bladfald. 

Tabel 6. Skrubben frugt og bladfald 
(Fruit russeting and leaf drop) 

O 
Bladfald 
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Karakter for skrubben frugt, sept. 1954 '. . . . . . . 5.7 6.5 6.6 7.4 

l) De andre år er der ikke givet karakter for bladfald. 

4 

9.0 

Et godt, kraftigt løv kan tænkes at virke som en direkte »ydre« 
beskyttelse af frugten, som en paraply, og derved bevirke min
dre skrubben frugt; men samtidig er et godt løv udtryk for en 
god ernærings- og sundhedstilstand, og det er muligt, at en god 
ernæring bevirker en »indre« modstandsdygtighed, således at 
frugten ikke er så modtagelig for regnens skadevirkning. For
skelligt gødede træer er derfor sammenlignet. 

Gødskningen 

En undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem gødsk
ningen og skrubdannelsen har vist, at kaliumgødskningen be-
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tyder en del, mens der ikke er påvist sikker indflydelse af kvæl
stof- eller fosforsyregødskningen. 

Tabel 7. Skrubben frugt og kaliumgødskning 
(Fruit russeting and potash fertilizers) 

Løv-
Karakter for skrubben frugt mængde 

1953 1954 1955 1956 gens. gens. 

I. Unge Cox's Orange, Blangstedgd. 

O kg kaliumgødning siden 
1921 ................. . 6.3 1.7 3.2 3.7 6.4 

400 kg 40 pet. kalig. pr. ha 
årlig ................. . 4.0 0.8 1.1 2.0 7.8 

II. Ældre Cox's Orange, Blangstedgd. 

O kg kaliumgødning siden 
1926 ................. . 3.8 7.8 4.1 6.7 5.6 6.2 

375 kg 40 pet. kalig. pr. ha 
årlig ................. . 1.4 5.1 2.7 4.4 3.4 8.5 

Kalium. Af tallene i tabel 7 ses, at kaliummanglende træer har 
haft mere skrubben frugt end de kaliumgødede; samtidig har de 
dog også haft mindre løvmængde. Regressionslinierne for sam
menhængen løvmængdc/skrub i kaliumforsøgene er vist på fig. 
7 sammen med den før omtalte regressionslinie, beregnet på gen
nemsnittet af alle plantager (regressionskoefficient .-;-0,59). Re
gressionskoefficienterne er for de unge Cox's Orange (1954-56) : 
.-;-1,92, --0-1,29 og -T0,95 og for de ældre (1953-56): -T0,92, 
-T 0,77, -Tl,56 og --0-1,00, d. v. s. i alle tilfælde en større negativ 
regressionskoefficient end gennemsnittet. Denne større stigning 
på regressionslinierne i kaliumforsøgene tyder på, at kalium vir
ker mere end indirekte gennem løvmængden, eller med andre 
ord, at kalium er medvirkende til at give frugterne en »indre« 
modstandsdygtighed. 

I de iagttagne private frugtplantager er der som oftest ikke 
gødet ensartet med kaliumgødning fra år til år, og jordbunds
forholdene er så forskellige fra sted til sted, at en angiven gød
ningstilførsel ikke har kunnet benyttes som mål for jordens 
gødningskraft med hensyn til kalium, således som for forsøgene 
på Blangstedgaard. I stedet kan kaliumanalysetallene fra jord-
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Fig. 7. Hegressionslinierne for sammenhængen løvmængdehkrubben frugt 
kaliumforsøg med unge Cox's Orange (I) og ældre (II) ved Blangstedgaard 
1953-56 sammenlignet med regressions linien beregnet på gennemsnittet af 

iagttagelser fra alle plantager. 
(The regressionlines of the relation between abundance of lea/Jes and fruit 
russeting in potash experiments I and Il compared with fhe regression in 

mean o/ all plantations) . 

prøver, udtaget i forskellig dybde, anvendes, og det viser sig, at 
gennemsnittet af kaliumtallene fra de 3 dybder 45--55 cm, 95 
--105 cm og 145-155 har givet den bedste karakteristik af for
holdene (se under Cox's Orangeplet) . 

Sammenholdes forekomsten af skrubben frugt med disse ka
liumtal, forekommer mest skrubben frugt ved de laveste kalium
tal ; ved højere kaliumtal har der været mindre udbredelse af 
skrubben hud, mens der igen ved de højeste tal har været mere 
skrubben hud. Dette sidste hænger utvivlsomt sammen med, at 
der på disse meget kaliumrige jorder ofte var kraftige magne
siummangelsymptomer med bladfald. Tallene i tabel 8 er i 1954 
gennemsnit fra 12 plantager, i 1955 fra 19 plantager. 
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Tabel 8. Skrubben frugt ved forskellig kaliumtal 
(Fruit russeting and soil potash content) 

Kaliumtal, gens. af 45-155 cm dybde 
------.-----c---~--

I under 111.0-1.912.0-2.9 ! 3.0-3.91 4.0- 4.9 iovcr 5 

K-ar-a-k-te-r-r-o-r-s-k-ru-b-b-e-n-f-r-ug-t-, -19-5-4--:1:'----+-1-8-.-0-11 6.9 -I-~-~-I' 7.7 

II » » »1955 4.. 2.61 3.8 2.7 I 2.0 4.3 

1. I 2 af de her repræsenterede 4 kaliummanglende plantager er der ud
sprøjtet kaliumnitrat i sommeren 1955. 

Kvælstof. I forsøg med stigende mængder kvælstof til ældre 
Cox's Orange på renholdt jord ved BIangstedgaard fandtes ingen 
forskel på forekomsten af skrubben frugt i de forskellige for
søgsled. 

Tabel 9. Skrubben frugt ved forskellig kvælstofgøclskning 
(Fru it russeting and nitrogen fertilizers) 
-------------------c------

1 Karakter for skrubben frugt 1 Løvmængde 

1~3 1954 1955 gens. I gens. 

O kg salpeter pr. h-a-år-h-' g-I ~-I-~- 1 1 'l 5 

.100 kg » )1)1 » . 1'5 ;' , 1'1 -2'7 

600 kg }) »»» .1 ___ l:5 __ 1_5:~ 1:3 2:7 

7.6 
7.8 
8.3 

I dette forsøg, hvor jorden har været renholdt, led ingen af 
træerne i væsentlig grad af kvælstofmangel, og man kunne 
tænke sig, at der ved et lavere kvælstofniveau var virkning af 
kvælstoftilførsel på skrubforekomsten. I forsøg med yngre Cox's 
Orange på henholdsvis renholdt jord, i kløverblandet græs og i 
græs - iøYrigt gødet ens - led træerne i græs tydeligt af kvæl
stofmangel, mens træerne såvel på renholdt jord som i kløver
blandingen havde god løvfarve ; men heller ikke i dette forsøg 
har kvælstofmangel haft væsentlig indflydelse på skrubdannel
sen (tabel 10). 

Tabel 10. Skrubben frugt og kvælslofmangel 
(Fruit russeting and nitrogen deficiency) 

Karakter for 

skrubben frugt 
gens. 1954-56 

Renholdt jord ............................ . 
Kløvergræs .............................. . 
Græs .................................... . 

3.0 

3.7 

3.7 
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Fosforsyre. I gødningsforsøg med fosforsyre til Cox's Orange er 
ikke fundet sikker virkning af fosforsyre på skruhforekomst. 

Tabel 11. Skrubben frugt og fosforsyregødskning 
(Fruit russeting and phosphorus fertilizers) 

I Karakter for skrubben frugt 

I 1953 I 1954 I 1955 I 1956 I gens. 

o P (ugødet) .................. 
I 

2.2 5.4 3.0 2.8 3.4 
3.5 
3.3 
2.6 

O P (fuldgødet -7- fosforsyre) .... 

I 

2.6 6.9 2.0 2.4 
1 pl (fuldg. som staldgødning) .. 2.1 5.9 2.5 2.4 
1 pl (fuldg. som kunstgødning) .. 1.8 5.1 1.9 1.5 
- - - ---- -

1. 1 P = fosforsyre som i 24 lons staldgødning, pr. ha årlig. 

En sammenligning af skrubforekomsten i plantager med for
skellig fosfoflsyreindhold i jorden viser ingen bestemt linie. I 
tabel 12 er benyttet fosforsyretallet i 0-20 cm dyhde, da der 
ikke kan regnes med fosforsyretallet dybere jordlag, hvor der 
ofte er en del kalkkorn til stede. 

Tabel 12. Skrubben frugt og fosforsyretal i 0-20 em dybde 
(Fruit russeting and phosphorus soil eonlent, Ft) 

Fosforsyretal Ft 

_____ 12.0' -2.913.0-3.914.0-4.915.o~5.916.0~6.9! 7.0~7.918.o~8.9 i 9.o--9~9-
Karakter for 1 ---- -1 'I i I I ---I -" -'1'----
skr~~ben frll~ 4.1 I 4.0 I 2.!' I 2.3 • 6.3 I 3.6 ,:'1.3 4.0 

Magnesium. I frugtplantager på meget kaliumrige jorder lider 
træerne ofte af magnesiummangel med bladfald, og frugten har 
disse steder været ret skrubben. I en af di,sse plantager, hvor 
træerne også havde mange Cox's OrangepleUe1r, blev der i 1956 
udlagt et forsøg med det hovedformål at søge antallet af Cox's 
Orangepletter formindsket. Et af forsøgsleddene omhandler 
'Sprøjtning med 2 pet. magnesiumsulfat, og virkningen i dette 
forsøgsled på bladfaldet og den skrubbede frugt ses i tabel 13. 

128 

Tabel 13. Skrubben frugt og magncsiummangel 
(Fruit russeting and magnesium deficiency) 

pet. blade med 
~rg-mangel 

Ubehandlet.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
2 pet. magnesiumsulfat. . . . . . . 15 

Karakter for 
skrubben frugt 

3.3 
2.5 



Grundstammen 

Træernes modstandsevne mod vejr- og sprøjteskaden har sam
menhæng med grundstammen. I forskellige grundstammeforsøg 
ved Blangstedgaard, har der været mindre skrubben hud ved de 
kraftigste grundstammel' end ved de svageste. Forskellen har 
dog ikke været statistisk ,sikker hvert år. 

Tabel 14. Skrubben frugt ved forskellig grundstamme 

(Fruit russeting and root stocks) 

Grundstamme 
MI II IV IX XIII XVI A2 A •• 

Karakter for skrubben frugt a. 2.9 4.3 3.9 1.1 1.8 
ff ff )f f) b. 2.3 1.1 
) » }) c. 3.6 5.7 4.2 2.8 3.0 5.8 

Beskæring 

Beskæringen vil utvivlsomt kunne betyde noget for skrubdan
neIsen, idet forholdet mellem tilvækst - og dermed løvmængde 
- og antal frugter til dels bestemmes af bøskæringen. 

I et beskæringsforsøg ved BIangstedgaard var forekomsten 
af skrubben frugt i 195,6 følgende: 

Tabel 15. Skrubben frugt ved forskellig beskæring 

(Fruit russeting and pruning) 

Karakter for skrubben frugt 
Beskæring M IX M XVI 

a. Svag udtynding ...................... . 2.6 1.6 
b. Fornyelsesbeskæring .................. . 1.8 1.2 
c. Modific. Oeschberg ................... . 2.3 1.2 
d. Sporebeskæring ...................... . 1.8 0.6 

Vandforsyningen 

Cox',s Orange er særlig følsom for vandmangel og kaster ret om
gående en del blade, hvis vandforsyningen ikke er tilstrækkelig. 
I en tørkeperiode lider de træer mest, der står på sande.t jord, 
og Isådarnne t'ræer har haft mest skrubben frugt. De træer, der 
står på en sværere jord - uden at denne dog er vandlidende -
har haft mindre skrub. 
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Tabel 16. Skrubben frugt ved vandmangel 
(Fruit russeting and drought) 

Karakter for 
skrubben frugt, 1955 

Træer, der har haft bladfald p. gr. af tørke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 
Træer, der tilsyneladende ikke har lidt af tørke. . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 

Også i det regnrige år 1954 forekom der mere skrubben frugt 
på de lette jorder end på de svære; ingen af træerne led af vand
mangel under frugtudviklingen, men den tørre tid i maj, der 
strakte sig fra løvspring til efter blomstringens ophør, har svæk
ket træerne på de leHe jorder mest, og har ikke været uden virk
ning på frugtkvaliteten her. 

Tabel 17. Skrubben frugt på lette og sværere jorder 
(Fru it russeting and sandy soils) 

Karakter for 
skrubben frugt, 1954 

Træer på lette jorder.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 
Træer på sværere jorder.... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 

I en privat frugtplantage på let jord, hvor træerne ofte lider af 
vandmangel, og hvor frugten år efter år har været meget skrub
ben, er det forsøgt at holde på jordens fugtighed ved dækning 
med et lag halm. Halmdækningen blev foretaget foråret 1955, 
og af praktiske grunde blev marken delt på langs i 2 halvdele, 
og den del, der i tidligere år havde været mes't medtaget af tørke, 
blev dæ.kket; der blev altså ingen fællesparceller. Da den følgende 
sommer netop var meget tør, sås et guns.tigt resultat af behand
lingen. På det åbne stykke indtrådte et kraftigt bladfald på grund 
af tørken i juli, og samtidig faldt næsten alle ansatte frugter af; 
de tiloversblevne frugter blev indtørrede og senere meget revnede 
og skru.bbede. Også på det halmdækkede areal revnede en del 
frugter, og de blev meget skrubbede (tabel 18), men frugtfaldet 
var ubetydeligt i sammenligning med det ubehandlede stykke, 
og udbyttet blev ret godt. Året efter - 1956 - var frugten på 
det halmdækkede ·areal lidt mindre skrubben end på det ube
handlede stykke. 
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Tabel 18. Skrubben frugt og halm dækning på let jord 
(Fruit russeting and straw mulching on sandy soil) 

-----_._-----,;--==-----::--,------=------::--~-

Karakter for skrubben 
I Karakter for løvmængde 

I 

frugt 

1955 I 1956 1955 I 1956 
førhalmdækn·1 sept. I sept. 

·Ubehandlet. .. -.~~ I 7.3 I ~--1--7.0----;---4.-3----;---7.-5-
Halmdækketjord .... :_. __ .. 6.3 : 6.8 __ 7_._3 ___ 4_.7 ____ ._6_.7 __ 

Undersøgelser vedr. Cox's Orangepletter 

Ved tilrettelæggelse af Cox"s Orangeundersøgelsen er der bl. a. 
lagt vægt på, om det var muligt at finde årsagen eller årsagerne til 
fremkomsten af Cox's Orangepletterne, der er en delvis ødelæg
gelse af bladene, og som i visse år og i visse plantager kan være 
så udbredt, at den muligvis ,er til skade for træerne og dermed 
for frugtens udvikling. 

H. Bomeke og R. Muller (1956) mener, at pletterne muligvis 
skyldes svampeangreb, og de har iagttaget Phyllosticfa prunicola 
f. mali i pletterne. Der er også fundet Phaddiella discolor (Gram 
og Web er, 1940) og ved Blangstedgaarder konstateret forskellige 
svampe i nogle af pletterne sidst på sommeren, bl. a. en svamp, 
der ligner meget den af Bomeke og Muller beskrevne. Blade med 
denne svamp er sendt til Statens plantepatologiske Forsøg og 
undersøgt af assistent, lic. agro. Henrik Alb. Jørgensen, der dog 
ikke har kunnet finde et modent stadium af Phyllosticla mali, 
men mener, »)at de karakteristiske »Hoeker« (mycelieknuder) 
må henføres til en Cladosporium-art eller en denne svamp meget 
nærstående slægt. Foruden denne svamp er konstateret en Pleo
spora-art, der sandsynligvis også kun er rent saprofytisk til stede 
i de af anden årsag fremkaldte bladpletter.« C. E. 1'. Mann og T. 
Wallace (1925) har vist, at Cox's Orangepletter kan fremkaldes 
eksperimentelt ved neddypning af blade i destilleret vand 1-2 
timer med påfølgende optagning og lufttørring. W. Norrie (19'51) 
fandt, at Cox's Orangepletterne kunne hæmmes ved injektion af 
urinstof. I nærværende undersøgelse er også konstateret en sam
menhæng mellem kvælstofgødskning og forekomsten af Cox's 
OrangepleUer, men kaliumgødskning ser ud til at betyde mere. 
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Fig. 8. Blade af Cox's Orange med Cux's Orangepletter : lysebrune, tørre 

pletter med mørkere rande, spredt tilfældigt på bladet 
(Spotted Cox's Orange leaves) 

Cox's Orangepletterne begynder som små lysebrune bladpletter 
med en mørkere rand, ofte tilfældigt spredt på bladet, men i nogle 
tilfælde samlet omkring midterribben. Pletterne kan efterhånden 
brede sig, og ofte smelter flere sammen til større, brune partier. 
De forekommer navnlig i toppen af træet og på de ydre grene, 
dog i sværere tilfælde overalt på træet. Pletterne begynder at 
forekomme i juni eller juli; i årene 19'53 og 1955 var der allerede 
i juni mange pletter, i 1954 viste pletterne sig først hen i juli. 
Udbredelsen kulminerer hen på sommeren, hvorefter den oftest 
igen aftager, idet der falder flere plettede blade af, end der kom

mer nye pletitede til. I tabel 19 er vist forekomsten af Cox's Oran
gepleUer ved Blangstedgaard i årene 19,53~56. 

Tabel 19. Gennemsnitlig karakter fOl' plettede blade, Blangstedgaard 
(Spolted leaves, Blangstedgaard) 

Karakter for plettede blade 
juni juli august sept. 

195:l ........ 4.0 

1954 .......... 0.3 1.4 2.0 1.4 
1955 ...... ..... . . 1.7 :l.3 3.1 2.6 
1956 ............ 3.'1 3.1 
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Bedømmelsen er sket ved karaktergivning fra 0-10, således at 
O = ingen fundne pletter, 10 = 100 pet. af bladene med pletter. 
Da blot fundet af et enkelt blad med pletter resulterer i karak
teren 1, betegner et gennemsnit over 1 et betydeligt stærkere 
angreb end gennemsnitstal på l eller derunder. 

Lignende pletter som Cox's Orangepletterne kan også fore
komme hos andre æblesorter, f. eks. Ingrid Marie, Golden Deli
cious, Jonathan og Cortland, men optræder oftest hos disse i så 
ringe antal, at forekomsten antagelig er uden praktisk betydning. 

VEJRFORHOLD 

Angrebet af Cox's OrangepleUer optræder med forskellig styrke 
fra år til år. Af tabel 19' ses, at pletterne har været værst i 1953 
- et år med gentagne tørre perioder afbrudt af rigelig nedbør -
og mindst i 1954, hvor det regnede næsten hver dag. 

I 1955 blev udført et overdækningsforsøg med unge Cortland, 
der får tilsvarende pletter som Cox's Orange; det halve antal 
træer blev overdækket med drivbænkvinduer, anbragt på stativ, 
og resten var ubeskyttet. Træerne var udplantet ret sent på for
året og stod lidt i stampe i forsommeren, og der viste sig ingen 
bladpleUer i denne tid. I juli indtraf en lang tør periode; træerne 
var nu i god vækst, men der kom stadig ingen bladpleUer. De 
sidste dage i juli blev det regnvejr, og nu fremkom blad pletterne 
på de ubeskyttede træer, mens der ingen pletter viste sig på de 
overdækkede træer. Tilsvarende er iagttaget med Cox's Orange 
i drivhus (iVlann og Wallace, 1925), så længe bladene ikke bliver 
våde, kommer der ingen pletter. 

JORDBUNDSFORHOLD 

De jorder, der er benyttet til Cox's Orangeplantager her i landet, 
varierer uhyre meget i deres sammensætning, og da ofte større 
arealer i en plantage er plaget af Cox's OrangepleUer, var det 
nærliggende at tænke sig, at det var I:'t spørgsmål om jordbunds
forholdene eller ernæringen. Som nogle eksempler på Cox's 
Orangeplantagers jordbonitet skal her angives kalium tallene i 
jordprøver fra 8 plantager. Jordprøverne er udtaget dels i pløje
laget, dels i 45-55 cm dybde og derefter for hyer halve meter 
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nedefter. Plantagerne a~h er ordnet efter kaliumtallet i pløje
laget, det tal, frugtavlerne hidtil almindeligvis har fået under-
søgt. 

Tabel 20. Kaliumtal i frugtplan tager 
(potash content in private fruitplantations) 

Dybde a b c d e f g h 
0- 20 cm ..... 1.0 5.0 10.0 12.0 12.9 24.4 24.8 35.2 

45-- 55 » 0.7 7.0 2.0 4.7 5.1 2.6 18.6 10.7 
95-105 » 0.4 19.0 1.7 2.3 7.4 2.0 10.0 10.1 

145-··155 » 0.4 27.2 0.5 2.0 7 .3 2.2 2.0 9.5 
195-205 » 40.8 0.5 3.5 2.~ 1.7 10.5 

2405-255 » 3.3 2.7 10.1 

Frugtplantage a har sandet jord, træerne viste kaliummangel
symptomer. 

» b ligger på gammel havbund, dynd; der er kraftige 
magnesiummangelsymptomer og mange Cox's 
Orangepletter. 

» c er meget sandet, viste i 19'54 kaliummangelsymp-
tomer. 

» d har sandblandet lerjord, træerne gode. 
» c er gammel strandkant, gruset, stærk magnesium-

mangel og mange Cox's Orangepletter. 
» f har ret svær lerjord, en del Cox's Orangepletter. 
» g har sandet jord, der i flere år er gødet rigelig 

med kalium og dækket med halm, mange Cox's 
Orangepletter. 

» h har meget svær lerjord, vandlidende om vinte-
ren, træerne ikke særlig gode. 

Cox's OrangepleUerne optræder ofte sammen med magnesium
mangelsymptomer, og for at komme til mere klarhed over, om 
Cox's OrangepleUerne har sammenhæng med gødskningen, er 
forekomsten af Cox's Orangeplet i forskellige gødningsforsøg 
ved Blangstedgaard undersøgt. 

Kalium 

I en forsøgsmark ved Blangstedgaard, hvori ligger et permanent 
gødningsforsøg, der blev tilplantet med Cox's Orange i 1949, er 
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træerne på de fuldgødede parceller sammenlignet med træerne 
på -7- kalium-parcellerne. Det har vist sig, at der i alle 4 år har 
været flere plettede blade på de fuldgødede end på de ikke-kalium
gødede parceller (tabel 21, I). I en anden forsøgsmark, hvor der 
fra 1926 har ligget et forsøg med forskellig kaliumgødskning 
til Cox's Orange, har der også været flere bladpletter på træerne 
i de kaliumgødede end i de ikke-kaliumgødede parceller (tabel 
21, II). 

Tabel 21. Cox's Orangeplet og kaliumgødskning 

(Cox's Orange spot and potash fertiIizers) 

Karakter for plettede blade 
I. Yngre Cox's Orange 1953 1954 1955 1956 gens. 

O kg kaliumgødning siden 1921 ..... 4.8 0.8 1.5 1.1 2.1 

400 kg 40 pct. kaligødning pr. ha årlig. 6.6 1.3 4.8 3.5 4.1 

II. Ældre Cox's Orange 

O kg kaliumgodning siden 1926 ..... 1.1 O 1.0 0.3 0.6 

375 kg 40 pct. kaligødning pr. ha årlig. 1.7 2.2 2.2 3.1 2.3 

I et karforsøg ved Blangstedgaard, hvor unge Cox's Orangetræer 
er plantet ,i jord, hvor kaliumtaHet (T K) i hele jordrnassen var 
henholdsvis 3, 6, 12 og 24, er antallet af Cox's Orangepletter 
optalt og udregnet pr. blad. Resultatet blev følgende: 

Tabel 22. Cox's Orangeplet i karforsøg 
(Cox's Orange spot in pot experiment) 

Kaliumtal 

6 12 

Antal pletter pr. blad. . . . . .. I 1.9 2.3 3.9 

24 

5.0 

For at vurdere kaliumgødskningens sammenhæng med Cox's 
Orangepletterne i de private frugtplantager er kaliumtallene i 
jordprøver fra de før omtalte dybder benyttet som et mål for 
jordens gødningskraft med hensyn til kalium. Der er fundet 
flest Cox's Orangeplelter ved de højeste kaliumtal, og sammen
hængen er tydeligst med kaliumtallet i 95-105 tm dybde. 
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Tabel 23. Cox's Orangeplet og kaliumtal i forsk. dybde i frugtplanlager 
(Cox's Orange spot and soil potash content) 

1 Kalfumtal i 0-2Ocm dybde 
lunder 5,oI5.o~9.911O,o-14.9115,o-19.9120.0-24.91 over 25 

---

Karakter for plettede blade .. 1 2.0 1 3.3 1 3,5 1 3.2 1 4.4 i 4.3 

: Kaliumlal i 45~55 ~m dybde ._-~ 
lunder 2.oI2.o-3.914.0-5.916.o-7.9! over 8.0! 

» »"'-~»--»-'-I~~ .~.I 4.21 4.2.1 4.8 i . __ 

I 
Kaliumtal i 95-105 cm dybde 

,under 1.01 1.0-1.9 I 2.0-2.91 3,0-3.91 4.0-4.9 lover 5,0 

» 1- 3.-1 -r 2.3 1 3.6 i 3:5 i 4.0 I .~ 

I 
Kaliumtal i 145-155 cm dybde 

under 1.01 1.0-1.9 ! 2,0-2.9 !3.o-3.9 I 4.0-4.9 !over 5.0 

» » » I 2.4 2.6! 3.5 3.7 I 3.0 I 5.0 

Korrelationskoefficienterne for sammenhængen Cox's Orange
pletter/kaliumtal er beregnet og opført i tabel 24. Den bedste 
korrelation med kalium tallet i en enkelt dybde fås ved T K i 
95-105 cm, hvorimod der ikke er særlig god korrelation med 
kaIiumtallet i pløjelaget. Da de før omtalte forsøg ved Blangsted
gaard har vist sammenhængen mellem bladplet og jordens ka
liumindhold, må dette, at korrelationskoefficienten er mindst 
ved kaliumtallene i 0-20 cm dybde, sige, at kaliumtallet i denne 
dybde ikke karakteriserer jordens gødningskraft med hensyn 
til kalium til frugttræer særlig godt; derimod vil kaliumtallet 

dybere jordlag have større interesse. 

Tabel 24. Korrelation mellem kaliumtal og bladpleUer 
(Correlation soil potash contentjleaf spot) 

Korrelations

koefficient 

Tk i 0- 20 cm dybdejbladpletter . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.21 
» » 45- 55 » 

}) » \J5·~ 105 » 
» 
» 

» 

» 

0.37 

0.49 

» » 145-155» » )} . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.47 

» » gens. af 45-155 cmJhladpletter. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.52 

Kaliummangelsymptomer. Ved at sammenholde udbredelsen af 
Cox's Orangeplet i 1954 med forekomsten af eventuel kalium-
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mangelsymptomer på det samme træ, er der fundet signifikant 
negativ korrelation mellem disse to forekomster, d. v. s. i tilfælde 
med stærke kaliummangelsymptomer er der få Cox's Orange
pletter og omvendt. Karakter for kaliummangel er givet fra 
0-10; 10 = alle blade med kaliummangelsymptomer. 

Tabel 25. Cox's Orangeplet og kaliummangelsymptomer 
(Cox's Orange spot and potash deficiency) 

Karakter for kaliummangel 
O 123 4 

Karakter for plettede blade, 1954. . . . . . . . . . 2.2 los 1.2 1.1 0.3 

I 1955 og 1956 fandtes næsten ingen kaliummangelsymptomer 
i plantagerne. 

Kvælstof 

Også kvælstofgødskningen har vist nogen virkning på fore
komsten af Cox's Orangepletter. 

I et kvælstofforsøg ved Blangstedgaard, hvor kaliumtallet i 
pløjelaget er ret højt (TK = ca. 24) og omkring 3 i dybere jordlag, 
har der været svagt aftagende antal pleHer for stigende kvæls,tof
tilførsel. Forskellen i udbredelse af Cox's Orangeplet efter de 
forskellige salpetermængder er ikke stor, men signifikant. Et 
kaliumjkvælstofforsøg viser samme tendens (tabel 26,II). 

Tabel 26. Cox's Orangeplet og kvælstofgødskning 
(Cox's Orange spot and nitrogen fertilizers) 

Karakter for plettede blade 

I. K vælstoiTorsøg HI53 1954 195;) 1956 gens. 

O kg kalksalpeter pr. ha årlig .. 3.l 2.6 2.6 4.4 3.2 

300 » )f » » )f 2.8 2.4 2.[, +.3 3.0 
600 » » » » » 2.6 2.0 2.1 2.9 2.4 

II. Kaliumjkvælstofforsøg 

350 kg 40 pct. kaligødning+O kg 
kalksalpeter pr. ha årlig .... 2.1 2.0 2.2 3.1 2.4 

350 kg 40 pet. kaligødning+400 
kg kHlksalpeter pr. ha årlig .. 1.0 2,J. 1.1 3.1 1.9 
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Et kar forsøg ved Blangstedgaard med højt kaliumindhold i hele 
jordmassen CT K = 27) viser svagt aftagende antal pletter for 
stigende kvælstoftilførsel. 

Tabel 27. Cox's Orangeplet i karforsøg 
(Cox's Orange spot in pot experiment) 

pet. plettede blade 

O kg kalksalpeter pr. ha ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
400 » » » » ........ . ....... . . .. . 34 
800 » » » » ....... . 0. 0 ••••• . .. 27 

1600 » }) » » ..... .. ...... . . . . 31 

Fosforsyre 

Der er ikke fundet sammenhæng mellem forskellig tilførsel af 
fosforsyregødning og antal plettede blade. 

Tabel 28. Cox's Orangeplet og fosforsyregødskning 
(Cox's Orange spot and phosphorus fertilizers) 

Karakter for Cox's Orangeplet 
1953 1954 1955 1956 gens. 

o P (fuldgødet -7- fosforsyregødning) 6.2 2.8 4.2 3.7 4.2 
1 P (fuldgødet, kunstgødn. som i 24 

tons staldgødning).. . . . . . . . . . . . 6.2 2.9 4.1 3.1 4.2 

Stigende gødningsmængder 

I et forsøg med stigende gødningsmængder, både med hensyn til 
kvælstof, fosforsyre og kalium til Cox's Orange, er fundet en 
forøget udbredelse af Cox's Orangeplet ved øget gødningstilførsel. 
Den gennemsnitlige forekomst af Cox's Orangeplet ved de for
skellige gødningstilførsler ses i tabel 29, hvor gødningsmængden 
O = ugødet og 1 = 24 tons staldgødning pr. ha eller tilsvarende 
mængder N, P og K givet i kunstgødning. 

Tabel 29. Cox's Orangeplet og stigende gødningsmængder 
(Cox's Orange spot and increasing amonn! of fertilizers inclnding N, P and K) 

Gødningsmængder 
O t t 1 

Karakter for plettede blade, 1953 ........ 5.8 5.6 6.9 6.6 
}, » )' 

" 
1954 ........ b 1.5 1.8 2.6 

» » » » 1955 ........ 2.2 2.1 3.6 4.·1 

» » » )' 1956 ........ 1.2 2.0 3.2 3.6 

» }) » ,) gens ......... 2.6 2.8 3.9 4.3 
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Magnesium 

Da Cox's Orangepletterne ofte forekommer samtidig med mag
nesiummangelsymptomer, og ligesom disse navnlig optræder 
på jorder med højt kaliumindhold, kunne man fristes til at 
antage, at bladpletterne var en form for magnesiummangel, som 
under visse omstændigheder viser disse symptomer. Der er dog 
ingen sammenhæng fundet mellem Cox's Orangepletter og mag
nesiummangel. Karakteren for magnesiummangel er givet fra 
0--10. 10 = alle blade med mangelsymptomer. 

Tabel 30. Cox's Orangeplet og magnesiummangel 
(Cox's Orange spot and magnesium deficiency) 

Karakter for magnesiummangel 
O 1 2 3 

Karakter for Cox's Orangeplet. .. . . 1.4 1.4 1.0 1.2 

I et orienterende forsøg i en privat frugtplantage med højt ka
liumindhold i jorden, og hvor der både er mange Cox's Orange
pletter og en del magnesiummangelsymptomer, blev der bl. a. 
sprøjtet med 2 pct. magnesiumsulfat; denne sprøjtning har del
vis afhjulpet magnesiummangelen, men ikke mindsket udbre
delsen af Cox's Orangepletterne. Disse må derfor betragtes som 
en anden skadevirkning af overskud af kalium. 

Tabel 31. Cox's Orangeplet og sprøjtning med magnesium 
(Cox's Orange spot and magnesium) 

l 
Karakter for Cox's Orangepletter I Karakter for 

magnesiummangel 

1~~~6-
I 17/7 28js 29/9 

i 
28js I 29j9 

Ubehandlet. .......... 

I 

1.9 
I 

5.1 6.7 5.0 

I 

2.6 

I 

4.4 
2 pct. magnesiumsulfat 2.2 5.2 6.3 4.8 0.2 1.5 

Grundstammen 

Grundstammens indflydelse på udbredelsen af Cox's Orange
pletter har i disse undersøgelser ikke været iøjnefaldende, men 
der er i et forsøg påvist reelle forskelle afhængige af grund
stammetypen. 
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I et karforsøg med unge træer på henholdsvis M I og XVI har 
der været flest pletter på træer på M I. 

Tabel 32. Cox's Orangeplet ved forskellig grundstamme 
(Cox's Orange spot and root stock) 

Antal pletter 
pr. blad 

Cox's Orange på grundstamme M I. . . . . . . . . . . . . . 4.0 

II » » » M XVI. . . . . . . . . . . . 2.6 

I to grundstammeforsøg ved Blangstedgaard, hvori indgår M II, 
IV, IX, XIII, XVI og Lunds Doucin, er der ikke fundet sikker 
forskel med hensyn til forekomsten af Cox's Orangepletter, 
hvilket måske skyldes, at der i det hele taget ikke var særlig 
mange pletter på disse ret gamle træer. 

Indflydelse af jordbundstypen m. v. 

Iagttagelser af Cox's Orangetræer på forskellige jordbundstyper 
og jorder med forskellige grundvandstandshøjder har ikke ført 
til sikre slutninger om disse forholds indflydelse på Cox's Orange
pletternes optræden. Ligeledes er der heller ingen sikker sam
menhæng fundet mellem antallet af bladpleUer og jordens re
aktionstal. 

Bekæmpelse af eox's Orangeplet 

Forsøgene ved Blangstedgaard har vist, at rigelig kaliumgødsk
ning fremmer forekomsten af Cox's Orangepletter, mens kvæl
stofgødskning kan hæmme dem en smule. 

Kvælstof. Et forsøg på at mindske udbredelsen af bladpletter 
i en privat Cox's Orangeplantage med højt kaliumindhold i 
jorden er udført i 1956, dels ved rigelig salpetergødskning, dels 
ved sprøjtning med urinstof. Forsøget er udført efter følgende 
plan: 

a. ubehandlet. 
b. 1000 kg kalksalpeter pr. ha udover normal gøaskning. 
e. % pet. urinstof. 
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Kalksalpeter er strøet ad l gang, den 15/6, urinstof udsprøjtet 
6 gange fra den 15/6 til 31/7. Udbredelsen af bladpleUer var 
følgende: 

Tabel 33. Bekæmpelse af Cox's Orangeplet i privat frugtplantage 
(Control of Cox's Orange spots in private fruit plantation) 

Karakter fol' Cox's Orangepletter 
15/6 17/7 28/8 29/9 

a, Ubehandlet ........ -................ 1.9 5,1 6,7 5.0 
b. 1000 kg kalksalpeter . ..... -.......... 2.2 5.6 6.3 4.5. 

C. t pet. urinstof . ...................... 1.5 5.2 5J) 5.2 

Forsøget viser ingen effektiv virkning af behandlingerne mod 
Cox's OrangepleUerne dette år. Det skyldes måske, at den store 
mængde salpeter blev udstrøet ret sent, og der fulgte en tør 
periode kort tid efter. 

Kalium. Mere effektiv bekæmpelse af Cox's Orangepletterne 
ville sikkert opnås ved at spare på kaliumgødskningen ; men 
kalium betyder så meget for frugtudviklingen, både med hensyn 
til størrelse og kvalitet, at det først må nærmere undersøges, 
hvormeget Cox's OrangepleUerne betyder for frugtkvaliteten. 

Tabel 34. Sammenhæng mellem Cox's Orangeplet og skrubben frugt 
(Cox's Orange spot and fruit russeting) 

I 
___ ~_ Karakter for plettede blade 

0!1,2!31 4
1

5
1

6 !7!8 

K-a-r-a-kt-e-r-fo-r-s-k-ru-b-,-1-9-54-•. -.-.-. -. '-'-'-'1 ~.216.? I ~'316.216.0 I 5.9 II 5.51 = l=
__ » __ » __ » __ 1~9_5;)_._._._. _. '_', . .. _.7. 2.6 • ~.2 1.8 1.4 I L6_~i ~_ Lo 

Sammenhængen mellem bladpletter og skrub viser, at selvom 
bladpletterne muligvis på grund af indtrådt bladfald ville have 
skadet frugtkvaliteten (m.h.t. skrubben hud), opvejes denne 
skadevirkning af kalium virkningen, idet der har vær·et mindst 
skrubben frugt, hvor der har været flest bladpletter. Det er derfor 
antagelig mere skadeligt, at træerne mangler kal,ium, end at de 
har nogle bladpletter,og det kan ikke uden videre tilrådes at 
bekæmpe bladpleUerne ved at spare påkaliumgødningen. 
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Hormoner 

Her skal kort omtales en iagttagelse, der er gjort på træer, der 
har været sprøjtet med a-naphthyleddikesyre som frugtudtyn
dingsmiddel efter følgende forsøgsplan : 

a. ubehandlet. 
b. 20 ppm a-naphthyleddikesyre (normal vædskemængde). 
c. 200 ppm a-naphthyleddikesyre (1/10 vædskemængde) . 

Træerne har været sprøjtet både i 1955 og 1956 efter samme 
plan, og foruden at virke som frugtudtyndingshormon har 
a-naphthyleddikesyren bevirket en iøjnefaldende nedgang i fore
komsten af Cox's Orangepletter, navnlig ved den stærke kon
centration. Det må tilføjes, at c-træerne i 1956 var skadet af 
sprøjtningen og fik små indrullede, affaldende blade. 

Tabel 35. Cox's Orangeplet og frugtudtyndingsmiddel 
(Cox's Orange spot and e<-naphthylacetic acid) 

Karakter for plellede blade 

a. Ubehandlet ....................... . 
b. 20 ppm e<·naphthyleddikesyre ....... . 
c. 200 ppm }) 

1955 1956 

2.6 
2.3 
1.8 

3.4 

1.6 
1.1 

SAMl\JENDRAG OG DISKUSSION 

Skl'Ubben frugt 

Det er påvist, at skrubben hud hos Cox's Orange fremkommer 
ved en indvirkning af regn. Hvorledes denne virkning kommer 
i stand, er ikke nærmere undersøgt, men det antages, at æblernes 
vokslag ikke yder tilstrækkelig beskyttelse, så regnen trænger 
gennem vokslaget og beskadiger overhuden. 

Æblesorter med en hud, der føles stærkt fedtet, får sjældent 
skrubben hud, mens tørre æbler oftest har mere eller mindre 
rustbelægning. Cox's Orange står nærmest i en meHemgruppe 
i så henseende, fedt- eller vokslaget har en sådan beskaffenhed, 
at det kun yder en moderat beskyttelse mod regnen. De æbler, 
der sidder yderst og navnlig de, der vender opad, bliver mere 
medtagne end de æbler, der sidder beskyttet under blade læn-
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gere inde i træet; vokslaget er i stand til at beskytte mod svag 
påvirkning, men ikke mod en kraftigere eller mere langvarig 
påvirkning. 

Ved neddypning af Cox's Orangefrugter i destilleret vand 
fremkom skrubben hud. Ved neddypning skiftevis i bordeaux
vædske eller en anden opløsning med pH = 12 og destilleret 
vand blev æblerne mere skrubbede end ved neddypning alene 
i destilleret vand. Alkaliske vædsker kan gå i forbindelse med 
voksarterne og danne opløselige estere, og det er muligt, at 
vokslaget på æblerne efter påvirkning af bordeauxvædsken har 
mistet noget af sin vandskyende evne. 

Midler til beskyttelse mod skrubben frugt 

Det er påvist, at træer med bedst muligt løv og med mindst 
muligt bladfald i vækstperioden har haft mindst skrubben frugt. 
En passende gødskning er nødvendig for at sikre et godt løv, 
og det tilrådes at undersøge jordens indhold af næringsstoffer, 
navnlig kalium, ikke blot i pløjelaget, men også i dybere lag 
ned til 50-75 cm dybde. Et for lavt kaliumindhold i jorden vil 
resultere i en meget skrubben frugt af ringe størrelse, på den 
anden side kan et for højt kaliumindhold resultere i magne
siummangel med bladfald og dermed meget skrubben frugt, hvis 
magnesiummangelen ikke afværges i tide, f. eks. ved sprøjtning 
med magnesiumsulfat. 

Bladfald kan også forårsages af vandmangel, og der har været 
mest skrubben frugt på de lette jorder, hvor der ikke er brugt 
vanding eller andre midler til at holde jorden fugtig, f. eks. halm
dækning. 

Træer på de kraftigst voksende grundstammer har haft mindre 
skrubben frugt end på de svageste. Der skal ikke her tages stil
ling til, om grundstammen har en specifik indvirkning på dan
nelsen af skrubben hud, men det er kendt, at nogle grundstam
mer er ret tilbøjelige til at give magnesiummangelsymptomer 
med bladfald, og disse grundstammer vil da også være tilbøje
lige til at give skrubben frugt, når forholdene er dertil. Grund
stammen M XVI giver sædvanligvis til Cox's Orange kun få 
æbler i forhold til træstørrelse og løvmængde og måske derfor 
den ret glatte frugt; endvidere går grundstammernes rødder ulige 
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dybt, og de grundstammer, der har rødderne fladt udbredt, er 
mest udsat for tørkeskade. 

Tilsætning af voks- eller olieemulsioner til sprøjtevædskerne 
kunne muligvis virke beskyttende, og andre forbindelser, der 
findes i de nyere sprøjtemidler, er muligvis også effektive, idet 
der i sprøjtningsforsøg har været tilfælde, hvor der har været 
mest skrubben frugt på de usprøjtede træer (S/). J. Jørgensen, 
upubl.) . 

En mulighed for bekæmpelse af skrubben frugt ligger i en 
eventuel fremkomst af en mutation eller sport af Cox's Orange; 
lige såvel som der findes en glat sport af BeIle de Boskoop, 
kunne der tænkes en sport af Cox's Orange med en mere effektiv 
beskyttet overhud. 

Om enkelte næringsstoffer er direkte medvirkende til eller i 
særlig grad nødvendige for en sund udvikling af frugternes over
hud, er ikke klarlagt, men visse iagttagelser kunne tydes i den 
r·etning. Træer, der mangler kalium, får meget skrubbede æbler, 
og det samme gælder træer, der mangler magnesium. I sprøjt
ningsforsøg med magnesiumsulfat til træer med magnesium
mangelsymptomer på bladene blev frugten mindre skrubben på 
de behandlede træer; denne virkning kan tillægges det sundere 
og tættere løv, men kan muligvis også skyldes en mere direkte 
virkning af det tilførte magnesium. Derimod ser det ikke ud 
til, at kvælstof og fosforsyre spiller nogen væsentlig rolle for 
modstandsdygtigheden mod skrub. 

Cox's Orangeplet 

Det er iagttaget, at Cox's Orangepletterne ikke fremkommer i 
tørt vejr, men de kan komme efter regn; pletterne kan frem
kaldes eksperimentelt ved neddypning af blade i destilleret vand. 
I regnvejr og ved en sådan neddypning udvaskes bl. a. kalium 
fra bladene, og kalium udvaskes særlig let af Cox's Orangeblade 
- hurtigere end af f. eks. Bramleyblade (Mann og Wallace, 
1925) . 

Det er vist, at bladpletterne optræder værst, hvor der er rigelig 
kalium til rådighed for planterne. Man kunne derfor tænke sig, 
at pletterne forårsagedes af en for ensidig optagelse af kalium, 
således at bladenes kaliumindhold bliver ugunstigt, og navnlig 
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at kaliumindholdet derved udsættes for for kraftige udsving fra 
højt til lavt indhold under vækstperioden. I en periode med 
varmt og tørt vejr vil kaliumindholdet i bladene blive stort, 
mens der i regnvejr udvaskes kalium. Den gennemsnitlige fore
komst af bladpleUer har været størst i 1953 - et år med gen
tagne tørre perioder afbrudt af ret kraftig nedbør - og mindst 
i 1954, hvor det regnede næsten hver dag, og hvor kaliumind
holdet i bladene derfor blev holdt på et ret lavt niveau. 

Ved analyse af kaliumindholdet i æbleblade, er det påvist, at 
deUe bliver lavere ved rigelig kvælstofgødskning (John C. Cuin, 
1953). Forsøgene har vist, at også Cox's OrangepleUerne hæm
mes noget ved rigelig kvælstof gødskning. Dette tyder også på, 
at forekomsten af Cox's OrangepleUer har sammenhæng med 
kaliumindholdet i bladene, således at pletterne bliver værst, når 
kaliumindholdet i bladene periodevis er for højt; kan kalium
indholdet holdes på et mere passende niveau, som i disse til
fælde ved rigelig kvælstofgødskning, fremkommer der ikke så 
mange pletter. 

At Cox's OrangepleUerne er mest udbredt i trætoppen og de 
yderste grene - steder hvor udvaskning i regnvejr vil være 
størst - støtter også denne teori. 

Skul Cox's Ol"Ungeplet bekæmpes? 

Hvor pletterne kun forekommer i moderat antal, er der næppe 
grund til større ængstelse, men de må betragtes som et varsel 
om, at træerne er udsat for en for rigelig eller for eensidig 
gødskning. Bortset fra, at et stærkt angreb af pletter synligt 
svækker træerne, er der endnu ikke skabt talmæssigt udtryk 
for pletternes indflydelse på frugtudbyttet. 

På frugtkvaliteten har bladpletterne ingen eller kun ringe 
indflydelse. En undersøgelse herover viser, at forekomsten af 
mange Cox's Orangepletter ikke er medvirkende til øget fore
komst af skrubben frugt. 

Noget andet er, at Cox's Orangepletierne kan være indirekte 
årsag til dårligere frugtkvalitet ved at danne indgangsport for 
svampeangreb af forskellig art, der senere kan overføres til 
frugten. Der er i Cox's Orangepletterne bl. a. fundet Phaddiella 
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discolor, Phyllosticta prunicola f. mali, Cladosporium og Pleo
spora. 

SUMMARY 

The quality of Cox's Orange apples grown in Denmark is aften not 
as good as wanted. The fruits are toa small and russeted, and the 
leaves exhibit Cox's Orange spot. 

These problems were investigated in 1953-56 at the State Experi
mental Station, Blangstedgaard. 

It was shawn that fruit russeting is caused mainly by rain rat her 
than by low temperatur,es as suggested by Mitchell and Roach. The 
formation af russeting increased in rainy weather but ","as reducer! 
when the l"ain stopped (figures 1-3). A positive corre~ation was found 
between the number af rainy days and the amount af russeting. When 
the--lrees were covered with plastic tents from hvo weeks after blosso
ming to fruit picking, the apples remained quite smooth (fig. 4--5). 

Soil potash content (tables 7-8) and abundance af leaves (table 
5) were both negatively corrclated with the amount af russeting. 
Cox's Orange on M IV and M IX were more russeted than an M XIII 
and M XVI (table 14). 

Cox's Orange spots were more frequent when liberal amounts af 
potash fertilizers were med (tables 21-22). Significant positive cor
relations were found in private fruit plantations between the soil potash 
content and the amount af Cox's Orange spot (table 23. TK 1 = 1 kilo 
equivalent (39,0 kilos) af exchangeable potassium per 2,5 X 106 kilos 
af soil). When the soil potash content is high, the oceurence of Cox's 
Orange spot ean bc recluced by the appIication af suitable amounts 
af nitrogen (tables 26-27). It is suggestecl that the spots are pro
duced whcn the leaf potash content varies from tao high during a 
rIry period to low after rain. 

It is reeommended that the soil be sample d to at least 50 cms and 
preferably to 100 cms depth when testing for potash conient in fmit 
plantations. 
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