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Sortsforsøg med jordbær 1972-74

Strawberry variety trials 1972-74

A. Thuesen

Resumé
Beretningen meddeler resultater af forsøg med 10 jordbær sorter udført i 1972-74. Sorternes ydeevne
og sygdomsresistens er bedømt i kultur efter traditionel dyrkningsmetode.

Der er undersøgt for nogle kvalitetsegenskaber, som er af betydning for friskvare, dybfrysning,
dåsekonservering og frysetørring.

Målesorterne' Sengana', og 'Zefyr' har i forsøget været placeret mellem de bedste. Udbyttemæssigt
har ingen sort overgået 'Sengana'. Men tre sorter er på grund af specielle egenskaber fremhævet.

Sorten 'Kristina' er meget tidlig moden og har god farve og konsistens til hjemmekonservering. Den
er ret småfrugtet. Er muligvis bedre egnet til dyrkning i privathaver end til erhvervsavl.' Tigaiga' synes
velegnet til frysning. Den har fast konsistens og er transportegnet. Sorten 'Lumina' har en lysende,
orangerød farve. Den fremtræder som en præsentativ og velformet friskvare i sidste halvdel af
sæsonen.

Nøgleord: Jordbærsorter.

Summary
During the years 1972-74 trials with 10 varieties of strawberry were carried out at the State Research
Stations Blangstedgaard (heavy loam) and Spangsbjerg (light loam).

Besides determination of yield and judgment of disease resistance qualities important for the fresh
fruit marked, deep-freezing, canning and freeze-drying are investigated.

The varieties 'Sengana' and 'Zefyr' were among the best. But on account of special qualities three
varieties are accentuated.

The variety 'Kristina' ripens very early and have a good colour and texture for homepreservation.
The fruits are rather small. This variety is possibly better suited for privat gardens than for commercial
growing. 'Tigaiga' seems well adapted to deep-freezing. The texture is firm and it keeps well after
transport. The variety 'Lumina' have a shining orange red colour. It looks fine and have well shaped
fruits in the last half of the strawberry season.

Key words: Strawberry varieties.

Indledning Denne serie omfatter 10 sorter, hvoraf to,
Forsøgene er udført efter samme retningslinier 'Sengana' og 'Zefyr', indgår som målesorter. De
som sortsforsøg med jordbær 1957-58, 1961—63 øvrige er to svenske, 'Kristina' og Balsgård 2617,
og 1965-69, henholdsvis 610., 701. og 991. beret- tre tyske, 'Fructana', 'Tigaiga' og 'Hummi Gran-
ning, og har haft til formål at bedømme sorternes de', samt tre sorter tiltrukket ved Spangsbjerg.
kvalitet og ydeevne til forskellige anvendelses- Forsøgene er udført på svær lermuld ved
områder.
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Tabel 1. Udbytte af salgbare bær, tons/ha. Annual yield of marketable fruits, tonslha

1972
Blangstedgaard
1973

14,9
18,8
19,5
16,7
23,4
14,0
19,9
27,1
20,4
22,4

1974

15,2
22,4
22,3
20,2
25,0
12,9
8,8

19,1
9,8

11,5

Gns.
average

10,7
14,8
14,6
13,9
17,1
10,5
11,6
18,0
12,0
13,6

1972

5,8
10,8
7,2
5,1
8,4
9,1
9,1
8,2
6,9
7,5

Spangsbjerg
1973

12,5
18,7
12,3
13,9
18,1
12,4
14,1
16,9
11,3
16,4

Gns.
average

9,2
14,7
9,8
9,5

13,2
10,7
11,6
12,5
9,1

11,9

Alle
forsøg

årlig gns
average
all trials

10,1
14,8
12,7
12,1
15,6
10,6
11,6
15,8
10,8
12,9

3,3

'Kristina' 2,1
'Zefyr' 3,4
Spangsbjerg 656/62 2,1
Balsgård 2617 4,7
Spangsbjerg 463/62 3,0
'Hummi Grande' 4,5
'Fructana' 6,1
'Sengana' 7,7
'Tigaiga' 5,8
'Lumina' 6,9

LSÜ95

Blangstedgaard og på god sandmuld ved Spangs-
bjerg.

Hovedresultaterne er givet i meddelelse nr.
1362, 1977.

Forsøgsbetingelser og metodik
Hele plantematerialet er ved Spangsbjerg varmt-
vandsbehandlet forud for opformeringen.

Forsøgene blev i 1971 plantet den 20. august
ved Blangstedgaard og den 5. august ved Spangs-
bjerg. Planteafstanden var ved Blangstedgaard 35
x 90 cm, ved Spangsbjerg 33 x 90 cm og hen-
holdsvis med 60 og 62 planter pr. parcel. Ved
begge steder udlagt med 3 fællesparceller.

Høstperioden, middeltemperatur og nedbør
ved forsøgsstederne var følgende:

Høstperiode Temperatur, °C Nedbør
20/6-20/7 mm

Blangstedgaard
1972 . . .
1973 . . .
1974 . . .

. . 21/6-24/7
. . 18/6-20/7
. . 18/6-22/7

Spangsbjerg
1972 . . .
1973 . . .

. . 26/6-28/7

. . 27/6-20/7

15,9
17,9
14,7

16,0
17,9

26
40
54

18
32

På grund af overflytning af forsøgsstationen
ved Spangsbjerg til Aarslev er der ingen høsttal
for Spangsbjerg i 1974.

Resultater
Udbytte
Tabel 1 viser udbyttet af salgbare bær i tons pr.
ha, dels for de enkelte år, dels som årligt gennem-
snit af alle forsøg.

Til trods for regnfattige høstperioder kan ud-
bytteniveauet i 1973 og 1974 betegnes som ret
stort ved Blangstedgaard og som middelstort ved
Spangsbjerg i 1973.

De to måleprøver, 'Zefyr' og 'Sengana', var
blandt de højest ydende sorter i denne forsøgsse-
rie. Begge lå omtrent på samme udbytteniveau
som i tidligere sortsforsøg, hvor de har deltaget.
Spangsbjerg 463/62 har været på højde med ' Sen-
gana' i ydelse. Også Spangsbjerg-sorterne 'Lu-
mina' og 656/62 har givet ret gode udbytter.

Udbytte efter tidlighed
Tabel 2 viser udbyttet af salgbare bær opstillet i
høstperioder. Tallene er årligt gennemsnitsud-
bytte af alle forsøg i tons pr. ha. Første periode er
høstsæsonens tre første plukninger (ca. 1 uge),
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Tabel 2. Udbytte i høstperioder. Yield in harvest periods

Salgbare bær, gns. af alle forsøg, tons/ha årlig
Marketable fruits, average of all trials, tons/ha

1. periode 2. periode 3. periode lait

'Kristina'
'Zefyr'
Sp. 656/62
Balsgård2617 ..
Sp. 463/62
'Hummi Grande'
'Fructana'
'Sengana'
'Tigaiga'
'Lumina'

3,1
3,8
3,7
2,0
1,0
1,0
0,4
0,5
0,2
0,3

5,0
8,2
6,9
6,3
8,2
4,3
3,9
4,4
2,9
3,6

2,0
2,8
2,1
3,8
6,4
5,3
7,3

10,9
7,7
9,0

10,1
14,8
12,7
12,1
15,6
10,6
11,6
15,8
10,8
12,9

anden periode er de næste tre plukninger og tredie
periode er resten afhøstsæsonen.

'Kristina' har været den tidligst modne af sor-
terne i denne serie. Det største udbytte efter de
tre første plukninger havde sorterne 'Zefyr',
Spangsbjerg 656/62 og 'Kristina'. I anden høstpe-
riode har 'Zefyr' og Spangsbjerg 463/62 været
dominerende, medens 'Sengana' og 'Lumina' har

Kristina

Zefyr

Sp. 656/62

Balsgård 2617

Sp. 463/62

Hummi Grande

Fructana

Sengana

Tigaiga

Lumina

været højestydende i sidste høstperiode. Sorten
'Lumina' synes at kunne plukkes med fordel et
par dage senere end ' Sengana'.

Figur 1 viser den gennemsnitlige dato for høst-
periode beregnet af alle forsøg; den tynde streg
angiver hele høstperiodens længde og den krafti-
ge streg sortens hovedsæson, d.v.s. det tidsrum,
hvor den har ydet 80-90 pct. af totaludbyttet.

22 24 26 28 30 2
Juni Juli

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fig. l.Datoforhøstperiodeoghovedsæson.Gns.afalle forsøg 1972-74.
Date of fruiting periods and main season. Average of all trials 1972-74.
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Tabel 3. Bærstørrelse, kg/100 bær og plukkepræstation, kg/time
Size of berry, kg 1100 berries and kg berries picked per hour

Alle forsøg
gns.

All trials
average

0,64
0,95
0,85
0,72
1,24
1,51
0,91
0,80
0,84
0,91

kg/100 bær
kg 1100 berries

Blangstedgaard
1972

0,67
0,85
0,88
0,85
1,47
1,53
1,29
0,93
0,98
1,08

1973

0,60
1,07
0,93
0,70
1,20
1,53
0,80
0,84
0,82
0,97

1974

0,54
0,89
0,76
0,70
1,04
1,38
0,68
0,68
0,67
0,64

kg/time
kg/hours

Spangsbjerg
1973

3,9
6,3
5,9
3,2
5,6
5,9
6,1
5,5
6,2
6,2

'Kristina'
'Zefyr'
Sp. 656/62
Balsgård 2617 . . .
Sp. 463/62
'Hummi Grande'
'Fructana'
'Sengana'
'Tigaiga'
'Lumina'

Bærstørrelse
I tabel 3 er bærstørrelsen angivet ved vægten af
100 bær, dels som gennemsnit af alle forsøg, dels
for de enkelte år ved Blangstedgaard.

De mest storfrugtede sorter var 'Hummi Gran-
de' og Spangsbjerg 463/62. De mindste bær havde
'Kristina'. I tredie høstår var bærstørrelsen ved
næsten alle sorter væsentligt reduceret i forhold
til andet høstår. Især var nedgangen stærk ved
sorten 'Lumina'.

Plukkepræstation
En orientering om forskelle i plukkepræstation
mellem sorterne er opnået ved, at der igennem
sæsonen 1973 ved Spangsbjerg blev taget tid for
bærplukningen i eet parcelhold.

Med 'Zefyr', 'Lumina', 'Tigaiga' og 'Fructana'
er der nået de største mængder bær pr. plukketi-
me, medens Balsgård 2617 og 'Kristina' kun har
givet beskedne udbytter. Bærstørrelsen må anses
for at have den største betydning for gode pluk-
kepræstationer, men også totaludbyttet, modnin-
gens koncentration, bærrenes placering, stilk-
tykkelse og sygdomsresistens er medvirkende
faktorer.

Modtagelighed for svampesygdomme
Gråskimmel (Botrytis einerea). Tabel 4 viser
vægtprocent skimmelangrebne bær i de enkelte år

og ved hvert forsøgssted. I forsøgsperioden er der
ikke forekommet særlig kraftige angreb; stærkest
var det ved Spangsbjerg i 1973. Resultaterne ty-
der dog på, at sorterne Spangsbjerg 463/62, 'Sen-
gana' og 'Lumina' er ret modtagelige overfor grå-
skimmel.

Meldug (Sphaerotheca macularis). Til højre i
tabel 4 er vist angrebsgrad af meldug på bærrene.
Der blev ved Spangsbjerg i 1972 konstateret an-
greb af middel styrke ved sorterne 'Zefyr',
Spangsbjerg 656/62, Spangsbjerg 463/62 og
'Hummi Grande'. For de øvrige sorter er der ikke
fundet angreb af betydning.

Industrikonservering
Frysning
Undersøgelser vedrørende dybfrysning er foreta-
get ved Spangsbjerg. Resultaterne, der er anført i
tabel 5, er gennemsnit af to års bedømmelser.
Syreindhold og refraktometertal er bestemt på
fradrænet saft.

Drænet vægt betegner bærvægten pr. 100 g
frosne bær, efter at saften er løbet fra under 3
timers optøning ved ca. 20°C.

God formbevaring efter optøning har betydning
ved formål, hvor hele bær anvendes. 'Tigaiga' og
'Kristina' er mellem de bedste i denne henseende.

Bærfarve og saftfarve. De mørkeste sorter var
'Sengana', Spangsbjerg656/62og 'Kristina'. Vel-
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Tabel 4. Modtagelighed for gråskimmel og meldug. Susceptibility to grey mould and mildew

Gråskimmelinficerede bær i pet. af totaludbyttet
Grey mould infected fruits as per cent of total yield

Blangstedgaard Spangsbjerg
1972 1973 1974 1972 1973

Meldug på bær
Mildew on fruits
+ + + = stærkt angrebet
+ + + = strongly attacked

'Kristina' 3 2 2 2 6
'Zefyr' 4 2 4 3 5 + +
Sp. 656/62 4 1 4 3 6 + +
Balsgård 2617 5 4 5 3 8
Sp. 463/62 8 3 7 4 15 + +
'Hummi Grande' 3 4 4 6 7 + +
'Fructana' 4 2 4 3 8
'Sengana' 3 5 6 3 11
Tigaiga' 3 3 4 3 7
'Lumina' 3 3 5 3 12

farvet var iøvrigt Spangsbjerg 463/62, 'Zefyr' og
'Fructana'. Den lyseste sort var 'Lumina'.

Syreindholdet var ret højt ved 'Kristina', me-
dens det var relativt lavt ved 'Hummi Grande' og
Balsgård 2617.

Refraktometertallene, der er et udtryk for suk-
kerindholdet, har ikke vist særlig store variati-
oner imellem sorterne. 'Hummi Grande' har haft
det laveste tal.

Dåsekonservering
Ved Spangsbjerg blev sorterne konserveret i dåse
med 30 pct. sukkerlage. Resultaterne, vist i tabel
6, er gennemsnit af to års bedømmelser; det ene år
efter 4, det andet år efter 7 måneders opbevaring.

Bærfarve og saftfarve. Sorten 'Kristina' havde
bevaret farven bedst, men også 'Sengana' blev
bedømt som acceptabel i farve. De øvrige sorter
havde for dårlig farvebestandighed.

Tabel 5. Bedømmelse af dybfrosne bær. Quality after deep-freezing

'Kristina'
'Zefyr'
Sp. 656/62
Balsgård 2617 . . .
Sp. 463/62
'Hummi Grande'
'Fructana'
'Sengana'
'Tigaiga'
'Lumina'

Drænet vægt
efter op-
tøning

g/100 g bær
Drained

weight after
thawing
g/100 g
fruits

78
65
68
69
72
65
78
80
84
83

Frombevaring
efter op-

tøning
10 = bedst

Shape after
thawing

10 = best

7,0
5,5
5,0
4,0
5,3
4,7
6,2
6,5
7,2
6,5

Bærfarve
10 =

mørkest

Fruit colour
10 = darkest

red

7,2
6,8
7,2
5,8
7,0
6,4
7,0
7,6
6,6
5,2

Saftfarve
10 =

mørkest

Juice
colour
10 =

darkest
red

6,8
7,2
7,6
6,6
7,2
6,4
7,0
7,4
6,0
5,0

Syre som
citronsyre
g/1000 ml

saft
Acid as

citric
acid

gllOOO ml
juice

11,1
10,2
10,7
8,9

10,7
8,2

10,4
9,9

10,0
9,9

Refrakto-
metertal

Refracto-
meter
value

7,7
7,3
7,7
7,0
7,6
6,7
7,4
7,6
7,0
7,8
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Tabel 6. Bedømmelse af dåsekonserverede og frysetørrede bær. Quality after canning and freeze-drying

Dåsekonserverede bær
Canned fruits

Bær- Saft- Smag
farve farve 10 =
10 = 10 = bedst

mørkest mørkest
Fruit Juice Flavour
colour colour 10 =
10 = 10 = best

darkest darkest
red red

Frysetørrede bær
Freeze-dried fruits

pet. tørstof

per cent
dry matter

Pulver-
farve
10 =

mørkest
Colour of
pulverized

berries
10 =

darkest

Pet.
kerne

per cent
of

kernels

Vægt af
100 kerner

mg
Weight of

100 kernels
milligrammes

'Kristina' 7,5 8,5 7,9 10,4 8
'Zefyr' 5,5 7,0 7,0 10,1 7
Sp. 656/62 5,0 7,0 7,4 10,5 7
Balsgård 2617 5,5 6,5 6,0 9,3 6
Sp. 463/62 . 6 , 0 7,0 6,0 9,6 8
'Hummi Grande' 4,0 4,5 5,3 8,8 6
'Fructana' 5,5 6,5 6,0 10,4 6
'Sengana' 6,5 7,5 5,9 10,5 7
'Tigaiga' 4,0 5,5 6,2 10,3 5
'Lumina' 3,0 3,5 6,6 10,2 3

0,65
0,78
0,52
0,51
0,65
0,58
0,78
0,68
0,80
0,62

46
48
51
56
55
61
46
56
49
52

Smagen blev vurderet som bedst ved 'Kristi-
na' , men var også god hos Spangsbjerg 656/62 og
'Zefyr'.

Endvidere vurderede Laboratoriet for Frugt-
og Grøntkonserves ved Blangstedgaard de kon-
serverede sorter dels i 30 pct., dels i 50 pct. suk-
kerlage og henholdsvis efter 7 og 5 måneders op-
bevaring.

Konklusionen var her, at sorterne 'Sengana',
'Tigaiga' og 'Kristina' blev anset for egnede til
dåsekonservering. 'Tigaiga' og 'Kristina' havde
god konsistens, medens 'Sengana' var blød.
'Sengana' og 'Tigaiga' havde god jordbærsmag,
medens 'Kristina' blev betegnet som en sort uden
rigtig jordbærsmag. I farve var 'Tigaiga' den lyse-
ste af disse tre sorter.

Frysetørring
Tørstofmængden er bestemt efter frysetørring af
prøver på ca. 200 g bær taget 4-5 gange i høstsæ-
sonen. De i tabel 6 anførte tørstofprocenter er
gennemsnit for tre år.

Tørstofprocenten har ikke vist store variati-
oner. 7 sorter i denne serie ligger mellem 10,1 og

10,5 procent. Den laveste procent fandtes i den
storfrugtede sort 'Hummi Grande'.

Pulverfarven var mest intensiv rød ved sorter-
ne 'Kristina' og Spangsbjerg 463/62. Lysest var
'Lumina' og 'Tigaiga'.

Kernemængden varierede fra 0,51 til 0,80 g pr.
100 g bær.

Kernestørrelsen varierede fra 46 til 61 mg pr.
100 kerner.

Bedømmelser ved Statens Husholdningsråd
Ved Statens Husholdningsråd blev der foretaget
en sammenlignende undersøgelse af sorternes
køkkentekniske egenskaber, ernæringsmæssige
værdi og organoleptiske kvalitet til henkogning og
til frysning.

Resultaterne, der er gennemsnit af tre års be-
dømmelser og analyser, er vist i tabel 7 for friske
bær og i tabel 8 for dybfrosne og henkogte bær.

Friske bær
Afhasningens lethed. De friske bær blev ved mod-
tagelsen vurderet for, hvor let hasen kunne skilles
fra bærret. 'Kristina' og 'Sengana' var ret let at
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Tabel 7. Bedømmelse af friske bær. Quality of fresh fruits

Afhasningens
lethed
Removal of
calyx

Tørstof
pet.

Per cent
dry matter

8,7
8,5
9,1
7,8
7,8
7,1
9,5
9,2
9,1
9,1

C-vitamin
mg/100g
Ascorbic

acid
milligranl

100 g

54
88
73
64
58
49
62
53
69
49

Farve
10 =

mørkest
Colour
10 =

darkest red

7,8
7,5
7,4
5,6
6,9
6,5
7,4
8,6
7,6
5,1

Smag
10 =
bedst

Flavour
10 =
best

6,7
6,2
7,6
5,5
5,4
4,8
6,5
7,2
6,0
7,1

'Kristina' ret let
'Zefyr' lidt vanskelig
Sp. 656/62 noget vanskelig
Balsgård 2617 noget vanskelig
Sp. 463/62 lidt vanskelig
'Hummi Grande'.. . . lidt vanskelig
'Fructana' lidt vanskelig
'Sengana' ret let
'Tigaiga' noget vanskelig
'Lumina' lidt vanskelig

afhase, medens de øvrige sorter havde mere van-
skeligt ved at slippe hasen.

Tørstofindholdet var lavt ved sorterne 'Hummi
Grande', Balsgård 2617 og Spangsbjerg 463/62,
medens de øvrige sorter havde tørstofprocent
omkring middel.

C-vitaminindhold i friske bær var ret højt ved
'Zefyr', men relativt lavt ved sorterne 'Hummi
Grande', 'Lumina', 'Sengana' og 'Kristina'.

Farve. Balsgård 2617 og 'Lumina' er lysfragte-
de sorter. 'Sengana' var den mest mørke.

Smag. Spangsbjerg 656/62 har i gennemsnit op-
nået den bedste karakter i smag. Middelmådige
var Balsgård 2617, Spangsbjerg 463/62 og 'Hum-
mi Grande'.

Frysning
Efter 5-10 måneders opbevaring blev de dybfros-
ne bær dagen før bedømmelserne stillet til optø-
ning og overhældt med sukkerlage.

Smag. Det er vanskeligt i denne egenskab at
fremhæve bestemte sorter. De varierer i karakter

Tabel 8. Bedømmelser vedr. hjemmekonservering. Quality after home-freezing and home-preservation

Frysning
Deep-freezing

Smag
10 = bedst
Flavour

10 = best

7,6
6,4
7,3
6,4
6,9
5,7
7,2
7,2
7,6
6,4

Konsistens
10 = bedst

Texture
10 = best

7,3
6,0
7,4
4,8
6,3
4,6
7,7
6,5
8,2
6,5

Henkogning på glas
Home-preservation

Farve
10 = mørkest

Colour
10 =

darkest red

8,3
8,0
7,0
6,2
7,7
6,5
7,6
8,0
7,2
4,1

Smag
10 = bedst
Flavour

10 = best

7,6
6,8
7,0
7,0
7,3
6,7
7,1
6,6
7,2
6,2

Konsistens
10 = bedst

Texture
10 = best

7,2
6,0
6,9
5,5
7,0
5,2
7,0
6,4
7,4
6,1

'Kristina'
'Zefyr'
Sp. 656/62
Balsgård 2617 ..
Sp. 463/62
'Hummi Grande'
'Fructana'
'Sengana'
'Tigaiga'
'Lumina'
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fra middelmådig til god. 'Hummi Grande' må dog
betegnes som temmelig dårlig i smag.

Konsistensen har været god ved sorterne
'Tigaiga', 'Fructana', Spangsbjerg 656/62 og
'Kristina'. Derimod var 'Hummi Grande' og
Balsgård 2617 dårlige i konsistens og formbeva-
ring.

Henkogning
Bedømmelser blev foretaget efter 5-10 måneders
opbevaring.

Farven var ret mørk ved sorterne 'Kristina',
'Sengana' og 'Zefyr', men meget lys ved 'Lumi-
na'.

Smag. Sorterne 'Kristina', Spangsbjerg463/62
og 'Tigaiga' blev alle tre år bedømt som gode i
smag. For de øvrige sorter var der mere u-
overensstemmelse i vurderingerne.

Konsistensen blev alle år bedømt som god ved
'Tigaiga' og 'Kristina', medens 'Hummi Grande'
og tildels også Balsgård 2617 havde dårlig, blød
konsistens. De øvrige sorter ligger i området mid-
delmådig til god.

Sammenfattende kan siges, at sorterne 'Kristi-
na', 'Sengana', 'Tigaiga', 'Fructana', Spangs-
bjerg 463/62, Spangsbjerg 656/62 og 'Zefyr' er god
til nogenlunde egnede til hjemmekons ervering i
form af frysning og henkogning, medens 'Hummi
Grande' og Balsgård 2617 er uegnede til disse
formål. Den lysfrugtede sort 'Lumina' har god
formbevaring efter frysning, men er uegnet til
henkogning.

Konklusion
Der synes ikke i denne serie at være sorter, der
kan betragtes som epokegørende nyheder i for-
hold til måleprøverne 'Sengana' og 'Zefyr'. Ingen
har udbyttemæssigt overgået 'Sengana'. Men føl-
gende tre sorter bør dog på grund af specielle
egenskaber fremhæves.

'Kristina' er meget tidlig moden og har god
farve og konsistens tilhjemmekonservering. Men
den er ret småfrugtet og er muligvis bedre egnet til
dyrkning i privathaver end i erhvervsavl.

'Tigaiga' synes velegnet til frysning. Den har
udpræget fast konsistens og har god transport-
fasthed.

'Lumina' udmærker sig ved sin lysende, oran-
gerøde farve. Til friskvaremarkedet kan den i
sidste halvdel af sæsonen være et alternativ til den
mørkerøde 'Sengana'.

Kort beskrivelse af sorterne
Balsgård 2617
Tiltrækker: Institutet för växtförädling, Bals-
gård, Sverige.

Afstamning: Sengana x Valentine (1957).
Udbyttet middelstort. Tidlig modning. Egnet

til frisk forbrug.
Væksten kraftig, middeltæt til tæt. Blomsterne

sidder under løvhøjde og er ret små. Bær middel-
store, bliver dog ret små mod slutningen af sæso-
nen. Formen bredrund, farven teglrød, skinnen-
de. Nødderne indsænkede. Er noget vanskelig at
afhase. Bær ofte lidt hule efter afhasningen.
Frugtkødet lysrødt til middelrødt, konsistensen
blød, lidt syrlig, uden særlig aroma. Er lidt mod-
tagelig for gråskimmel.

'Fructana'
Tiltrækker: Sengana G.M.B.H., Hamburg-
Volksdorf. I Danmark ved Østergaards Frøavl
A/S, Stensballe, Horsens.

Udbyttet middelstort. Middeltidlig til sen mod-
ning. Egnet til frisk forbrug og nogenlunde godt
egnet til hjemmekonservering.

Væksten kraftig, middeltæt, temmelig høj og
bred. Enkelte firekoblede blade forekommer.
Blomsterne næsten i løvhøjde, middelstore. Bær-
rene første år ret store, iøvrigt middelstore, kort
kegleformede til runde, lidt kantede og riflede.
Farven middelrød til mørkrød, halvglinsende.
Nødder indsænkede. Lidt vanskelig at afhase.
Frugtkødet orangerødt til middelrødt, ret blød,
men behagelig konsistens. Smagen middelgod
med svag aroma. Synes ret sund. Har kun været
svagt angrebet af gråskimmel. Litt. 4.

'Hummi Grande'
Tiltrækker: Reinhold Hummel, Stuttgart-Wei-
limdorf. I handel omkring 1967. Varemærkebe-
skyttet.

Udbyttet middelstort. Middeltidlig modning.
Kun egnet til frisk konsum.
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Væksten kraftig, middeltæt, noget udbredt.
Blade lysegrønne til mellemgrønne. Blomsterne
store, i løvhøjde eller lidt over løvet. Bær meget
store, runde til rundt kegleformede, lidt riflede.
Farven mørk orangerød, noget brunligt blakket,
halvglinsende. Nødder i niveau med overfladen.
Lidt vanskelig at løsne hasen, ofte fremkommer
stort hulrum efter afhasningen. Frugtkødet lys
orangerød. Ingen særlig aroma. Konsistensen
temmelig blød og trevlet. Får let trykpletter efter
henstand. Modtagelig for meldug, svagt modtage-
lig for gråskimmel. Litt. 5.

'Kristina'
Synonym: Balsgård 2608, Midsommer.

Tiltrækker: Institutet för växtförädling, Bals-
gård, Sverige. I handel 1968. Varemærkebeskyt-
tet.

Afstamning: Sengana x Valentine (1957).
Udbyttet middelstort. Meget tidlig modning.

Velegnet til dåsekonservering og frysning.
Væksten middelkraftig, middeltæt. Blomsterne

er middelstore og sidder under løvet. Bær middel-
store til små, kort kegleformede til runde, glin-
sende, mørkrøde. Nødderne sidder i niveau med
overfladen. Afhasningen ret let. Frugtkødet gen-
nemfarvet mørkrødt; middelfast konsistens.
Smagen syrlig med middelstærk aroma. Ret hold-
bar efter henstand. Sorten synes temmelig mod-
standsdygtig overfor gråskimmel og meldug, men
en lettere grad af brogede blade (»June Yellows«)
forekommer almindeligt. Litt. 1,2.

'Lumina'
Synonym: Spangsbjerg 2032/66.

Tiltrækker: Statens Forsøgsstation, 5792
Aarslev. I handel 1977 under licens. Forhandles
af gartner Magnus Nielsen, Ganløse, Måløv, og
Østergaards Frøavl A/S, Stensballe, Horsens.

Afstamning: Donner x 4378/57 ((Ydun x
Temple) x Sengana) (1966).

Udbyttet middelstort. Modner ret sent, om-
trent samtidig med Sengana, men høstperioden er
2-3 dage længere. Egnet til frisk konsum. Sorten
synes ikke egnet til mere end 2 års høst.

Væksten kraftig, middeltæt til åben. Blade lys-
grønne. Blomster små til middelstore, i løvhøjde
eller lidt under. Bær store til middelstore, regel-
mæssige, kort kegleformede til runde. Farven ly-
sende orangerød, glinsende. Nødder i niveau med
overfladen. Afhasningsevnen middelgod. Frugt-
kødet lys orangerød til hvidligrosa. Smagen ret
sød, lidt tør, uden særlig aroma. Middelfast, jævn
konsistens. Ret god transportfasthed og ret god
holdbarhed efter henstand. Angribes ikke af mel-
dug, men er noget modtagelig for gråskimmel.

'Sengana'
Tiltrækker: R.v. Sengbusch, Hamburg. I handel
1952 under licens. I Danmark ved Østergaards
Frøavl A/S, Stensballe, Horsens.

Udbyttet stort. Middeltidlig til sen modning.
Velegnet til frysning og dåsekonservering, ret god
til frisk konsum.

Væksten kraftig, ret tæt. Blomsterne middel-
store, sidder i løvhøjde eller lidt under. Bær mid-
delstore til store, runde til kort kegleformede,
mørkrøde til brunrøde, ikke helt gennemfarvede.
Nødder i niveau med overfladen. Afhases nogen-
lunde let. Smagen syrlig, ret kraftig. Konsisten-
sen middelfast. Angribes ikke af meldug, men er
modtagelig for angreb af gråskimmel. Litt. 2,3,5,
6.

Spangsbjerg 463/62
Tiltrækker: Statens Forsøgsstation, 5792
Aarslev. Indtil videre ikke i handel.

Afstamning: Sengana x Zefyr (1962).
Udbyttet stort. Tidlig til middeltidlig modning.

Egnet til frisk konsum.
Væksten middelkraftig, middeltæt til tæt.

Blomsterne ret store, sidder omtrent i løvhøjde.
Bærrene er først i sæsonen meget store, senere
kun middelstore. Formen rund til kort keglefor-
met, efterhånden svagt halset. Farven middelrød
til mørkrød. Nødderne i niveau med overfladen.
Middelgod afhasning. Frugtkødet gennemfarvet,
ret mørkrød. Konsistensen lidt blød. Smagen
middelgod, ret sød, middelkraftig aroma. Bærre-
ne får let trykpletter efter henstand. Modtagelig
for gråskimmel og meldug.
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Spangsbjerg 656/62
Tiltrækker: Statens Forsøgsstation, 5792
Aarslev. Indtil videre ikke i handel.

Afstamning: Sengana x Zefyr (1962).
Udbyttet middelstort. Tidlig modning. Egnet

til frisk forbrug.
Væksten ret kraftig, middeltæt, noget udbredt.

Blomster middelstore, sidder i løvhøjde eller lidt
under. Bær middelstore, runde til kort keglefor-
mede, middelrøde til mørkrøde. Nødder i niveau
med overfladen til svagt indsænkede. Noget van-
skelig at afhase. Frugtkødet middelrødt til mørk-
rødt. Smagen god, middelsød med behagelig, ret
kraftig aroma. Tilbøjelighed til trykpletter efter
henstand. Er noget modtagelig for meldug.

'Tigaiga'
Tiltrækker: Sengana G.M.B.H., Hamburg-
Volksdorf. I handel under licens 1969.1 Danmark
ved Østergaards Frøavl A/S, Stensballe, Hor-
sens.

Udbyttet middelstort. Modner samtidig med
eller en smule senere end Sengana. Sorten synes
velegnet til frysning. Den har god konsistens og
form til dåsekonservering, men er noget lys.

Væksten kraftig, middeltæt, noget udbredt.
Blomsterne middelstore, sidder under løvet. Bær
store til middelstore, fra spids kegleformede og
kileformede til næsten runde. Farven middelrød
med noget gråligt skær. Nødder i niveau med
overfladen. Noget vanskelig afhasning. Frugtkø-
det gennemfarvet orangerødt til middelrødt.
Meget fast konsistens. Middelgod, svag syrlig
smag med svag til middelkraftig aroma. God

transportfasthed. Sorten synes gennemgående at
være sund. Har kun været svagt angrebet af grå-
skimmel. Litt. 3, 4, 5.

'Zefyr'
Synonym: Spangsbjerg 5143/52.

Tiltrækker: Statens Forsøgsstation, 5792
Aarslev. I handel 1965.

Afstamning: Dybdahl x Valentine (1952).
Udbyttet ret stort. Modner tidligt. Egnet til

frisk forbrug og er ret god til frysning.
Væksten middelkraftig, middeltæt til åben.

Blomsterne ret store, sidder i løvhøjde. Bærrene
er store og noget kamformede først på sæsonen,
men bliver ret små mod slutningen. Farven jævn
og stærk rød. Nødder i niveau med overfladen.
Lidt vanskelig afhasning. Frugtkødet middelrødt,
ikke helt gennemfarvet. Middelfast konsistens.
Smagen frisk syrlig og kraftig. Moderat modtage-
lig for gråskimmel, men kan angribes af meldug.
Litt. 2, 3, 6.
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