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Resume 
Virkningen af 3 nye udtyndingsmidler, NPA, 3-ep og 3-CPA blev undersøgt hos blomme (Prunus 
domestica L). Midlerne blev ud sprøjtet på forskellige tidspunkter efter blomstringen. Kun 3-CPA viste 
sig lovende, men sprøjtetidspunktet synes at være meget afgørende for virkningen. Kun i l forsøg 
opnåedes tilstrækkelig udtynding med 3-CPA. 250 ppm ethephon ud sprøjtet ved ca. 90 pct. åbne 
blomster gaven tydelig udtyndingsvirkning, men 5 pct. svovlkalk ved samme sprøjtetidspunkt virkede 
bedre. Svovlkalk tyndede bedst ved ca. 90 pct. åbne blomster. F1ere gange sprøjtning med l dags 
mellemrum i blomstringstiden gav større virkning, men førte i nogle tilfælde til for kraftig udtynding. 

Mekanisk udtynding med kirsebærryster blev prøvet i 3 forsøg. Denne metode medførte også 
stigning i frugtstørreisen. Det er dog vanskeligt at udtynde grenenes yderpartier ved rystning. 

NØgleord: NPA, 3-CP, 3-CPA, ethephon, svovlkalk, mekanisk udtynding. 

Summary 
Three chemical thinners, NPA, 3-CP, and 3-CPA, not previously tried for thinning plums (Prunus 
domestica L.) in Denmark, were sprayed at two concentrations and at two application times (tabel l, 
2 and 3). Only 3-CPA seemed promising and were examined in a three-yearexperiment in two cultivars 
(table 4). In the early cultivar 'Opal' the treatments failed to give satisfactory thinning. In 'Victoria' 
good thinning was found in one experiment, where 250 ppm 3-CPA was applied 37 days af ter full 
bloom. Correct timing ofthe spraying seems to be very important to obtain this effect, so an easy way 
to identify the most sensitive stage for 3-CPA treatment is needed. 

250 ppm ethephon applied at 90 per cent open flowers resulted in good thinning in two experiments 
(table 5). Lower concentrations and earlier applications were less effective. Best thinning was 
obtained with a spray of 5 per cent lime sulphur applied at 90 per cent open flowers. Two or three 
sprayings with lime sulphur with 1-2 day intervals were more effective, but overthinned in some cases 
(table 6). 

Mechanical thinning with a cherry shaker also improved fruit size at harvest (table 7). The 
perimeter of the trees are difficult to thin by this method, and supplementary hand thinning is 
necessary. Thinning by shaking is not a se1ective thinning, since removed fruits are comparable in size 
to fruits left on the tree (table 8). - The relation between fmit weight and fruit diameter in two cultivars 
is shown in figures l and 2. 

Key words: NPA, 3-CP, 3-CPA, ethephon, lime sulphur, mechanical thinning. 
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Indledning 
Sprøjtning med svovlkalk i blomstringstiden har i 
mange år været det eneste middel til kemisk ud
tyndingafblommer(Øhlers, 1964). Da virkningen 
af svovlkalk ikke altid er tilfredsstillende, er der 
et behov for at finde andre udtyndingsmidler. 

NAA, NAAm og carbaryl er ikke fundet til
strækkeligt effektive (Øhlers, 1964, Schumacher 
& Frankhauser, 1972). I det følgende omtales 
forsøg med andre midler, som har vist virkning i 
udenlandske forsøg med blommer og fersken. 
Der er desuden udført forsøg med mekanisk ud
tynding ved hjælp af en ryster, som er beregnet til 
høst af kirsebær. 

Materialer og metoder 
Træmateriale og antal gentagelser 
1971 9-årige 'Laxton Early', 'Rivers Early', 

'Opal', 'Reine Claude d'Oullins' og 'Cam
bridge Gage'. 5 grenpartier pr. forsøgsled. 

1973 7-årige 'Opal'. 18 træer pr. forsøgsled. 
1974 8-årige 'Opal' og 'Kirkes'. 12 træer pr. for

søgsled. 
1975 4-årige 'Opal' og 'Victoria'. 6 træer pr. for

søgsled. 
1976 5-årige 'Opal' og 'Victoria'. 6 træer pr. for

søgsled. 
8-årige 'Stanley'. 28 træer pr. forsøgsled . 

1977 6-årige 'Opal' og 'Victoria'. 6 træer pr. for
søgsled. Desuden 7-årige 'Victoria' (meka
nisk udtynding). 7 træer pr. forsøgsled (S. 
Thorup, Årslev). 

1979 lI-årige 'Stanley'. 28 træer pr. forsøgsled. 

Kemiske udtyndingsmidler 
3-CP 2-(3-chlorphenoxy)-propionsyre. 3-CP 

Wettable (Amchern), indeholdende 8,33 
pet. aktivt stof i pulverform. 

3-CPA 2-(3-chlorphenoxy)-propionamid. Fruit
one CPA (Amchern), indeholdende 7,9 
pct. 3-CPA + 0,4 pct. 3-CP. 

NPA Naphthylphthalamic syre. Peach-Thin 
322 (Amchern), indeholdende 17,2 pct. 
Na-NPA i væskeform. 

Ethephon 2-chlorethylfosfonsyre. Ethrell00 in
deholder 9,5 pct. aktivt stof. 

Svovlkalk Der er anvendt et præparat, der har en 
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vægtfylde på ca. 1,25 (300 Baume), inde
holdende 270 g totalsvovl pr. liter, heraf 
190 g polysulfidsvovl. 

Sprøjtning 
Sprøjtningerne er udført med riffel og fuld væ
skemængde til afdrypning, bortset fra 1973 og 
1974, hvor der blev anvendt 10 x koncentreret 
væske og en Schaumann-tågesprøjte. 

Mekanisk udtynding 
Der er anvendt en kirsebærryster (Schaumann), 
og i reglen en rystefrekvens på 650 slag pr. minut. 
Slaglængde: 60 mm. Rystetiden har varieret fra 
2-6 sekunder pr. træ. I forsøget med 'Stanley' i 
1979 er der dog rystet 12-18 sekunder pr. træ. 

Målinger 
Blomstring 

I nogle forsøg blev træernes blomstermængde 
skønsmæssigt bedømt efter en 0-10 skala, hvor 10 
angiver maximal blomstertæthed. Ved sprøjtning 
i blomstringstiden blev der foretaget en skøns
mæssig bedømmelse af pct. åbne blomster på 
sprøjtetidspunktet. Fuld blomstring angiver den 
dag, de første kronblade falder. 

Frugtsætning 

Pet. sætning er beregnet ud fra optælling af 
antal blomster (300-1000) og senere antal frugter 
på mærkede grenpartier. Kun udført i 1971. 

Udbytte 

er bestemt ved vejning af alle frugter på hvert træ. 
I enkelte forsøg er træen~e høstet ad 2 gange. 

FrugtstØrrelse 

er bestemt ved vejning af 50 frugter pr. træ. Hvor 
der er høstet 2 gange, er frugtstørreisen beregnet 
som et vejet gennemsnit af de 2 høsttider. 

Resultater 
1. Orienterende forsøg med nye udtyndingsmid
ler 
3 midler blev undersøgt ved 2 sprøjtetidspunkter. 
3-CP A reducerede sætningen i 2 sorter ved sidste 
sprøjtetidspunkt, tabel 1. 3-CP viste ingen sikker 



Tabel 1. Pet. frugtsætning i 9-årige 'Opal' og 'Reine 
Claude d 'Oullins , efter sprøjtning med 3-CPA på 2 tids
punkter. Første sprøjtning: 2 dage efter fuld blomstring. 

1971. 
Per centfruit set in 9 years old' Opal' and' Reine Claude 
d'Oullins' after spraying with 3-CPA an 2 dates. First 

spray: 2 days after full bloom. 1971. 

'Opal' 'R. Claude d'Oullins' 

Sprøjtetider, dates af spray 
ppm 3-CPA 12. maj 26. maj 18. maj 27. maj 

o 
ISO 
300 

LSD95 

52 
43 
42 

Ls. 

45 
24 
18 

14 

24 
26 
16 

i.s. 

31 
18 
10 

7 

Tabel 2. Pet. frugtsætning i 9-årige 'Reine Claude 
d'Oullins' og 'Laxton Early' efter sprøjtning med 3-CP 
på 2 tidspunkter. Første sprøjtning: 2 dage efter fuld 

blomstring. 1971. 
Per centfruit set in 9 years old' Reine Claude d' Oullins' 
and' Laxton Early' af ter spraying with 3-CP on2 dates. 

First spray: 2 days af ter full bloom. 1971. 

'R. Claude d'Oullins' 'Laxton Early' 

Sprøjtetider, dates af spray 
ppm 3-CP 18. maj 27. maj 14. maj 

O 
50 

150 

LSD95 

38 
41 
31 

Ls. 

41 
32 
25 

i.s. 

23 
20 
17 

i.s. 

virkning i 3 forsøg, tabel 2. NPA udtyndede kun i 
1 tilfælde, tabel 3. 

Også i det følgende år blev der foretaget orien
terende sprøjtninger med de 3 midler. Der blev 
ikke foretaget målinger, da sætningen gennemgå
ende var lav og træmaterialet begrænset. 

Alle 3 midler gav begge år skader på blade og 
skud. Få dage efter sprøjtningen sås ofte bladkrøl 
og krumning af den yderste del af de nye skud 
(epinasti). I nogle tilfælde døde skuddenes en
deknop. Størst skadevirkning fandtes gennemgå
ende efter tidlig sprøjtning og på tidlige sorter. 

Af de 3 midler indgik kun 3-CP A i fortsatte 
forsøg. 
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Tabel 3. Pct. frugtsætning i 9-årige 'Rivers Early' og 
'Cambridge Gage' efter sprøjtning med NPA på 2 tids
punkter. Første sprøjtning: 2 dage efter fuld blomstring. 

1971. 
Per cent fruit set in 9 years old 'Rivers Early' and 
'Cambridge Gage' after spraying with NPA an 2 dates. 

First spray: 2 days af ter Jull bloom. 1971. 

'Rivers Early' 'Cambridge Gage' 

Sprøjtetider, dates af spray 
ppm NPA 14. maj 27. maj 18. maj 27. maj 

O 
100 
300 

36 
30 
I3 

9 

31 
33 
32 

i.s. 

2. Forsøg med 3-CPA, tabel 4 

19 
21 
20 

i.s. 

31 
28 
24 

i.s. 

Ifølge fabrikantens vejledning skal sprøjtning i 
fersken ske på bestemte udviklingstrin. Bedst 
virkning skulle opnås, når stenene har en længde 
på 5-10 mm. Forsøgene i 'Opal' og 'Victoria' blev 
gennemført ved udviklingstrin svarende til sten
længder på 5-11 mm. 

Blomstringskarakterer er ikke i alle tilfælde ens 
i de forskellige forsøgsled. Det skyldes, at de 
samme træer har været anvendt fra år til år. 

'Opal'. Forsøgene i 1975 og 1976 tyder på, at 
bedst virkning opnås ved det tidligste sprøjtetids
punkt. Sprøjtning 38 dage efter fuld blomstring i 
1975 tenderer mod at give det modsatte afudtyn
ding, nemlig øget frugtsætning (højere udbytte, 
mindre frugtstørrelse og lavere blomstertæthed 
året efter). Antal frugter fjernet ved håndudtyn
ding 1976 viser, at jo senere der sprøjtes, jo flere 
frugter må der fjernes for at opnå samme frugt
tæthed på træerne. Det gælder navnlig ved sidste 
sprøjtetidspunkt, hvor blomstermængden var lil
le. 2 koncentrationer blev prøvet på et tidligt tids
punkt i 1977. De sprøjtede forsøgsled havde flere 
blomster pr. træ end de ubehandlede. Sprøjtnin
gerne gav ikke så god udtynding, at håndudtyn
ding kunne undlades, og frugtstørreisen blev lav. 
500 ppm gav ikke bedre virkning end 250 ppm. 

'Victoria'. Sprøjtning 37 dage efter fuld blom
string i 1975 gaven tilfredsstillende udtynding, 
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Tabel 4. Virkningen af sprøjtning med 3-CPA på forskellige tidspunkter efter blomstring på udbytte og frugtstørrel-
se samt blomstring året efter. 

The effect ofpost-bloom sprays with 3-CPA on yield, fruit size, and repeat bloom. 

Sprøjtetidsp. Kar. for 
Sort, år, dage efter bl. tæthed 

behandling f. blomstr. 1-10 
Cultivar, Time af spray Flawer 

year, days after density 
treatment f. bloom 1-10 

Opal-1975 
Kontrol 
250 ppm 38 

Opal-l 976 
Kontrol 6,2 
250 ppm 20 6,7 
250 ppm 24 7,7 
250 ppm 32 4,3 

Opal-l 977 
Kontrol 5,7 
250 ppm 14 8,3* 
500 ppm 14 8,5* 

Victoria-1975 
Kontrol 
250 ppm 37 

Victoria-1976 
Kontrol 7,5 
250 ppm 18 7,0 
250 ppm 22 7,0 
250 ppm 30 9,0· 

Victoria-1977 
Kontrol 6,0 
250 ppm 12 6,9* 
500 ppm 12 7,6* 

*) Signifikant (95%) forskellig fra kontrol 
Significantly (95%) different from control 

bedre frugtstørrelse og større blomstermængde 
året efter i forhold til kontrol. Også ved de 3 
udtyndingstidspunkter i 1976 er der opnået nogen 
udtynding. Sprøjtning med 250 og 500 ppm allere
de 12 dage efter fuld blomstring i 1977 resulterede 
i mindre frugtstørrelse end i ubehandlede træer. 
En medvirkende årsag hertil kan være den større 
blomstermængde på de sprøjtede træer. 
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Sprøjteåret, year of spray Næste år 
Next year 

Antal frugter Kar. for 
fjernet manu- bl. tæthed 

kg/træ g/frugt e1t/træ 1-10 
kg/tree glfruit Number af fr. Flawer 

removed by density 
hand/tree l-IO 

43 21 O 6,2 
57 19 O 4,3 

31 21 1740 5,7 
33 23 530 8,3* 
30 23 930 8,5* 
23 24 1480 8,3* 

33 27 O 
37 21* ,300 
41 21* 770 

52 31 O 7,5 
27* 46* O 9,0* 

53 32 O 6,0 
42 34 O 6,9* 
35* 36 O 7,6* 
52 34 O 7,3* 

40 36 O 
48 32* O 
46 30* O 

3. Forsøg med ethephon (Ethrel), tabel 5 
Der er udført 5 forsøg, hvor ethephon er udsprøj
tet i blomstringstiden. Der fandtes kun sikker 
udtyndingsvirkning, hvor der var 90 pet. åbne 
blomster på sprøjtetidspunktet, dvs. i 'Kirkes' 
1974 og i 'Opal' 1973. Sprøjtning med 100 og 250 
ppm ved 50--60 pet. åbne blomster i 'Opal' og 
'Victoria' i 1975 gav ingen udtynding. 



TabelS. Virkningen af ethephon-sprøjtninger i blomstringstiden på udbytte og frugtstørrelse samt blomstring året 
efter. 

The effect af ethephon sprays during the bloom an yield, fruit size, and repeat bloom 

Sort, år Procent åbne blomster 
behandling på sprøjtedagen 
eultivar, Per cent openjlowers 
year, on date af spraying 
treatment 

Kirkes-l 974 
Kontrol 
250 ppm 90 

Opal-l 973 
Kontrol 
250 ppm 90 

Opal-1974 
Kontrol 
250 ppm 75 

Opal-1975 
Kontrol 
100 ppm 50 
250 ppm 50 

Victoria-1975 
Kontrol 
100 ppm 60 
250 ppm 60 

*) Signifikant (95%) forskellig fra kontrol 
Signijicantly (95%) different from control 

I et orienterende forsøg i 1979 blev der sprøjtet 
med 350 ppm ethephon den 18. juni i både 'Opal' 
og 'Victoria'. De samme træer var allerede 
sprøjtet i blomstringstiden med 250 ppm, men 
virkningen skønnedes for ringe. De 2 sorter re
agerer tilsyneladende ikke ens på behandlingen. I 
'Opal' kunne der ses en hæmning affrugtvæksten 
i en del af frugterne, men disse faldt ikke af, og 
den gennemsnitlige frugtstørrelse ved høst blev 
mindre end i håndudtyndede træer. I 'Victoria' 
kom der et tydeligt frugtfald efter sprøjtningen, og 
frugtstørreisen blev bedre end i håndudtyndede 
træer. 

4. ForsØg med svovlkalk,tabel6 
Der er udført 9 forsøg ved forskellige stadier un-

34* 

Sprøjteåret, year af spray Næste år 
Next year 

Kar. for bl. Kar. for bl. 
tæthed 1-10 kg/træ g/frugt tæthed 1-10 
Flower den- kg/tree g/fruit Flower den-

sity l-JO sity l-JO 

8,5 98 42 
8,5 63* 46* 

14 3,0 
19* 6,1 

6,7 93 18 
6,3 80 22 

43 21 6,2 
42 22 6,7 
44 22 7,7 

52 31 7,5 
57 31 7,0 
55 31 7,0 

der blomstringen, og i nogle forsøgsled er de 
samme træer sprøjtet 2 eller 3 gange. Blom
stringskaraktererne er ikke i alle tilfælde ens i de 
forskellige forsøgsled. Det skyldes, at de samme 
træer har været anvendt fra år til år. Den største 
udtyndingsvirkning er fundet ved 3 gange sprøjt
ning i 'Opal' og 'Victoria' i 1976. Udbyttet faldt 
drastisk i 'Opal' , mindre udtalt i 'Victoria' . BMe 
frugtstørrelse og blomsterdannelse blev klart for
bedret. To gange sprøjtning gav også stort ud
byttefald i 'Victoria' i 1977, til trods for at de 
sprøjtede træer havde flere blomster end de ube
handlede. To gange sprøjtning i 'Opal' i 1977 gav 
derimod ingen sikre ændringer i udbytte og frugt
størrelse i forhold til ubehandlet. Også her havde 
de sprøjtede træer flere blomster end kontrol. En 

523 



Tabel 6. Virkningen af en eller flere sprøjtninger med 5% svovlkalk i blomstringstiden på udbytte og frugtstørrelse 
samt blomstring året efter. 

The effect of one or more sprays with 5% lime sulphur during bloom an yield, fruit size, and repeat bloom. 

Sort, år, 
sprøjte-
tidspunkt Procent åbne blomster 
eultivar, på sprøjtedagen 
year, date Per cent openjlowers 
ofspray on date af spraying 

Kirkes-I 974 
Kontrol 
Spr. 26/4 90 

Opal-1973 
Kontrol 
Spr. 11/5 90 

Opal-1974 
Kontrol 
Spr. 26/4 75 

Opal-l 975 
Kontrol 
Spr. 7/5 50 

Opal-1976 
Kontrol 
3 x spr. 11 + 12+ 1315 60,90,95 

Opal-1977 
Kontrol 
2 x spr. 11 + 13/5 50,90 

Victoria-1975 
Kontrol 
Spr. 7/5 60 

Victoria-l 976 
Kontrol 
3 x spr. 11 + 12+ 1315 40,60,75 

Victoria-1977 
Kontrol 
2 x spr. 13+ 1415 70,90 

*: signifikant (95%) forskellig fra kontrol. 
significantly different (95%) from control. 

Sprøjteåret, year af spray Næste år 
Next year 

Kar. for bl. kg/træ g/frugt Kar. for bl. 
tæthed 1-10 tæthed 1-10 
Flower den- kg/tree glfruit Flower den-

sity 1-10 sit y 1-10 

8,5 98 42 
8,5 61* 49-

14 3,0 
22- 7,1* 

6,7 93 18 
6,9 80 25 

43 21 6,2 
37 23 7,5 

6,2 31 1) 21 5,7 
7,5 6* 27* 9,3* 

5,7 33 27 
9,3* 40 26 

52 31 7,5 
56 34 7,0 

7,5 53 32 6,0 
7,0 22* 54* 8,7* 

6,0 40 36 
8,7* 7* 44* 

1) Håndudtyndet, 1740 frugter/træ - hand thinned, 1740 fruitsltree. 

sprøjtning ved 50--60 pet. åbne blomster udtynde
de ikke 'Opal' og 'Victoria' i 1975. En sprøjtning 
ved 90 pet. åbne blomster gav derimod en tydelig 
virkning i 'Kirkes' i 1974 og i 'Opal' i 1973 (større 
frugter og bedre blomsterdannelse). Samme ten
dens fandtes efter sprøjtning ved 75 pet. åbne 
blomster i 'Opal' i 1974. 
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5. Mekanisk udtynding 
Der er udført 3 forsøg med mekanisk frugtudtyn
ding ved hjælp af en kirsebærryster. I 'Stanley' 
øgedes frugtstørreisen i 2 forsøg efter rystning 
sidst ijuni, og udbyttet reduceredes, tabel 7. For
skellige udtyndingstidspunkter blev prøvet i 
'Victoria' , henholdsvis 35, 48 eller 58 dage efter 



fuld blomstring, tabel 8. Udtyndingen forøgede 
frugtens størrelse ved høst i alle 3 forsøg sled , og 
der var ingen forskel på de 3 udtyndingstids
punkter . På hvert tidspunkt blev gennemsnits
størrelsen bestemt af de nedrystede frugter og af 
de frugter, der var tilbage på træet efter rystnin
gen. De nedrystede frugter var af samme størrelse 
som de tilbageblevne. 

Tabel 7. Udbytte og frugtstørrelse efter mekanisk ud
tynding af 'Stanley'. Udtyndet 30. juni 1976 og 29. juni 

1979. 
Yield andfruit size af ter mechanical thinning of' Stan

ley'. Thinned June 30,1976, and June 29,1979. 

1976 1979 

Behandling kg/træ g/frugt kg/træ g/frugt 
Treatment kg/tree glfruit kg/tree glfruit 

Kontrol 69 25 101 20 
Udtyndet 45 30 73 25 
Thinned 

LSD95 10 2 14 

6. Frugtvægt og frugtdiameter 
Blommernes størrelse ved høst er i forsøgene 
udelukkende bestemt ved vejning. Ved salg er 
frugtens diameter afgørende, idet der for hver 
sort er fastsat mindstestørrelse for 1. og 2. sorte-

ring. I sæsonen 1979 blev vægt og diameter målt 
på modne frugter af sorterne 'Opal' og 'Victoria'. 
Resultaterne fremgår af figur l og 2, der viser 
sammenhængen mellem største frugtdiameter og 
frugtvægt. Kurverne kan bruges til en vurdering 
af forsøgsresultaterne. 

Kravet til 1. sortering er for 'Victoria' 35 mm 
svarende til en frugtvægt på 33 gram. De frugt
størreIser , der er fundet i forsøgene, er baseret på 
50 stk. prøver, som naturligvis indeholder både 
større og mindre frugter end gennemsnitsstørrel
sen. Spredningen på frugtdiameteren på en lang 
række prøver udtaget i 1979 viste oftest værdier 
på ca. 3 mm. Frugtvægten af en gennemsnitsprø
ve skal derfor helst svare til en frugtdiameter, der 
ligger 3 mm over minimumskravet, for at hoved
parten af partiet kan klare størrelseskravet. Ifølge 
kurven altså 40 g for 'Victoria'. Kun i 3 tilfælde er 
der i forsøgene opnået så store frugter (3-CP A i 
1975,3 gange svovlkalki 1976, 2 gange svovlkalki 
1977). 

Kravet till. sortering er for 'Opal' 30 mm sva
rende til en frugtvægt på 20 gram. En gennem
snitsprøve skal med en spredning på 3 mm derfor 
helst ligge på 25 gram pr. frugt. Iforsøgene er der 
kun i 3 tilfælde opnået så store frugter (1 sprøjt
ning med svovlkalk i 1974, 3 gange svovlkalk i 
1976 og 2 gange svovlkalk i 1977). 

Tallene må dog tages med det forbehold, at 
sammenhængen mellem frugtvægt og diameter 
kun er bestemt et enkelt år. 

Tabel 8. Mekanisk udtynding af 'Victoria' på 3 tidspunkter i 1977 (ÅrSlev). Antal nedrystede frugter pr. træ, 
størrelsen af nedrystede frugter og af frugter på træet efter rystning, samt frugtstørreisen ved høst. 

Mechanical thinning of'Victoria' on three dates in 1977. Number offruits renioved per tree, size ofremovedfruits, 
and offruits on the tree after shaking, andfruit size at harvest. 

Udtyndings
tider 
Dates of 
thinning 

Kontrol 
22. juni 

4. juli 
14. juli 

Frugter af
rystet/træ 
Fruits re-

moved/tree 

O 
1480 
1590 
1620 

* Signifikant (95%) forskellig fra kontrol 
Significantly (95%) different from control 

Frugtstørrelse på rystedagen, g 
Fruit size at date of thinning, g 

På træet På jorden 
On the tree On the ground 

3,5 
6,8 
8,8 

3,7 
6,8 
8,3 

g/frugt v. høst 
glfruit at harvest 

30 
35* 
35* 
34* 
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Frugtdiameter. mm 

38 Fruit diameter, mm 

37 

36 

35 
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31 
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27 
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25 
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Figur la 
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Fig. 1. Sammenhængen mellem frugtvægt og største 
frugtdiameter ved modenhed. 400 frugter målt pr. sort. 

a. 'Opal' b. 'Victoria'. 
Relation betweenfruit weight and max. fruit diameter 
at maturity. 400 fruits measured per cultivar. a. 'Opal' 
b. 'Victoria'. 
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Diskussion 
1. Generelt 
Blommesorter, der sætter meget rigeligt, kræver 
en temmelig drastisk frugtudtynding. Øhlers 
(1964) angiver, at i visse tilfælde må * af de 
ansatte frugter fjernes. Dette understreges af re
sultaterne i disse forsøg, idet der kun i få tilfælde 
har været udtyndet tilstrækkeligt til, at alle frug
terne eller blot hovedparten kunne klare kravet til 
1. sortering. En så stærk udtynding vil uvægerlig 
nedsætte totaludbyttet væsentligt (Wells &Buko
vac, 1978). I mange tilfælde begrundes udtyndin
gen ikke alene i kravet til frugtstørreisen, men 
også i hensynet til at undgå knækkede grene. 
Desuden bliver blomstringen mere regelmæssig 
fra år til år, når der ikke er for mange frugter på 
træerne. 

2. Nye midler 
Ingen af de prøvede midler, NPA, 3-CP og 
3-CP A, synes at være særligt velegnede som ud
tyndingsmidler i blommer under danske forhold. 
Skader på blade og skud forekommer jævnligt, og 
udtyndingen har ofte været utilstrækkelig. 3-CPA 
blev prøvet i to sorter i et flerårigt forsøg. I 'Opal' 
var det ikke muligt at få tilstrækkelig virkning, 
mens et forsøg i 'Victoria' gav et tilfredsstillende 
resultat. Tallene tyder på, at udviklingstrinet på 
sprøjtetidspunktet er afgørende for virkningen. 
Det mest følsomme udviklingstrin skulle være 
ved overgangen fra frit nukleært til cellulært sta
dium i frøhviden (cytokinesen). I engelske forsøg 
har 3-CP A tilført på dette stadium haft en accep
tabel virkning i 'Victoria' (Webster, 1980). Ud
viklingstrinet må bestemmes ved mikroskopiske 
undersøgelser af de unge frugter. 

Også i ferskner har midlerne vist en uensartet 
virkning (Edgerton, 1973, Stembridge & Gam
brell, 1978). 

3. Ethephon 
Ethephon blev prøvet i blomstringstiden, og 
bedst virkning blev fundet ved 90 pct. åbne blom
ster. Schumacher og Frankhauser (1972) fandt 
bedst virkning fra fuld blomstring til blomstrin
gens afslutning i sorten 'Fellenberg' (sveske). 
Optimal koncentration angives til 75 ppm. Kvåle 

(1979) fandt stigende virkning fra begyndende 
blomstring til afblomstring, og at en koncentra
tion på 200 ppm er optimal i 'Opal' og 'Victoria' 
(Kvåle, 1978). 

I 'French Prune' (sveske) tyndede ethephon i 
området 50-150 ppm både i blomstringstiden og i 
en periode efter blomstring (Martin et al., 1975). 
Ethephon kan have en midlertidig hæmmende 
virkning på frugtens vækst (Weinbaum et al., 
1977). 

Der er kun få erfaringer med ethephon tilført 
efter afblomstring. Der er dog næppe tvivl om, at 
udviklingstrinet på sprøjtetidspunktet også her er 
afgørende, ligesom der må regnes med fremskyn
delse af modningstidspunktet. Både klimatiske 
forhold og træernes kondition vil spille ind 
(Schumacher & Frankhauser, 1972). Flere forsøg 
med forskellige tidspunkter og koncentrationer er 
nødvendige. 

4. Svovlkalk 
I overensstemmelse med Øhlers (1964) fandtes 
størst virkning, når sprøjtning foretages ved ca. 
90 pct. åbne blomster. Sprøjtning flere gange i 
blomstringstiden er også meget effektiv og førte i 
nogle tilfælde til for stor udtynding. 

Svovlkalkens virkning skyldes, at befrugt
ningsorganerne svides, så befrugtning og frugt
udvikling forhindres (Øhlers, 1964). Det er ikke 
klarlagt, hvor længe efter blomsternes åbning 
(bestøvning) svovlkalk er effektiv til at forhindre 
befrugtning. De blomster, som ikke er åbne på 
sprøjtetidspunktet, påvirkes formentlig ikke af 
svovlkalken. En vellykket udtynding med svovl
kalk vil afhænge af, om sprøjtningen udføres på et 
tidspunkt, hvor en tilstrækkelig stor del af blom
sterne (over 50 pct. er ofte nødvendigt) er på det 
følsomme stadium. Hvis temperaturen er lav og 
blomstringstiden derfor lang, vil det sandsynlig
vis være vanskeligt at finde et sprøjtetidspunkt, 
hvor et tilstrækkeligt stort antal blomster er i det 
følsomme stadium. En mulighed er i dette tilfælde 
at sprøjte to gange med et par dages mellemrum. 
Hvis på den anden side temperaturen er høj og 
blomstringstiden kort, vil der på et bestemt tids
punkt være et stort antal blomster i det følsomme 
stadium. Der vil da formentlig kun være et ganske 
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kort tidsrum til rådighed til sprøjtning, fordi be
frugtningsprocessen går hurtigere ved høj tempe
ratur, hvorfor det følsomme stadium er afkortere 
varighed. For at afklare disse forhold nærmere, er 
det nødvendigt at foretage mere detaillerede un
dersøgelser over blomsternes følsomhedsperio
de. 

5. Mekanisk udtynding 
I både' Stanley' og 'Victoria' øgedes frugtstørreI
sen efter mekanisk udtynding, og udbyttet gik ned 
i 'Stanley' (ikke målt i 'Victoria'). 'FrenchPrune' 
reagerede på samme måde i et amerikansk forsøg 
(Fitch et al., 1972). Frugterne skal efter Wood
ward (1972) have en vægt på mindst 1,2 gram for 
at kunne rystes ned. Samme forfatter finder også, 
at det ved rystning er lettest at fjerne frugter i 
træets indre i modsætning til grenenes yderpar
tier, og lettere på grene placeret i plan med ryste
retningen i modsætning til grene placeret i et plan 
vinkelret på rysteretningen. Metoden er ikke lige 
velegnet til alle sorter. Erfaringsmæssigt er 'Opal' 
vanskelig at tynde mekanisk, mens 'Victoria', 
'Stanley' og 'Kirkes' er lettere. Sidstnævnte sort 
har dog sjældent behov for udtynding. Sortsfor
skellene beror formentlig mest på sorternes for
skellige vækstform. Træer med tykke, stive og 
oprette grene er lettere at tynde mekanisk end 
træer med tynde, svage og hængende grene. 

Konklusion og vejledning 
Svovlkalk må stadig betragtes som det mest an
vendelige middel til kemisk udtynding afblomme. 
Midlet har den ulempe, at det skal bruges i blom
stringstiden, hvor behovet for udtynding ikke kan 
afgøres med sikkerhed. I selvfertile sorter med rig 
blomstring vil der dog næsten altid være et udtyn
dingsbehov, f.eks. 'Opal' og 'Victoria'. Der kan i 
disse sorter anvendes 5-7 pet. svovlkalk på et 
tidspunkt, hvor 80--90 pet. af blomsterne er ud
sprungne. Sprøjtes der før dette udviklingstrin, 
bliver virkningen for dårlig. Ved at sprøjte 2-3 
gange med en dags mell~mrum opnås større virk
ning og i nogle tilfælde for kraftig udtynding. 

Sprøjtning med 0,25 pet. Ethrel 100 (250 ppm 
ethephon) ved 90 pet. åbne blomster har i forsø
gene også givet udtynding, men ikke så meget 
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som svovlkalk på samme tidspunkt. Erfaringerne 
med Ethrel tilført efter blomstringen er begræn
sede. 

Mekanisk udtynding med en kirsebærryster 
kan anvendes på forskellige tidspunkter i frugt
sætningsperioden. En del af frugterne kan fjernes 
på denne måde, men det er vanskeligt at udtynde 
grenenes yderpartier, navnlig i træer med svage 
og hængende grene. En hensigtsmæssig beskæ
ring kan muligvis forbedre metodens anvendelig
hed. Efterfølgende håndudtynding vil ofte være 
nødvendig. 

Erkendtlighed 
Der rettes en tak til konsulent S. Thorup, som 
velvilligt har stillet forsøgstræer til rådighed, og til 
gartner G. Wichmann, som har forestået den dag
lige pasning af forsøgene. 
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