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Kvælstof til frugttræer. III
Effekt på frugtens farve og indhold

af syre, sukker og aromastoffer
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1. Resumé
1973, 1974 og 1975 undersøgtes kvælstofs indflydelse på frugtfarven hos 'Golden Delicious' ved
tilførsel af 0,77,5 kg og 465 kg N pr. ha. Høstet frugt blev sorteret i farvegrupperne grønne og stærkt
gule. Frugt i de to grupper er undersøgt for forskellige kvalitative egenskaber.

Tilførsel af kvælstof øgede frugtudbytte, frugtstørrelse og mængde af grønne frugter på plukketids-
punktet. En direkte effekt på indhold af aromastoffer og sukker kunne ikke påvises. Derimod er der en
tydelig sammenhæng mellem frugtfarve og disse komponenter, idet indholdet heraf var højest i de
stærkt gule frugter. Det konkluderes, at kvælstofs virkning på frugtkvaliteten har været en reduktion af
frugtens syreindhold og dens modenhedsgrad på det givne plukketidspunkt.

Nøgleord: Æble, kvælstof, aroma, frugtkvalitet

1. Abstract
In the years 1973, 1974 and 1975 effect of nitrogen on the fruit colour of cv. 'Golden Delicious' was
investigated by application of 0, 77.5 and 465 kg N per ha. Harvested fruit was graded in green and
yellow fruits. Application of nitrogen increased yield, fruit size and amount of green fruits at the
harvest time. No effects was detectable on content of flavor and sugar. A relation between fruit colour
and these components was obvious with the higest content in yellow fruits. It is concluded that effect of
nitrogen on fruit quality was a reduction in acidity and a delay in fruit maturity.
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2. Indledning dækkultur blev benyttet som forsøgsmateriale. I
Ved dyrkning af 'Golden Delicious' er det til- april hvert år udbragtes kvælstof efter følgende
stræbt at producere stærkt gule frugter. Stigende plan:
efterspørgsel efter grønne æbler motiverede en 1. Kontrol, ingen kvælstoftilførsel
undersøgelse over kvalitative forskelle mellem 2. 77,5 kg N i kalksalpeter/ha
gule og grønne frugter og over effekt af kvælstof- 3. 465 kg N i kalksalpeter/ha (i 1975: 620
tilførsel på frugtfarven. kgN/ha)

Forsøget blev anlagt med 4 fp å 5 træer. Blad-
3. Materiale og metode analyser blev udtaget midt på årsskud hvert år.
Træer af sorten 'Golden Delicious'/M 4, plantet Ved frugthøst er registreret udbytte i kg pr. træ,
1958 på 5 x 2,5 m og dyrket ved renholdt + frugtstørrelse er bestemt ved vejning af 50 frug-
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ter/træ, og frugten er sorteret i farvegrupperne
grøn og stærk gul og derefter indsat på lager. I
1973 er lagring sket ved + 1°C i kølerum, i 1974
ved + 1°C i kølerum og ved + 3°C i CA-lager med
9% Oi og 12% CO2. Frugt fra 1975 er kun anvendt
til kvalitetsbedømmelse straks efter plukning.
Frugtens syreindhold er bestemt som æblesyre på
frugt af ensartet størrelse ved titrering med 0,1 n
NaOH og sukkerindhold ved refraktometermå-
ling. Indhold af aromastoffer er målt på gaskro-
matograf (Kaack 1975, 1977) og smagsbedøm-
melse er udført af et smagspanel på 8 dommere
(Kaack 1972).

4. Resultater
4.1 Dyrkning
Resultat af bladanalyser er anført i tabel 1. Uden
kvælstoftilførsel er kvælstofindholdet i overens-
stemmelse med de anvendte optimalværdier på

2.00-2.50% N. Tilførsel af kvælstof har øget
N-indholdet i bladene men kun beskedent for den
største mængde. De øvrige næringsstoffer er alle
til stede i passende mængder, og de ændringer,
der ske ved kvælstoftilførsel, er i overensstem-
melse med tidligere undersøgelser (Vang-Peter-
sen 1973).

Høstresultater for 1973 og 1974 er anført i tabel
2.1 det første forsøgsår er der opnået merudbytte
for kvælstoftilførsel fremkommet ved en forøget
frugtstørrelse. I andet forsøgsår er der også opnå-
et merudbytte for kvælstoftilførsel, dels ved for-
øget frugtstørrelse (77,5 kg N) og dels ved forøget
frugtantal (465 kg N).

Resultat af farve sortering er vist i tabel 3.
Mængde af grøn frugt øges betydeligt ved kvæl-
stoftilførsel med en tilsvarende reduktion af
mængden af gule frugter.

Tabel 1. Bladanalyse 1973-74, % af tørstof

% N
1973 1974

% P
1973 1974

% K
1973 1974

%Ca
1973 1974

%Mg
1973 1974

0 kg/ha 2,22 2,07 0,26 0,34 1,75 2,03 0,95 0,94 0,24 0,14
77,5 kg/ha 2,40 2,60 0,17 0,16 1,57 1,67 0,98 1,14 0,21 0,15
465 kg/ha 2,53 2,64 0,14 0,14 1,57 1,45 1,16 1,19 0,23 0,15

Tabel 2. Frugtantal, -størrelse og -udbytte pr. træ, gns.

1973
antal stk.

pr. træ g/frugt kg/træ

1974
antal stk.

pr. træ g/frugt kg/træ

0 kg N/ha 238
77,5 kg N/ha 282
465 kg N/ha 268

Sign i.s.
LSD95

121
134
139

* * * •

5

28,7
37,7
37,7

*

6,5

317
387
476

*
96

121
139
130
***

13

38,6
51,5
63,3

9,7

Tabel 3. Frugtfarve ved høst fordelt på farveklasser. Procent

Gule frugter
Grønne frugter

0 N

36
12

1973
77,5 N

21
24

365 N

9
37

0 N

41
13

1974
77,5 N

20
35

465 N

2
65
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Tabel 4. Indhold af sukker og syre ved høst 1973. Procent

0 kg N 77,5 kg N 465 kg N

Syreindhold grønne frugter 0,52 0,49 0,49
% æblesyre gule frugter 0,60 0,53 0,51

Sukkerindhold grønne frugter 13,3 12,6 13,0
gule frugter 14,9 14,7 14,7

4.2 Opbevaring
Forinden indsætning på lager i 1973 måltes ind-
hold af sukker og syre i frugten (tabel 4).

En bedømmelse af vekselvirkning mellem
frugtfarve og kvælstofniveau lader sig ikke gen-
nemføre, da frugtfarven ikke er defineret eksakt,
og farvesorteringen derfor i nogen grad har haft
relativ karakter. Gule frugter har et højere syre-
og sukkerindhold end grønne frugter, og kvæl-
stoftilførsel reducerer syreindholdet.

Efter opbevaring ved 1°C i 5 måneder på køle-
lager var farveforskelle næsten totalt udlignet, og
de eneste spor efter forsøgsbehandling var større
angreb af råd (tabel 5).

På frugt fra 1974 måltes sukker og syre efter
opbevaring 5 måneder på henholdsvis kølelager
ved 1°C og CA-lager ved 3°C med 9% O2 og 12%
CO2 (tabel 6).

Bortset fra indholdsniveau er der ikke forskel
på resultater fra 1973 og 1974, idet de gule frugter
også i 1974 havde højest indhold af både syre og
sukker, og syre- indhold faldt med kvælstoftilfør-
sel. Efter 5 måneders opbevaring på CA-lager var
der ikke sket nogen ændring af fordeling på de tre
farvegrupper, og at CA-lagring bedre end kølela-
ger fastholder den oprindelige frugtkvalitet ses
også af den lavere syrenedbrydning (tabel 7).

Tabel 5. Resultat af opbevaring af frugt i 1973

0 kg N 77,5 kg N 465 kg N

% stærkt gule frugter
% frugter med råd . .

97
5,6

100
9,8

100
11,7

Tabel 6. Indhold af sukker og syre i frugt fra 1974 efter opbevaring. Procent

Kølelager ved 1°C 0 kg N 77,5 kg N 465 kg N

Syreindhold grønne frugter 0,32 0,25
% æblesyre gule frugter 0,29 0,28

Sukkerindhold grønne frugter 10,3 9,6

gule frugter 11,5 11,9

CA 3°C, 9% O2 og 12% CO2 gns. af 0, 77,5 og 465 kg N

Syreindhold grønne frugter 0,36
% æblesyre gule frugter 0,42
Sukkerindhold grønne frugter 9,9

gule frugter 11,6

0,21
0,24

9,5
12,3
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Tabel 7. Indhold af sukker og syre i frugt ved forskellige lagertyper. 1974. 5 måneders opbevaring

Kølelager CA-lager
1°C 3°C 9% O2 12% CO2

Syreindhold, % . .
Sukkerindhold, %

0,25
11,1

0,38
11,3

Tabel 8. Smagsbedømmelse 1975

Æble- Suk-
syre% ker%

14/11-1975

0 kg N 0,58 14,9
77,5 kg N 0,49 14,9
620 kg N 0,46 14,4

Sign
Grønne frugter 0,50 13,9
Gule frugter 0,51 15,5
Sign

t P (90%) * P (95%) * *' P (99%)
*** P(99,9%)

Sød-
hed

Xl

5,5
6,2
6,9
*

5,8
6,6
*

Sur-
hed

X2

3,8
3,3
2,8

t
3,9
2,7

* * •

Karakter
Fast-
hed

X3

7,1
6,4
5,8

t
6,4
6,4
n.s.

1-10 for
Melet-

hed

X4

1,1
1,6
1,8
*'

1,5
1,5
n.s.

Over-
moden
smag

X5

1,6
1,3
1,8
n.s.
1,3
1,9
n.s.

Præfe-
rence

y

6,8
6,2
5,7
*

6,3
6,1
n.s.

4.3 Smags- og aromaundersøgelser
I 1975 er der udtaget frugt til smagsbedømmelse
efter sortering for farve. Bedømmelse er udført
efter frugthøst og efter henstand flere døgn ved
20°C. Et hold smagsdommere bedømte en række
egenskaber som anført i tabel 8 sammen med
målinger af syre- og sukkerindhold.

Gule frugter har højere sukkerindhold end
grønne frugter, og smagspanelet genfinder dette
udtrykt i større sødhed/mindre surhed i de gule
frugter. Derudove er der ikke fundet forskelle
baseret på frugtfarven. Kvælstoftilførsel reduce-
rer frugtens syreindhold og dens fasthed. Herved
fremkommer en løsere frugt med et lavt suk-
ker-syre forhold, som smagsmæssigt præfererer
lavere.

Sammenhængen mellem præferencekarakte-
ren (y) og de objektive smags intensiteter surhed
(xi), sødhed (X2), fasthed (X3), melethed (X4) og
overmoden smag (xs) blev beregnet ved multipel
regressionsanalyse efter følgende statistiske mo-

del, hvor b-værdierne er regressionskoefficien-
ter,

y = bo + bixi + b2X2 + b3X3 + b4X4 + bsxs
For denne model kan vises at følgende gælder,
SAKy = biSAPyxi + b2SAPyx2 + bsSAPYXs

+ b4SAPYX6 +
bsSAPyxs + SAKrest

Efter division med frihedsgraderne findes vari-
anserne for de enkelte variable. Ved division af
disse varianser med restvarianser beregnes en
F-værdi, der kan benyttes til afgørelse af, om den
pågældende variable har en signifikant effekt på
præferencekarakteren.

Ftotai angiver, om der for alle variable var en
signifikant regressionseffekt.

I nedenstående udtryk, hvor de beregnede
b-værdier er indsat i regressionsmodellen, er an-
givet ved stjerner(se tabel 8, fodnote) om den
pågældende variable havde en signifikant F-vær-
di: y = 4,3-0,1x1-0,1x2 + 0,4***X3

+ 0,3x4-0,4***xs

162



Det ses, at fasthed og overmoden smag var de
eneste objektive egenskaber, som havde en signi-
fikant effekt på præferencen.

Til statistisk analyse for aromastof indholdets
afhængighed af æblernes farve og den tilførte
mængde kvælstof blev benyttet en metode med
indikationsvariable (Seal 1968). Der blev anvendt
følgende indikatorvariable.

kg N/ha
0

77,5
465

-1
0
1

gul farve
ingen
middel
stærk

-1
0
1

Idet aromastofindholdet var Z, kvælstof xi
0 1 , 0 , 1) og farve x2 (-1,0,1) blev benyttet føl-
gende regressionsmodel, hvor a-værdierne er
regressionskoefficienter:

Z= ao + aixi + a2X2
Der blev udført regressionsanalyse for de 4 vig-

tigste aromastoffer, som findes i æbler. I tabel 9
findes F-værdier, som er beregnet på samme må-
de som omtalt ovenfor i afsnittet om sammen-
hæng mellem organoleptiske egenskaber.

Frugtens aromaindhold viser ingen sammen-
hæng med kvælstoftilførsel. Derimod er der tyde-
lig effekt for frugtfarve, idet gule frugter indehol-
der mest af de undersøgte, karakteristiske aroma-
stoffer.

5. Diskussion
Den stærke effekt af kvælstoftilførsel på frugtud-
bytte og frugtstørrelse er ved de givne konditi-
oner ikke i overensstemmelse med hidtidige re-
sultater af kvælstofundersøgelser (Vang-Peter-
sen et al. 1973, Vang-Petersen 1975). Både i 1973

og 1974 var forsommeren dog usædvanlig regnfat-
tig, hvilket formodes at have reduceret nitratdan-
nelsen i jorden kraftigt på afgørende tidspunkter
for frugtudviklingen, uden at det senere på året
kan spores i bladanalysen.

Kvælstoftilførslens effekt på frugtens fordeling
i farvegrupper svarer til tidligere iagttagelser
(Sandvad ogJepsen 1968). Når frugten opbevares
under forhold, hvor mulighed for udviklingen
mod modenhed foreligger (kølelagring) udlignes
farveforskelle helt efter nogen opbevaringstid.
Frugtens farveudvikling er stærkt koblet med
modningsforløbet (Molls Rasmussen 1963), og
kvælstofs effekt på farven må tilskrives reduktion
af modenhedsgraden ved et givet plukketids-
punkt. Analyser af sukker- og aromaindhold viser
et forløb, der helt svarer hertil med størst indhold
i modne (gule) frugter. En sortering i farvegrup-
per vil derfor også være en sortering efter indhold
af disse komponenter (Kaack 1975). Normalt fal-
der syreindholdet jævnt i vækstsæsonen, hvilket
vil give det laveste syreindhold i modne frugter.
Nær kvælstoftilførsel reducerer syreindholdet, er
der derfor tale om en effekt uafhængig af mod-
ningsgraden. Stigende antal frugter pr. blad redu-
cerer syreindhold (Haller and Magness 1926) og
stigende udbytte har tilsvarende virkning (Kvåle
1969).

Resultat af farvesortering efter opbevaring på
kølelager af høst 1973 og af farvesortering og an-
alyser af syreindhold efter opbevaring på hen-
holdsvis kølelager og CA-lager af høst 1974 un-
derstreger betydning af lagerforhold, når det gæl-
der at fastholde tilstræbte kvalitative egenskaber
hos frugten.

Betydningen af de registrerede ændringer hos

Tabel 9. Sammenhæng mellem kvælstof/frugtfarve og aromaindhols. 1974

Aromastof
Ftotal

farve/aromastof
Fkvælstof Ffrugtfarve

Capronaldehyd (grønne æbler) 3,74*
Butylacetat (æblelugt) 4,75r

Ethyl-2-methylbutyrat (æblelugt) 2,14*
T-hexenal (grønne æbler) 5,34

0,23
0
1,86
0

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

7,25*-

°'51n
1 42

10,67
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frugten efter kvælstoftilførsel på frugtens spise-
kvalitet må antages at være en reduceret friskhed
og aroma og dermed en mindre sortsspecifik
smag. Der behøver ikke nødvendigvis at være en
positiv kvalitetssammenhæng mellem specifikke
smagskomponenter og forbrugerens smagspræfe-
rence.

6. Konklusion
Forsøget viser, at frugtfarven kan påvirkes ved
tilførsel af kvælstof. Frugtens kvalitative egen-
skaber udvikles med modenhedens indtræden, og
da farve og modenhed er koblet, får kvælstoftil-
førsel en indirekte effekt herpå ved påvirkning af
modenhedsgrad på et givet plukketidspunkt. Som
direkte effekt af kvælstoftilførsel fås en reduktion
af frugtens syreindhold.
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