
Forsøg med tidlige brokimmune sorter 

af spisekartofler 1955-57 

V ED JOHANNES JENSEN 

577. beretning fra Statens Forsøgsvirksoxnhed i Plantekultur 

Beretningen omhandler sortsforsøg med nyere, tidlige brokimmune sorter af 
spisekartofler, der er en fortsættelse af tilsvarende forsøg i 1950-53, hvis 
resultater er meddelt i 504. beretning. 

Beretningen er udarbejdet af assistent Johannes Jensen, Spangsbjerg. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Forsøgenes anlæg og dyrkningsforhold 

Forsøgene er udført på middelsvær lermuldet jord ved Virum, 
og på Spangsbjerg og Tylstrup, der henholdsvi's har god sand
muldet og sandmuldet jord. Følgende 7 sorter har deltaget i for
søgene: Primula, Tylstrup 48347, Dore, Tylstrup 48271, Sirtema, 
Sommerkrone og Eva. Med undtagelse af Eva er samtlige sorter 
gulkødede. Primula har, som i de nærmest foregående forsøg, 
været anvendt som måleprøve. 

Det til forsøgene anvendte læggemateriale er hvert år frem
avlet og opformeret på statens forsøgsstation ved Tylstrup. Der
fra er det hdligt forår fOI"delt til de øvrige to forsøgssteder, hvor 
kartoflerne straks efter modtagelsen er lagt i spirerammer og 
forspiret i kælder eller drivhus. Samtidig hermed er der bestemt 
vægt af 100 knolde til beregning af læggematerialets vægt. 

Lægningen er i 1955 og 1956 foretaget omkring den 25. april, 
i 1957, hvor foråret kom noget tidligere, blev kartoflerne lagt i 
begyndelsen af ,april. Kartoflerne er lagt i 8~10 cm's dybde, 
efter oprilning med hyppejern, og påfølgende dækning ved op
kamning. Af hensyn til renholdelse er der lige før kartoflernes 
fremspiring hyppet et tyndt lag jord ind over rækkerne. 

Forsøgene er på Virum og Spangsbjerg anlagt med 6 fælles
parceller a henholdsvis 18,6 m 2 og 10,4 m 2 , og ved Tylstrup med 
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6 fællesparceller a 31,7 m 2, hvoraf c:Ier af hver parcel er opgravet 
1/3 ved hver af de 3 optagningstider. Række- og planteafstanden 
har som regel været 65 cm og 33 cm. Som forebyggelse mod an
greb af kartofifelskimmel (PhytoptllOra infestans) er forsøgene 
sprøjtet l a 2 gange med Dithane Z 78 eller OB-21. 

Om forfrugt og gødskning kan oplyses følgende: 

Kunstgødning kg/ha 
Stald- Ammon-

Forfrugl gødn. 50% Super- SY. Kalk· sulfat- Hoechst 
l/ha kali fosfat amm. salpeter salpeter 

Virum. 
1955 Tomater ... 400 200 400 
1956 Tomater ... 500 300 400 
1957 Brombær .. 600 800 200 
S pangsb j erg. 
1955 Hyede ..... 500 !l00 
1956 RodurIer. .. 30 600 
1957 Hyede .... - 300 425 700 
Tylstrup. 
1955 Rug ....... 40 200 100 200 
1956 Rug ....... 30 300 200 
1957 Kløyergræs. 300 200 

Ved Tylstrup er der i 1957 foruden de anførte gødningsmængder 
tilført 15 t ajle pr. ha. 

Om vejrliget i forsøgsperioden kan anføres, at middeltempe
raturen i foråret 1955 var ret lav, hvorfor kartoflerne spirede 
langsomt og kom sent i vækst. Dette gælder især Spangsbjerg 
og Tylstrup, hvor man sidstnævnte sted havde nattefrost i be
gyndelsen af juni. Det samme gjorde sig gældende i 1957, hvor 
forsøget ved Virum blev en del svedet af nattefrost den 28. maj. 
1956 var ret gunstigt for de tidlige kartofler. 

OPTEGNELSER 

Der er gjort optegnelser over fremspiringsdato, blomstringens 
begyndelse, og dato for nedvisning. Endv,idere er der gjort no
tater over vækstkraft, plantebestand og sygdomsangreb. Ved 
Spangsbjerg er der tHlige foretaget en morfologrsk beskrivelse 
af planterne, særlig med hensyn til planternes vækst, stænglerne s 
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form og farve og vingernes udvikling, bladenes form, farve og 
størrelse, samt blomsternes farve, størrelse og mængde. Efter 
optagningen er der foretaget en beskrivelse af knoldene med 
hensyn til form, ind- og udvendig farve samt glathed. 

OPTAGNINGEN 

For at få et udtryk for sorternes tidlighed, er optagningen fore
taget ad tre gange. Ved Virum og Spangsbjerg er der ved hver 
optagning opgravet 2 fællesparceller, hvorimod man ved Tyl-

Tabel 1. Udbytte ved Virum 1955-57 

1955 

1. optagning 4/7 

Primula..... . . .. . 86 
Tylstrup 48347 .. 103 
Dore............ 100 
Tylstrup 48271 . . . 66 
Sirtema. ......... 89 
Sommerkrone . . . . 57 
Eva............. 70 

2. optagning 20/7 

Primula. . . . . . . . . . 226 
Tylstrup 48347 . . . 268 

Dore............ 223 
Tylstrup 48271 . . . 226 
Sirtema.. . . . . . . . . 209 
Sommerkrone . . . . 196 
Eva.. . . . . .. . . . .. 195 

3. optagning 

Primula..... .. . . . 364 
Tylstrup 48347 . . . 456 
Dore............ 392 
Tylstrup 48271 . . . 397 
Sirtema....... ... 359 

Sommerkrone . . . . 348 

Eva............. 387 

Knolde, hkg pr. ha 

ialt 
1956 

2/7 
143 
147 
162 
123 
132 
133 
129 

1Gj? 

275 

271 
260 
245 
284 
265 
239 

13/S 

334 
283 
306 
279 
286 
341 
257 

1957 

'/7 

165 
213 
149 
174 

146 
126 
170 

,. /7 

387 
439 

337 
410 
333 
337 
371 

Ol/S 
530 
574 
467 
539 
484 
506 

505 

gns. 

Knolde 
over 

3em 
gns. 

Forholdstal 
knolde 

iaIt 

over 

3em 
gns. 

-------------------

131 
154 
137 
121 
122 
105 
123 

296 

326 

273 
294 
275 
266 
268 

409 
438 
388 
405 
376 

398 
383 

102 
115 
125 
92 

104 
7:l 

99 

264 

279 

260 
258 
258 
232 
243 

385 
392 
376 
365 
359 
374 

364 

100 
118 
105 
92 
93 
80 
94 

100 

110 
92 
99 
93 
90 
91 

100 
107 
95 
99 
92 
97 

94 

100 
113 
123 

90 
102 

72 
97 

100 

106 
98 
98 
98 
88 
92 

100 
102 
98 
95 
93 
97 

95 
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Tabel 2. Udbytte ved Spangsbjerg 1955~57 

Knolde, hkg pr. ha Forholdstal 
Knolde knolde 

over over 
ialt 3em 3em 

1955 1956 1957 gns. gns. ialt gns. 

1. optagning 15
/7 917 '/7 

Primula .......... 161 195 162 173 139 100 100 
Tylstrup 48347 ... 219 169 171 186 137 108 99 
Dare ............ 170 191 154 172 147 99 106 
Tylstrup 48271 ... 211 186 157 185 143 107 103 
Sirtema .......... 185 143 139 156 134 90 96 
Sommerkrone .... 131 195 155 160 128 92 92 
Eva ............. 116 167 147 143 113 83 81 

2. optagning 27/7 23/7 15/7 

Primula .......... 236 288 209 244 217 100 100 
Tylstrup 48347 ... 295 274 201 257 213 105 98 
Dore ............ 255 234 185 225 203 92 94 
Tylstrup 48271 ... 275 283 190 249 212 102 98 
Sirtema .......... 237 240 174 217 197 89 91 
Sammerkrone .... 253 276 201 243 219 100 100 
Eva ............. 194 243 168 202 175 83 81 

3. optagning 12
/9 21/S 22/8 

Primula .......... 358 357 309 341 323 100 100 
Tylsirup 48347 ... 427 293 328 349 321 102 99 
Dore ............ 391 289 294 325 310 95 96 
Tylstrup 48271 ... 445 298 292 345 322 101 100 
Sirtema .......... 388 274 274 312 298 91 92 
Sommerkrone .... 358 323 317 333 318 98 98 
Eva ............. 332 299 311 314 299 92 93 

strup har haft så store parceller, at m·an har opgravet 1/3 af 
hver af de 6 fællesparceller ved hver optagning. Den første op-
tagning er foretaget, når det skønnedes, at alle sorterne var til-
strækkeligt udviklede. Tidspunktet har, bortset fra 1955, været 
første uge af juU, anden optagning 2 uger senere og sidste op-
tagning ved fuld modenhed. 

Ved hver optagning er knoldene sorteret i tre størrelser, over 
5 cm, 3-5 cm og under 3 cm, vægt og antal knolde er bestemt 
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Tabel 3. U dbyUe ved Tylstrup 1955~57 

1955 

Knolde, hkg pr. ha 

iaH 
1956 1957 

Knolde 
over 
3 cm 

gns. gns. 

Forholdstal 
knolde 

iaH 

over 
3em 
gns. 

----_ .. _---- - .. _--
1. optagning 

Primula. .... . . . . . 134 
Tylstrup 48347 . . . 137 
Don'i. . . . . . . . . . . . 130 
Tylstrup 48271 .. , 121 
Sirtema. . . . . . . . . . 138 
Sommerkrone . . . . 115 
Eva............. 107 

2. optagning 

Primula. . . . . . . . . . 195 
TyJstrup 48347 . . . 194 
Don;............ 177 

Tylstrup 48271 . . . 174 
Sirtema. . . . . . . . . . 190 
Sommerkrone . . . . 182 
Eva............. 167 

3. optagning 2f9 

Primula. . . . . . . . . . 234 
Tylstrup 48347 . . . 261 
Don!. . .. . . . . .. . . 219 
Tylstrup 48271 . . . 274 
Sirtema. . . . . . . . . . 223 
Sommerkrone . . . . 211 
Eva............. 227 

28f6 

138 
95 

1:11 
132 
81 

106 
109 

19f7 

358 
321 
312 
358 
282 
319 
300 

3°fs 
464 
434 
376 
435 
400 
411 
391 

'f7 

122 
145 
134 
134 
117 

118 
122 

23f7 

313 
332 
284 
:125 
284 
293 
299 

337 
379 
314 
381 
345 
342 
:147 

131 
126 
132 
129 
112 
113 
113 

289 
282 
258 
286 
252 
265 
255 

345 
358 
303 
363 
323 
321 
322 

109 
86 

119 
97 
97 
91 
91 

273 
246 
246 
257 
238 
248 
238 

338 
340 
292 
347 
313 
313 
311 

100 
96 

101 
98 
85 
86 
86 

100 
98 
89 
99 
87 
92 
88 

100 

104 
88 

105 
94 
93 
93 

100 
79 

109 
89 
89 
83 
83 

100 
90 
90 
94 
87 
91 
87 

100 
101 
86 

103 
93 
93 
92 

for hver sortering. Ved første og anden optagning er der end
videre giv'et karakter for knoldenes tilbøjelighed til flosning. 

Forsøgsresultater 
I tabellerne 1, 2 og 3 er der givet en oversigt over udbyttet i 
de enkelte år ved de tre forsøgsstationer. Vægten af læggcma
terialet er ikke fradraget udbyttetallene. Tabellerne er delt i tre 
afsnit, sv·arende til de tre forskellige optagningstider. I de tre 
første kolonner er angivet udbytte ialt j de enkelte år, dernæst 
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gennemsnitsudbyUe iali og af knolde over 3 cm. Endelig er der 
i de to sidste kolonner opført forholdstal for gennemsnitsudbytte 
ialt og af knolde over 3 cm. Primula, der har været anvendt som 
måleprøve, står øverst i tabellerne med forholdstal 100, derefter 
følger de øvrige 6 sorter i rækkefølge efter udbytte ialt i gen
nemsnit af alle forsøg ved første optagning. 

Virum. Her har Tylstrup 48347 ved første optagning givet det 
største totaludbytte med 154 hkg/ha efterfulgt af Dore med 137 
hkg/ha. Don~ har givet det største udbytte af knolde over 3 cm, 
med 23 pet. mere end Primula, alle de øvrige sorter ligger be
tydeligt lavere end Primula. Ved de to sidste optagninger er det 
kun Tylstrup 48347, der ligger over Primula, både hvad angår 
total udbytte og knolde over 3 cm. 

Spangsbjerg. Tylstrup 48347 har i gennemsnit ved første op
tagning været højest ydende med 186 hkg/ha. Den efterfølges af 
Tylstrup 48271 med omtrent samme udbytte. Også ved anden 
og sidste optagning ligger disse to sorter over Primula i total
udbytte. Ser man derimod på udbyttet af knolde over 3 cm, er 
det Dore, der ved første optagning har givet det største udbytte, 
6 pet. mere end Primula, og Tylstrup 48347 ligger ved alle tre 
optagninger på samme niveau som Primula. Den lavest ydende 
er Eva. 

Tylstrup. Dore har ved første optagning givet det største ud
bytte, især af knolde over 3 cm. De to Tylstrup-sorter når ved 
denne tidlige optagning ikke op på Primula's udbytte, men ved 
anden og sidste optagning ligger de henholdsvis på højde med 
og en del over Primula i total udbytte. Don~ rykker derimod ned, 
og har ved sidste optagning været den lavest ydende af alle 
sorterne. 

Alle forsøg. I tabel 4 er der givet en oversigt over resultaterne 
af alle 9 forsøg. Heri er også anført den gennemsnitlige knold
størrelse i g. Ved -alle tre optagninger har Tylstrup 48347 givet 
det største totaludbyUe, henholdsvis 155 hkg/ha, 288 hkg/ha og 
382 hkg/ha. Ved første optagning efterfølges den af Dore, som 
ved de to sidste optagninger ligger noget under Primula. Tyl
strup 48271 har givet omtrent samme udbytte 'Som Primula. Ser 
man på udbyttet af knolde over 3 cm, har Dore ved første op
tagning yæret den høje~;t ydende med 11 pet. mere end Primula. 
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Tabel 4. Oversigt over udbytte af kartoffelsorter 
Gns. af 9 forsøg 

Forholds-
Udbytte, hkg pr. ha tal for 

Anv.hkg Knolde Knoldst. knolde 
læggekn. Virum Spangs· Tyl- alle over støn. over 

gns. bjerg strup forsøg 3em g iaH 3em 
--------

1. optagning, første uge i juli. 

Primula ........ 28.4 131 173 131 145 117 31 100 100 
Tylstrup 48347 . 24.0 154 186 126 155 113 24 107 97 
Don) .......... 27.1 137 172 132 147 130 35 101 111 
Tylstrup 48271 . 27.3 121 18;) 129 145 111 26 100 95 
Sirtema ........ 26.5 122 156 112 130 112 31 90 96 
Sommerkrone .. 24.~ 105 160 113 126 97 26 87 83 
Eva ........... 24.4 123 143 113 126 101 27 87 86 

2. optagning, ca. 2 uger senere 

Primula ........ 296 244 289 276 251 49 100 100 
Tylstrup 48347 . 326 257 282 288 246 39 104 98 
DOTl~ .......... 273 225 258 252 236 55 91 94 
Tylstrup 48271 . 294 249 286 276 242 41 100 96 
Sirtema ........ 275 217 252 248 231 55 90 92 
Sommerkrone .. 266 243 265 258 233 46 93 93 
Eva ........... 268 202 255 242 219 43 88 87 

3. optagning, ved modenhed 

Primula ........ 409 341 345 365 349 69 100 100 
Tyrstrup 48347 . 438 349 358 382 351 50 105 101 
Dore .......... 388 325 303 3a9 326 69 93 93 
Tylstrup 48271 . 405 345 363 371 345 55 102 99 
Sirtema ........ 376 312 323 337 323 68 92 93 
Sommerkrone .. 398 333 321 351 335 64- 96 96 
Eva ........... 383 a14 322 340 325 59 93 93 

Dore og Sir tema udvikler tidligt ret få, men store knolde, dette 

fremgår også af kolonnen med knoldstørrelse i g. Senere i vækst-

sæsonen udlignes dette i forhold til de øvrige sorter. De to Tyl-

strup-sorter er begge ret småknoldede, men når dog begge op på 

højde med Primula i udbytte af knolde over 3 cm. De øvrige 

sorter ligger betydeligt under Primula i udbytte. 

Det ses, at tilvæksten fra første til anden optagning har været 

meget betydelig, gennemsnitlig 89 pet. 
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Tabel 5. Udbyttets fordeling i forskellige knolds tørrelser 
Gns. af 9 forsøg 

ialt 

1. optagning 
Primula. . . . . . . . . . 145 
Tylstrup 48347 .. , 155 
Don\. . . . . . . . . . . . 147 
Tylstrup 48271 . .. 145 
Sirtema. . . . . . . . . . 130 
Sommerkrone . . . . 126 
Eva.. . . . .. . . . . . . 126 

2. optagning 
Primula..... . . . . . 276 
Tylstrup 48347 . . . 288 
Dore. . ........ .. 252 
Tylstrup 48271 ... 276 
Sirtema. . . . . . . . . . 248 
Sommerkrone . . . . 258 
Eva............. 242 

3. optagning 
Primula. . . . . . . . . . 365 
Tylstrup 48347 . . . 382 
Don\.. .. ........ 339 
Tylstrup 48271 ... 371 
Sirtema. . . . . . . . . . 337 

Sommerkrone . . . . 351 
Eva............ . 340 

Knolde, hkg pr. ha 
over under 
5 cm 3-5 cm 3 cm 

9 

9 
17 
6 

18 
4 
6 

53 
52 
72 
50 
94 
43 
52 

156 
127 
168 
150 
200 
154 
143 

108 
104 
113 
105 
94 
93 
95 

198 
194 
164 
192 
137 
190 
167 

193 
224 
158 
195 
123 
181 

182 

28 
42 
17 
34 
18 
29 
25 

25 
42 
16 
34 
17 
25 
23 

16 
31 
13 
26 
14 
16 
15 

Vægt af knolde i pct. 
over under 
5 cm 3-5 cm 3 cm 

6 
6 

12 
4 

14 
3 
5 

19 
18 
29 
18 
38 
17 
21 

43 
33 
49 
40 
59 
44 
42 

75 
66 
77 

73 
72 
74 
75 

72 
67 
65 
70 
55 
74 

69 

53 
59 
47 
53 
37 
52 
54 

19 

28 
11 

23 
14 
23 
20 

9 

15 
6 

12 
7 

9 
10 

4 
8 
4 
7 
4 

4 
4 

Tabel 5 v.iser udbyttets fordeling de forskellige knoldstør
relser, med angivelse af vægt og pet. ·af de tre sorteringer. Heraf 
fremgår, at Dore, ved de to første optagninger, har den højeste 
pet. store knolde, og at de to Tylstrup-sorter har forholdsvis 
mange knolde under 3 cm. 

Forhold overfor viroser 

Ved dyrkning af sorterne 2 år ved Lyngby (virusegn) uden borl
lugning af syge planter har Dore vist stor og Primula samt Tyl
strup 48347 nogen modtagel-ighed for de stærke viroser. Tylstrup 
48271 har været mindst angrebet. 
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Kvalitets- og husholdningsrnæssige undersøgelser 
Da det ikke alene er udbyttets størrelse, men i høj grad også 
kvaliteten, der har betydning for sorternes dyrkningsværdi, er 
der samtidig med bedømmelsen i marken af Statens Hushold
ningsråd foretaget nogle undersøgelser af sorternes spisekvalitet 
og andre egenskaber, der har interesse i forbindelse med anven
delsen. I alle tre forsøgsår er der eftelr første og anden optag
ning fra Spangsbjerg forsøgsstation leveret en prøve af hver af 
sorterne. 

Som mål for ernæringsværdi og kvalitet er brugt indholdet af 
C-vitamin og tørstof på rå, skrabede kartofler, farve af kogte, 
pillede kartofler samt organoleptiske bedømmelser af skrahede, 
kogte kartofler. Desuden er der under den køkkenmæssige op
arbejdning gjort notater om sorternes husholdningsmæssige egen
skaber. 

Kartoflerne er ved begge optagninger ankommet til Statens 
Husholdningsråd morgenen efter optagningen, og analyser og 
bedømmelser blev foretaget den samme og de 2 følgende dage. 

Til tørstofbestemmelserne afvejedes 2 kg kartofler, der ,skra
bedes og findeltes på en råkostmaskinc. Ud af den således homo
geniserede portion udtoges 3 prøver il. 10 g, der under vacuum 
tørredes til konstant vægt ved ca. 100 0 C. 

C-vi1aminbestemmelserne (askorbinsyre + dehydro-askorbin
syre) er foretaget ved kobling med 2,4-dinitrophenylhydrazin, og 
der er foretaget analyser 2 på hinanden følgende dage på gen
nemsnitsprøver udtaget af 2 gange 10 knolde. 

De organoleptiske bedømmelser har omfattet smag og konsi
stens (melethed). Hver dommer har fået 10-15 kvarte eller 
halve kartofler, og der er ved bedømmelsen anvendt de hele tal 
i en skala gående fm O = kassabel til 10 = idealvare. Der er 
foretaget 2-3 gentagelser med ialt 10-12 karakterer for hver 
sort. 

Ved farvebedømmelserne, der er foretaget umiddelhart efter 
kogningen, er anvendt »Dansk Gærings-Industri A/S« farveskala 
til bedømmelse af mørkfarvning«. 

De ved analyserne og bedømmelserne opnåede talmæssige re
sultater er anført i tabel 6 som gennemsnit af de 3 års under
søgelser. 
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Tabel 6. Kvalitets- og husholdningsmæssige undersøgelser 
Gns. af 3 år 
Total Mørkfarvning 
ascor- Smag Melethed (friskkogtekart.) 

Tørstof binsyre 0-10 0-10 1-10 
pet. mg/100 g 10 = bedst 10=mindst 10 = mørk 

----,-~---- ~---------_._--- -- "---

L optagning 

Primula ........... 16.7 24 7.9 8.4 1.7 
Tylstrup 48347 .... 16.4 26 7.6 7.7 3.Q 
Don~ ............. 19.9 28 7.9 7.0 2.:1 

Tylstrup 48271 .. 16.7 26 7.7 8.4 3.0 

Sirtema ........... 16.7 26 7.9 8.0 l.B 
Sommerkrone ...... 18.2 24 8.1 7.9 2.2 
Eva .............. 18.8 29 7.'2 7.6 2.8 

2. optagning 

Primula ........... 21.0 33 8.0 8.3 2.0 
Tylstrup 48347 .. , . 19.8 34 7.9 8.7 2.3 
Dore ............. 22.2 37 7.2 iJ.2 2.5 
Tylstrup 48271 _ ... 21.2 33 11.3 8.9 2.8 

Sirtema ........... 19,4 35 8.0 8.4 2.2 
Sommerkrone ..... 22.3 32 7.9 7.5 2.2 
Eva .............. 23.5 40 6.~ 6.5 2.8 

Ved bestemmelserne af tørstof fandtes, at variationen indenfor 
de 3 analyser for samme sort var forsvindende sammenlignet 
med forsøgsusikkerheden, der, bestemt som restvariation, var 
oa. 0,8 pct. Tørstofindholdet var højest i 1957 med et totalgen
nemsnit på 20,2 pet. mod 19,4 pet. i 1955 og 18,9 pet. i 1956. 
Tørstofindholdet ved anden optagning har været ca. 20 pet. 
højere end ved første. Der var tendenser til, at Eva, Dore og 
tiIdel-s Sommerkrone havde højere tørstofindhold end de øvrige 
sorter. 

C-vitaminindholdet var ligesom indholdet af tørstof højest i 
1957 med et totalgennemsnit på ca. 32 mg pr. 100 g mod 31 mg 
pr. 100 g i 1955 og 27 mg pr. 100 g i 1956. Der var også et 
væsentligt højere indhold af C-vitamin ved anden optagning. Der 
var tendenser til, at Eva og Don~ lå højere end de ø·vrige. For
søgsusikkerheden var ca. 3 mg pr. 100 g. Sammenholder man 
indholdet af tørstof og C-vitamin ser man, at der er nogen kor
relation mellem disse to størrelser. 
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Ved bedømmelserne af smag konstateredes kun småforskelle 
uden egentlige tendenser. Dog har Eva ligget lavest hele tiden. 
Ved bedømmelserne af melethed fandtes, at Tylstrup 48271 var 
lidt bedre og Dore og Eva lidt ringere end de øvrige. Usikker
heden på de anførte karakterer er af størrelsesorden O,3~O,4. 

Ved farvebedømmelserne viste det sig, at Eva var hvidkødet, 
medens de øvrige sorter var gulkødede. Ved bedømmelserne af 
mørkfarunillgell var Primula og Sirtema bedre, Tylstrup 48347 
og Eva ringere end de øvrige sorter. 

Om de husholdningsmæssige egenskaber skal iøvrigt anføres, 
al kartoflerne var meget vanskelige at skrabe, muligvis på grund 
af udtørring under transporten. Det har derfor ikke været muligt 
at konstatere eventuelle forskelle mellem sorterne i denne hen
seende. Der er ved kogningerne ikke konstateret unormal koge
tid for nogen af sorterne. 

Ved kogning med skræl i 1955 og 1956 bemærkedes ingen ud
kogning efter første optagning. Efter anden optagning var Dore 
og Eva meget og i 1956 tillige Sommerkrone noget tilbøj elige til 
at koge ud. 

I 1957 bemærkedes ved kogning efter første optagning revnede 
kartofler i nogle sorter. Efter anden optagning var der stor til
bøjelighed til udkogning hos Sommerkrone, Dore og Eva. 

Sortsbeskrivelse 

Primula: Tiltrukket af Hagis, Liineburg, Tyskland, og udsendt 
1939. Afstamning: Juli X Ragisfrøsort. 

Ret lav, lidt udbredt vækst. Stænglerne med svage lige vinger.,. 
Bladene middelstore, ovale tillangovale, af klar rengrøn farve. 
Blomsterstandene små og fåtallige. Blomsterne middelstore, hvide 
til let gullige med sammenvoksede kronblade og store, stærkt 
gule, regelmæssige støvdragere. 

Knoldene middelstore til store, langovale, noget tilspidsede 
(pæreformede ) og næsten glatte. Huden lysegul, flosser meget 
lidt ved tidlig optagning. Kødet gult til lysegult. Kvaliteten er 
fin, og den har ikke tilbøjelighed til mørkfarvning eller udkog
ning. 

Den er meget modtagelig for kartoffelskimmel på toppen, men 
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kun i middel grad på knoldene. Den er endvidere meget mod
tagelig .for viroser, især bladrullesyge, rynkesyge samt virus X. 

Tylstmp 48347.' Tiltrukket af statens forsøgsstation, Tylstrup. 
Afstamning: Tylstrup 13187 X Primula. 

Ret åben, noget udbredt, nedliggende vækst. Stænglerne ren
grønne med middelkraftige, lige vinger. Bladene små, ovale til 
langovale, lidt lysegrønne. Blomsterstande fåtallige med små, 

renhvide blomster, sammenvoksede kronblade og regelmæssige 
støvdragere. 

Knoldene lidt små, ovale og næsten glatte. Huden og kødet 
gult. Flosser meget lidt ved tidlig optagning. Den Cl' af god 
kvalitet, koger ikke ud, men har tendens til mørkfarvning ved 
tidlig optagning. Den er noget modtagelig for viroser, men an
gribes erfaringsmæssigt dog kun langsomt af virus X. 

Det er en yderig sort, og den har i gennemsnit af alle forsøg 
givet det største totaludbyUe ved alle tre optagninger. Den giver 
mange, men lidt små knolde og er knap så tidlig som Primula. 
Under gode klimatiske forhold overgår den dog også Primula 
med hensyn til udbytte af knolde over 3 cm. 

DOl'e.' Tiltrukket af L H. llierma, Holwerd, Holland. Afstam
ning: ErstlingXfrøsort A. 

Nærmest opret, ret tæt vækst. Stænglerne med middelkraftige, 
lige vinger, ofte stærkt rødbrunfarvede. Bladene middelstore, 
langovale, grønne til mørkegrønne. Blomsterstande fåtallige, 
blomsterne store, renhvide med enkelte huller mellem kron
bladene og store regelmæssige støvdr:agere. 

Knoldene rundovale, store til middelstore, næsten glatte. Hu
den og kødet gult. Flosser meget lidt ved tidlig optagning. 

Den har i forsøgene givet det største udbytte af knolde over 

3 cm ved første optagning og synes at være lidt tidligere i ud
vikling end Primula. Ved anden og sidste optagning hævder den 
sig ikke. Den har et højt C-vitamin- og tørstofindhold og er 
temmelig tilbøjelig til at koge ud. 

Ved meget tidlig optagning er det en yderig sort af nogen
lunde god kvalitet. 

Den er meget modtagelig for rynkesyge. 
Tylstrup 48271: Tiltrukket af statens forsøgsstation, Tylstrup. 

Afstamning: Tylstrup 13187XFriihmøHe. 
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Ret åben udbredt vækst. Stænglerne rengrønne, med middel
kraftige, lige til let bugtede vinger. Bl'adene åbne, små ovale til 
langovale, rengrønne. Ret talrige blomsterstande med middel
store, lysviolette blomster, kronbladene helt sammenvoksede, 
regelmæssige støvdragere. 

Knoldene ovale, små til middelstore, med ret dyhe øjne og 
noget fremtrædende øjenbryn. Huden rødbroget med gul grund
farve, flosser meget lidt ved tidlig optagning. Kødet gult. Den 
er erfaringsmæssigt ikke videre modtagelig for viroser. 

Udbyttemæssigt ligger den på højde med Primula, men har 
noget mindre knolde end denne. Kvaliteten er god. 

Sirfema: Tmrukket ,af Friese Maatschippij van Landbouw, 
Leeuwarden, Holland. Afstamning: Frøsort Ii 123aXFriihmølle. 

Åben udbredt vækst. Få, men kraftige, rengrønne stængler, med 
kraftige, svagt buede vinger, dobbeltvinge forekommer ofte. Bla
dene mørkegrønne, meget store, rundovale, endesmåbladene store, 
rundovale, ofte ensidigt sammenvoksede. 

Blomsterstandene fåtallige, blomsterne store, hvide, med huller 
mellem kronbladene og store regelmæssige støvdragere. 

Knoldene runde til rundovale, pæn ensartede, næsten glatte. 
Huden og kødet gult. Kvaliteten er fin, men den har ved alle tre 
optagninger givet et ret lavt udbytte. Den er noget modtagelig 
for bladrullesyge. 

Sommerkrone: Tiltrukket af R. von Kameke, Bøstlingen, Tysk
land. Afstamning: JuIiXSonnenragis. 

Lav udbredt, nærmest tæt vækst. Stænglerne lysegrønne, svagt 
brunfarvede, med ret kraftige, lige vinger. Bladene store, ovale, 
lysegrønne, ret store ordinære mellemblade. 

Blomsterstandene fåtallige, blomsterne middelstore, hvide, med 
sammenvoksede kronblade og regelmæssige støvdragere. 

Knoldene ovale til langovale, næsten glatte. Huden og kødet 
gult. Flosser meget lidt ved tidlig optagning. Den ligner Primula 
en del i formen, men kødet er stærkere gult. Kvaliteten er fin, 
dog har den tendens til udkogning. Den har ved alle tre optag
ninger givet mindre end Primula. Den er noget modtagelig for 
rynkesyge, bladrullesyge samt virus X. 

Eva: Tiltrukket af Sveriges Utsadesf6rening, Svaløf. Afstam
ning: King Georg X B6hms MiUelfriihe. 
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Tæt opret vækst. Stænglerne l'engrønne med rel kraftige, lige 
vinger, dobheltvingc forekommer. Bladene kraftigt grønne til mat 
mørkegrønne, middelstore, ovale. 

Ret talrige blomsterstande, med middelstore violette blomster, 
sammenvoksede kronblade og regelmæssige støvdragere. 

Knoldene runde, stærkt kantede med ret dybe øjne og stærkt 
indsænket navle. Huden lysegul og kødet hvidt. 

Den har et højt C-vitamin- og tørstofindhold, koger ret let ud 
og er tilbøjelig til mørkfarvning efter eet døgns henstand. Den 
er af mindre god kvalitet og giver et lille udbytte. 

Sorten er noget modtagelig for viraser, især bladrullesyge og 
mosaiksyge. 

SAMMENDRAG 

Beretningen omfatter resultater af forsøg med tidlige brok
immune sorter af spisekartofler og er en fortsættelse af for
søgene omtalt i 504. beretning, 

I forsøgene har deltaget følgende 7 sarier med Primula som 
måleprøve: Primula, Tylstrup 48347, Dore, Tylstrup 48271, Sir
tema, Sommerkrone og Eva, heraf er de seks førstnævnte gul
kødede og den sidste hvid kød et. 

Tylstrup 48347 har i gennemsnit af alle forsøg givet det stør
ste totaludbytte ved alle tre optagninger. Den er lidt småknoldet, 
men af god kvalitet. Den er lidt senere end Primula, og det er 
kun ved Virum den ovcrgår Primula i udbytte af knolde over 
3 cm. 

Dore har ved første optagning givet det højeste udbytte af 
knolde over 3 cm. Den udyikler tidligt få, men store knolde. Ved 
de to sidste optagninger har den givet noget mindre end Primula. 
Den har et højt C-vitamin- og tørstofindhold og er temmelig til
bøjelig til ud kogning. 

Tylstrup 48271 har givet samme total udbytte som Primula, 
ved sidste optagning dog lidt mere. Den er ret småklloldet, og 
af knap så god kvalitet som denne. 

Sirtema, Sommerkrone og Eva har alle et noget lavere udbytte 
end Primula. De to førstnæYllte er af god kvalitet, hvorimod Eva 

75 



ligger lavest. Knoldene er kantede og har dybe øjne. Den Cl' til
bøjelig til ud kogning og har tendens til mørkfarvning efter eet 
døgns henstand. 

SUMMARY 

Val'iety lrials wz'til carly cooking polaioes immune 
from {ile warl disease. 1955-57 

The follo,ving seven varieties have been included in the trials: Pri
mula, Tylstrup 48347, Dore, Tylstrup 48271, Sirtema, Sommerkrone 
and Eva, the last mentioned has white flesh while ,alle the others have 
yellow flesh. Primula has, as in fhe previous trials, been regarcled as 
a standard variety. 

In order to get an impression of earlincss the potatoes wcre lifted 
at three different dates, the first time was about Jury 1st, then 2 weeks 
later, and fin ally at fuH maturity. 

Tylslrup 48347 gave the highest total yield at all three dates of 
lifting, it produees rather small tubers, but of a good eooking quality. 
It is alittle later fhan Primula, and only under the best climatie COll

ditions does il yield more tubers, of a diameter above 3 eentirnctres, 
than Primula. 

Dore gave at the first time of lifting the highest yield of tubers 
ahove 3 centimetres in diameter, it develops carly, few, but hig tuhers. 
At the two last times of lifting it yiclded lcss than Primula. The COll

tents of C-vitamin and dry-matter is high, but it showet! a tendeney 
to boil into a mash. 

TylstI'Up 48271 gave the same total yield as Primula, at the last time 
of lifting even a litUe more, it produces somewhat small tubers and 
the cooking quality is not quite as good as that of Primula. 

Sirtema, Sommerkrone and Eva have all yielded les s than Primula. 
The two first mentioned have a good cooldng quality, whereas Eva 
is ranging low, ano the tubers are angular and deepeyed. It showed 
a tendency to boH in to a mash, and it is inclined to get dark after 
cooking. 
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