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Resume 
Der er primært lagt vægt på at undersøge bærre
nes kvalitet til frisk vare markedet, men egnethe
den til marmelade er også vurderet. De enkelte 
sorter er beskrevet. I tabeller og figur er vist de 
målte værdier for bærstørrelse , udbytte, refrakto
meter tørstof, syreindhold, smag, udseende og 
farveindhold, høstperiode samt oplysninger om 
egnethed til marmelade. 

Til friskvaremarkedet er det vurderet, at de 
mest dyrkningsværdige sorter er 'Glen Moy', 
'Glen Prosen', 'Meeker' og 'Rutrago'. Disse sor-

Nøgleord: Hindbær, Rubus idaeus, sorter. 

Summary 
Fresh market quality was the main objective, but 
the suitability for jam production was also 
evaluated, A description of the cultivars is in
cluded. A figure and the tables show the ripening 
period, the measured berry size, yield, soluble so
lids, acids, and colour content and also the rated 
appearance and taste of the fresh berries. 

For fresh market the most valuable cultivars 
are 'Glen Moy', 'Glen Prosen' , 'Meeker' and 
'Rutrago'. These cultivars possess a resistance to 
aphids, with the exception of 'Meeker', which is 

Key words: Red raspberry, Rubus idaeus, cuItivar. 
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ter er resistente over for hindbærlus, undtagen 
'Meeker', der er immun over for mosaikvirus. 
Der er tale om højtydende, velsmagende sorter, 
hvor speeielt 'Meeker' udmærker sig ved god 
holdbarhed af bærrene. 

Til brug til marmelade er de bedste sorter 'Ve
ten', 'Nootka', 'Willamette', 'Meeker' og 'Rutr<l
go'. Af disse er kun 'Veten' modtagelig for lus og 
mosaikvirus, og 'Nootka' yder for lidt, hvorfor de 
tre øvrige sorter må anses for de mest dyrknings
værdige. 

immune to the mosaic virus complex. The men
tioned cultivars are alle high yielding and have a 
go od taste and appearance, and 'Meeker' has an 
especially good shelflife of fresh berries. 

For jam production many of the cultivars are ac
ceptable or good. However, 'Veten' , 'Nootka', 
'Willamette', 'Meeker' and 'Rutrago' gave the 
best appearance and taste. However, 'Veten' is 
susceptible to aphids and for this reason 'Wil
lamette' , 'Meeker' and 'Rutrago' are better 
choises. 
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Indledning 
Der fremkommer løbende nye hindbærsarter i 
flere lande. Disse sorter kan have interesse i Dan
mark, hvorfor en del sorter er taget hjem til vur
dering, i sammenligning med nogle ældre sorter. 
Det er af særlig interesse, at en del af de nye sorter 
er resistente mod lus (10, 17,20, 21, 22, 23, 46), og 
da lusene er vektorer for mosaikvirus, skulle de 
resistente sorter undgå infektioner afvirus. Nogle 
sorter besidder immunitet over for mosaikvirus 
(28), andre over for 'raspberry bushy dwarf' virus 
(28,46). Der er endvidere stor forskel på modta
geligheden for stængelsyge (Didymella applanata) 
(30, 46), og på bærrenes modtagelighed for grå
skimmel (9,13,31,48). 

Med resistens mod en eller flere sygdomme vil 
dyrkningen kunne gennemføres med mindre 
sprøjtning, hvilket både giver miljømæssige og 
økonomiske fordele, bl.a. fordi en virusfri hind
bærkultur anses for at have længere levetid. 

Materialer og metoder 
Sorterne er plantet i flere serier, efterhånden som 
sorterne kunne skaffes. Tabellerne angiver, 
hvilke sorter der er tale om. Sorterne 'Fallred' , 
'Glen Clova', 'Heritage' og 'Magnifie Delbard' 
blev plantet i november 1983. 'Camenzind' klon 
Ch, 'Multiraspa' , , Årslev 865/60' og , Årslev 58571 
61' blev plantet i juni 1984, mens de øvrige sorter 
blev plantet i april 1983. Alle kvalitative egenska
ber kan sammenlignes trods forskelligt plantetids
punkt, mens udbyttevurderingen for de sidst 
plantede sorter er lidt mere usikre, dog er sam
menligningen lavet for kun to år for udbyttet for 
at udligne dette problem. I sortsvurderingen er 
der lagt mest vægt på bærrenes kvalitet i form af 
udseende, smag og holdbarhed ved køleopbeva
ring (13). Ved vurderingerne er der anvendt en ka
rakterskaia fra 1 til 9, hvor 9 er bedst. Vurderin
gerne er lavet af 2-3 medarbejdere, der er vant til 
at vurdere hindbær. 

Modningsperioden er registreret, ligesom der 
er lavet optegnelser over vækst, tornethed og vin
terskader. Vinterskaderne er angivet som pet. un
der sortsbeskrivelserne og angiver, hvor stor en 
pct. af skuddene, der fryser ned. Af hver sort er 
der plantet en parcel på 8,5 m. Ved høst er der af
sat to miniparceller på hver 1 m, hvor udbyttet er 
målt. Udbyttet er derfor usikkert og bør kun an
vendes vejledende. Det er dog kontrolleret, hvor 
mange skud hver parcel indeholder for at sikre, at 
parcellen er repræsentativ. 
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Planterne er plantet med 0,6 m mellem plan
terne og 3 m mellem rækkerne. Opbindingen er 
gennemført efter Gjerde metoden, som adskiller 
frugtbærende skud fra de nye skud, ved udbinding 
til »V«-form omkring blomstringstidspunktet. 
Der er holdt rent ved både mekanisk og kemisk 
ukrudtsbekæmpelse. Rækkernes bredde er holdt 
på ca. 40 cm, ved at nye skud uden for denne 
bredde er fjernet mekanisk. Der er udtyndet til 
ca. 12 frugtbærende skud pr. meter række. Det 
har været målet at foretage sortsvurderingen i tre 
år ved fuldt udbytte. Den statistiske behandling 
er foretaget på årsgennemsnit. For udbyttet som 
gennemsnit af de to måleparceller, og for udse
ende og smag som gennemsnit af 3-5 bedømmel
ser pr. år. De målte egenskaber er sammenlignet 
med 'Dunean multiple range test'. 

Analyser af bærrene og marmeladefremstilling 
er foretaget ved Forskningslaboratoriet i Årslev. 
Marmeladen er fremstillet af 40-50 pct. bær og ju
steret med sukker til en refraktometerværdi på 
55, og der er anvendt LM-pektin. 

Refraktometertørstoffet bestemmes ved 20° 
med Bellingham & Stanley refraktometer. Titrer
bar syre bestemmes som citronsyre ved titrering 
med 0,1 N NaOH til pH 8,1 af homogeniseret bær
masse. Farven er bestemt ved ekstraktion med 
svovlsur methanol og beregnet som mg malvidin 
pr. g bærmasse. 

Resultater 
Resultaterne er gengivet i oversigstabeller og som 
en beskrivelse af de enkelte sorter. Af tabel 1 
fremgår frugtstørreisen og udbyttet. 'Magnifie 
Delbard', 'Rumiloba', 'Multiraspa' og 'Årslev 
865/60' udskiller sig som særligt storfrugtede. De 
højeste udbytter er fundet for 'Glen May', 'Rutra
ga' , 'Meeker', 'Multiraspa' og 'Zenith'. 

Udseende og smag er vist i tabel 2. Ved den 
valgte metode kan selv ret store smagsforskelle 
ikke adskilles med statistisk sikkerhed. Det må 
opfattes sådan, at materialet er for spinkelt, og at 
den store variation, der er i smagen fra gang til 
gang, slører resultatet. De sorter, der har fået de 
højeste smagskarakterer, har god harmoni mel
lem syre og sukkerindhold, ligesom aromaen er 
tiltalende. Sorter som 'Veten' og 'Glen Clova' har 
god hindbærsmag, men får lav karakter, fordi de 
er meget sure. Karakter for udseende og smag 
bør være over 6,0 for at opfylde de krav, vi stiller 
til en sort. Det har dog ikke været muligt at finde 



Tabel l. Frugtstørrelse (g/frugt, gennemsnit af 3 år) og udbytte (ton/ha) for hindbærsorter (gennemsnit af 2 år i fuld 
bæring). 
Fruit size (g/fruit, mean of 3 years) and yield (ton/ha, mean of2 years) for raspberry cultivars. 

Sort g/frugt Sort ton/ha 
Cultivar g/fruit Cultivar ton/ha 

'Magnifie Delbard' 
'Rumiloba' 
'Multiraspa' 
'Årslev 865/60' 
'Glen Moy' 
'Rucami' 
, Årslev 5857/61' 
'Joy' 
'Veten' 
'Willamette' 
'Rutrago' 
'Meeker' 
'Ruku' 
'Chilcotin' 
'Glen Prosen' 
'Glen Jsla' 
'Glen Cl ova' 
'Camenzind' 
'Brandywine' 
'Skeena' 
'Nootka' 
'Haida' 
'MallingJcwel' 

4,3A 
4,IAB 
4,1 AB 
4,1 ABC 
3,7ABCD 
3,7 ABCDE 
3,6 BCDEF 
3,6 BCDEF 
3,5 BCDEFG 
3,4 CD EFG H 
3,3 DEFGHI 
3,3 DEFGHIJ 
3,2 DEFGHIJK 
3,2 DEFGHIJK 
3,1 DEFGHIJK 
3.0 EFGHIJK 
3,0 FGHIJKL 
2,1l GHlJKLM 

HIJKLM 
HIJKLM 
HLlKLM 

IJKLM 
IJKLM 
JKLM 

'Glen Moy' 
'Rutrago' 
'Meeker' 
'Multiraspa' 
'Zenith' 
'Camenzind' 
'GIenProsen' 
'Rucami' 
'Malling Jewel' 
'Veten' 
'Glen Isla' 
'Willamette' 
Rumiloba' 
'Årslev 265/66' 
'Canby' 
'Haida' 
'Skeena' 
'Brandywine' 
'Chilcotin' 
'Årslev 1413/67' 
'Årslev 5857/61' 

'Ruku' 
'Nootka' 
'Vega' 

19,8A 
19,4A 
17,3 AB 
17,2AB 
16,9AB 
16,4AB 
16,1 ABC 
15,7 ABCD 
l5,3ABCD 
15,3ABCD 
15,2ABCD 
14,9ABCDE 
14,OABCDEF 
13,7ABCDEF 
13,3ABCDEF 
12.6ABCDEF 
l2,5ABCDEF 
12,1 BCDEF 
11,1 BCDEF 
10,4 BCDEF 
\(J.3 BCDEF 
9.6 CDEF 
9,6 CDEI-' 
8,5 DEF . Årslev 1413/67' 

'Canby' 
'Zcnith' 
, Årslev 265/66' 

'Vega' 
'Futura' 

2,8 
2,8 
2,8 
2.1l 
2,7 
2.6 
2,6 
2.4 
2,3 
2,0 
1,8 

KLM 
LMN 

MN 
N 
N 

'Magnific Dclbard' 
'Futura' 

7,7 EF 
6,9 F 

Sorter med samme bogstav kan ikke adskilles med statistisk sikkerhed. 

sammenhæng mellem det målte syre/sukker for
hold og smagen. 

I tabel 3 er sukkerindholdet CRT) og syreind
holdet vist. Det højeste sukkerindhold er fundet i 
sorterne 'Meeker', 'Nootka' og 'Vega', men det 
har dog ikke været muligt med statistisk sikker
hed at adskille de fleste af sorterne. Der var for
skel på de enkelte år. Indholdet af titrerbar syre 
var højest i sorterne 'Rutrago', 'Glen Isla' og 'Wil
lamette', tabel 3, men dog ikke sikkert forskellig 
fra de følgende sorter. 

Indholdet af farvestof i bærrene er vigtigt for 
anvendeligheden til marmelade. Af tabcl4 ses, at 
der er store forskelle på farveindholdet. 'Brandy-

wine', som er en artskrydsning, har et meget højt 
farveindhold. Af de alm. hindbær har 'Willamet
te', 'Veten' og 'Nootka' et specielt højt farveind
hold. Vurdering af marmeladekvalitet fremgår af 
tabelS. 

Fig. 1 viser modningsperioden for de enkelte 
sorter. Modningsperioden er lang for mange af 
sorterne, men bærmængden er ikke stor den sid
ste uge, hvor man i praksis nok ikke vil plukke de 
sidste bær. 

Sorts beskrivelser 
'Brandywine'. Afstamning: 'Hilton' x 'New York 
631'. Geneva 1963, New York, USA. 
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Tabel 2. Vurderet udseende og smag af hindbærsorter. Skala 1-9 (gennemsnit af 3 år). 
Assessed appearance and taste of raspberry cultivars. Scale 1-9 (mean of 3 years). 

Sort udseende Sort smag 
Cultivar Appearance Cultivar taste 

'Meeker' 8,OA 'Skeena' 7,3A 
'Rucami' 7,7AB 'Glen Prosen' 7,2AB 
'Joy' 7,6AB 'Rutrago' 6,9ABC 
'Glen Moy' 7,5AB 'Nootka' 6,8 AB CD 
'Chilcotin' 7,3ABC 'Meeker' 6,7 ABCD 
'Glen Prosen' 7,3ABC 'Glen Moy' 6,7 ABCD 
'Malling Jewel' 7,lABCD 'Joy' 6,5ABCDE 
'Nootka' 7,OABCD 'Willamette' 6,3ABCDE 
'Rutrago' 6,8ABCDE 'Canby' 6,2ABCDEF 
'Veten' 6,7 ABCDE ' Årslev 265/66' 5,7ABCDEF 
'Rumiloba' 6,7ABCDE ' Årslev 1413/67' 5,7ABCDEF 
'Haida' 6,6ABCDE 'Camenzind' 5,6ABCDEF 
'Canby' 6,5ABCDE 'Rumiloba' 5,6ABCDEF 
, Årslev 865/60' 6,3ABCDE 'Multiraspa' 5,5ABCDEF 
'Multiraspa' 6,3ABCDE 'Haida' 5,5ABCDEF 
'Willamette' 6,3ABCDE 'Chilcotin' 5,3ABCDEF 
'Glen Isla' 6,2ABCDEF ' Årslev 865/60' 5,3ABCDEF 
'Glen Clova' 6,OABCDEF 'Vega' 5,OABCDEF 
'Ruku' 6,OABCDEF 'Ruku' 5,OABCDEF 
'Skeena' 6,OABCDEF 'Malling Jewel' 4,7 BCDEF 
, Årslev 1413/67' 5,9 BCDEF 'Glen Isla' 4,7 BCDEF 
'Årslev 5857/61' 5,9 BCDEF 'Magnifie Delbard' 4,7 BCDEF 
, Årslev 265/66' 5,7 BCDEF 'Glen Clova' 4,5 CDEF 
'Magnifie Delbard' 5,4 CD EFG 'Futura' 4,4 CDEF 
'Zenith' 5,2 DEFG 'Rucami' 4,3 DEF 
'Camenzind' 5,0 EFG 'Zenith' 4,3 DEF 
'Futura' 4,3 FGH ' Årslev 5857/61' 4,1 EF 
'Vega' 3,8 GH 'Veten' 4,0 EF 
'Brandywine' 3,0 H 'Brandywine' 3,7 F 

" Sorter med samme bogstav kan ikke adskilles med statistisk sikkerhed. 

'Brandywine' har en kompleks genetisk bag
grund, hvori bl.a. indgår 'Loganberry' , Sorten be
skrives at høre til purpur hindbær (purpie raspber
ry), som er betegnelsen for artskrydsninger mel
lem Rubus idaeus og Rubus occidentalis (sort hind
bær). 'Brandywine' er meget kraftigt voksende 
med mørkebrune skud på over 3 m, som er besat 
med store krumme torne. Skuddene er tykke og 
stive og kan bære sig selv uden ophinding, hvis de 
skæres ned. Skuddene kommer fra planten, som 
hos brombær, kun få skud kommer op fra jorden 
som rodskud. Der er konstateret frostskader på 
op til 60 pct. 

'Brandywine' blev i 1976 (55) anbefalet til pri
vathaver og selvpluk, Bærrene er meget mørke og 
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sure, I dette forsøg har bærstørrelsen kun været 
2,8 g, mens Ourecky (55) beskriver størrelsen til 
5-6 g. Bærrene smuldrede meget. Bærfarven er 
purpur med blådugget vokslag. Sorten synes ikke 
at udvikle sig fuldt i Danmark. 

Til marmelade fås et meget mørkt produkt med 
en kraftig smag, som dog ikke ikke har typisk 
hindbæraroma. Bærrene sidder fast og er besvær
lige at plukke. Sorten er ikke dyrkningsværdig. 
Litteratur: 12,55. 

'Camenzind'. Syn. 'Andeken an Paul Camen
zind'. Afstamning: 'Preussen' x 'Uoyd George'. 
Wadenswill, Schweiz 1940. 

'Camenzind' er en kraftigtvoksende sort med 



Tabel 3. Hindbærsorters indhold af opløsligt tørstof (pct.) og titrerbar syre (mg citronsyre/g), gennemsnit af 3 år. 
Content af soluble solids (%) and acids (mg cifrie acid/g) in raspberry cultivars (mean af 3 years). 

Sort Opløseligt tørstof Sort Syre, mg/g 
Cultivar Soluble solids Cullivar Acids mg/g 

'Meeker' 8,6A 'Rutrago' 23,8A 
'Nootka' 8,4A 'Glen Isla' 23,7 AB 
'Vega' 8,3A 'Willamette' 23,OABC 
'Skeena' 8,OAB 'Nootka' 22,2ABCD 
'Årslev 265/66' 7,8AB 'Zenith' 22,OABCDE 
'Willamette' 7,8ABC 'Brandywine' 22,OABCDE 
'Haida' 7,8ABC 'Chi\cotin' 21,6ABCDEF 
'Joy' 7,7 ABC 'Glen Prosen' 20,6ABCDEF 
'Rutrago 7,7 ABC 'Rucami' 20,2 BCD EFG 
'Brandywine' 7,6ABC 'Vega' 20,0 CD EFG 
'Multiraspa' 7,6ABC 'Veten' 19,4 CDEFGH 
'Rueami' 7,6ABCD 'Ruku' 19,3 DEFGHI 
'Futura' 7,5 ABCD 'Joy' 18,6 DEFGHIJ 
'Glen Prosen' 7,5ABCD 'Skeena 18,5 EFGHIJ 
'Chilcotin' 7,4ABCDE 'Camenzind' 18,4 EFGHIJ 
'Rumiloba' 7,3ABCDE 'Meeker' 18,2 FGHIJ 
'Canby' 7,IABCDE 'Rumiloba' 18,0 FGHIJ 
'Glen Isla' 7,1 ABCDE 'Magnific Dclbard' 18,0 FGHIJ 
'MallingJewel' 7,OABCDE 'Årslev 1413/67' 18,0 FGHIJ 
'Årslev 1413/67' 7,OABCDE 'Futura 17,9 FGHIJ 
'Zcnith' ti,9ABCDE 'Årslev 5857/61' 16.R GHlJK 
'GlenMoy 6,8ABCDE 'Årslev 265/66' 16,5 GHIJK 
'Magnifie Delbard' 6,6ABCDE 'Multiraspa ' 15,9 HIJK 
, Årslev 865/60' 6,2 BCDE 'Haida' 15,9 HIJK 
'Veten' 6,1 BeDE 'Glen May' 15,8 HUK 
'Ruku' 6,0 BCDE ' Årslev 865/60' 15,5 IJK 
'Camenzind' 5,7 eDE 'Canby' 15,5 UK 
'Årslev 5857/61' 5,5 DE 'Malling Jewel' 15,3 JK 
'Glen Clova' 5,3 E 'Glen Clova' 13,4 K 

., Sorter med samme bogstav kan ikke adskilles med statistisk sikkerhed. 

oprette skud på ca. 2,1 m, og de er noget tornede. 
Bærrene er store, når de er veludviklede. r tabel 
1 er bærstørrelsen angivet til 2,7 g, hvilket gælder 
for den danske klon, men for den schweiziske 
klon, som indgik i forsøget var bærstørrelsen 3,6 
g, Bærrene er kegleformede, mørkt orangerøde. 
Smagen er middel, måske over middel afhængig 
af klon, men bærrene viser tendens til smuldring. 
Friske bær har dårlig holdbarhed med nogen ten
dens til mugne bær (13), Marmeladen er god, men 
ikke på højde med de bedste. Der er dog forskel 
på de to kloner, hvoraf den schweiziske gav bedst 
marmelade, 

r disse sortsundersøgelser indgik materiale fra 
den tidligere fremavlede danske klon af 'Camen-

zind', samt materiale fra Wiidenswill. Der blev 
konstateret forskelle, idet den schweiziske klon 
gav betydeligt større bær af bedre udseende og 
lidt større udbytte, Udbyttet var højt for begge 
kloner og smagen den samme. Bærrene er mid
delsvære at plukke. Sorten anses ikke længere for 
dyrkningsværdig. 
Litteratur: 11, 13,40. 

'Canby'. Afstamning: Frøplante af 'Viking', Wal
do, Oregon, USA 1953, 

'Canby' har ret stive skud på ca. 2,5 m, der dog 
ved bærrenes modenhed bliver noget overhæn
gende. Skudproduktionen er stor. Der er ikke 
konstateret frostskader, og Wieniarska et al. (64) 
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Tabel 4. Farveindhold i hindbærsorter , målt som mg 
malvidinklorid/g bær (gennemsnit af 3 år). 
Colour content in raspberries, measured as mg malvidine 
chloridelg berry (mean of 3 years). 

Sort mg malvidin/g 
Cultivar mg malvidinelg 

'Brandywine' 125A 
'WilIamette' 116 AB 
'Veten' 106 ABC 
'Nootka' 105 BCD 
, Årslev 5857/61 ' 96 CDE 
'Joy' 86 DEF 
'Skeena' 85 DEF 
'GlenIsla' 85 DEF 
, Årslev 865/60' 78 EFG 
'Haida' 78 EFG 
'Meeker' 78 EFG 
'Magnifie Delbard' 76 EFG 
'Chilcotin' 75 EFGH 
'Rutrago' 74 FGH 
'Candy' 71 FGHI 
'Rucami' 69 FGHIJ 
'Camenzind' 68 FGHIJK 
, Årslev 265/66' 64 FGHIJKL 
'Vega' 57 GHIJKL 
'Zenith' 57 GHIJKL 
'Ruku' 54 HIJKL 
'Årslev 1413/67' 52 IJKL 
'Malling J ewel' 51 IJKL 
'Glen Prosen' 49 JKLM 
'Rumiloba' 49 JKLM 
'Glen Moy' 47 KLM 
'Futura' 46 LM 
'Glen Clova' 45 LM 
'Multiraspa' 29 M 

., Sorter med samme bogstav kan ikke adskilles med sta
tistisk sikkerhed. 

finder, at 'Canby' er ret hårdfør under polske for
hold. 

Bærrene er lyst orangefarvede og rundagtigt 
kegleformede. Fastheden er middel. Bærrene sid
der noget fast og er små til middel. Plukningen 
kan være vanskelig for en så lysfrugtet sort, fordi 
farveskiftet mellem umodne og modne bær er lil
Ie. 

U dseendet og smagen vurderes til lidt over mid
del. Callesen (13) fandt god holdbarhed og god 
modstandskraft mod gråskimmel, mens Daubeny 
og Pepin (31) fandt relativt høj gråskimmel modta
gelighed. Til marmelade er sorten anvendelig, 
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men farven er lys. Udbyttet er lidt under middel. 
Sorten anses ikke for dyrkningsværdig. 
Litteratur: 13, 31, 64. 

'Chileotin'. Afstamning: 'Summer' x 'Newburgh', 
Vancouver, British Columbia, Canada 1963. 

'Chilcotin' blev introduceret i 1977 som en sort 
til friskmarkedet og til dybfrost (20). 'Chilcotin' 
er kraftigtvoksende og giver mange lysebrune 
skud på ca 2,3 m. Skuddene er stive og let over
hængende med ingen eller enkelte torne. Der er 
konstateret op til 30 pct. tilbagefrysning. Redalen 
(56) og Daubeny (23) vurderer hårdførheden til 
middel. 'Chileotin' er meget modstandsdygtig 
over for gråskimmel på skuddene (33). 

Bærrene er regelmæssigt kegleformede og faste 
med skinnende orangerød farve. Bærrene sidder 
løst og er meget lette at plukke. Bærrene er store 
med flot udseende og middelgod smag. Udbyttet 
har været lavt til middel, hvilket er i strid med 
Daubenys (20) beskrivelse af sorten, hvor den 
yder lidt mere end 'Willamette' . I flere forsøg fin
der Daubeny (27), at 'Chilcotin' og 'Meeker' har 
samme udbytte i Canada, hvilket også var tilfæl
det i Tyskland (6). Det tyder derfor på, at 'Chilco
tin' ikke udvikler sig tilfredsstillende under dan
ske forhold. 

Holdbarheden af de friske bær er blandt de 
bedste (13, 41), og bærrene er kun lidt modtage
lige for gråskimmel. Til marmelade er 'Chilcotin' 
ikke god, fordi produktet er uklart og smagen af
vigende. 

'Chilcotin' er modtagelig for hindbærlus, men 
formodes at være immun over for hindbær mosa
ikvirus. Både blade og frugter er resistente mod 
meldug, og der er god modstandskraft over for 
stængelsyge forårsaget af Didymella applanata 
(30). 

Sorten er egnet til friskvaremarkedet, men ud
byttet er for lille til, at sorten kan anbefales. 

Litteratur: 6, 12, 13, 16,20,23,24,25,27,30, 
33,41,56. 

'Fallred' er en såkaldt efterårsbærende sort, der 
bærer frugter på årsskuddene. Det vil sige, at de 
skud, der vokser frem, udvikler blomster og sæt
ter bær i samme vækstsæson. Den vegetative ud
vikling tager tid, og blomstringen falder derfor 
sidst på sommeren og frugtmodningen fra sidst på 
sommeren og hen på efteråret. 

'Fallred' danner mange skud, som opnår en 
højde på ca. 1,4 m og er let tornede. Bærrene er 



TabelS. Vurdering af marmelade fremstillet af hindbærsorter . 
Evaluation of jam processed from raspberry cultivars. 

Sort Farve Klarhed Hindbærsmag Bemærkninger 
Cultivar Colour Brightnes Taste Remarks 

'Brandywine' meget god lidt uklar kraftig afvigende 
'Camenzind' god grumset middel afsmag 
'Canby' god grumset middel afsmag 
'Chilcotin' acceptabel uklar middel afsmag 
'Putura' god uklar svag afsmag 
'Glen Isla' god klar middel ren hindbærsmag 
'Glen Moy' for lys lidt uklar meget svag afvigende 
'Glen Prosen' acceptabel klar kraftig ren hindbærsmag 
'Haida' meget god lidt uklar kraftig ren hindbærsmag 
'Joy' meget god klar middel lidt afvigende 
'Malling Jewel' god klar middel lidt afvigende 
'Meeker' meget god lidt uklar kraftig ren hindbærsmag 
'Nootka' meget god klar kraftig ren hindbærsmag 
'Rucami' meget god lidt uklar kraftig ren hindbærsmag 
'Ruku' god lidt uklar kraftig store kerner 
'Rutrago' meget god klar kraftig ren hindbærsmag 
'Rumiloba' acceptabel grumset svag afsmag 
'Skeena' god uklar kraftig ren hindbærsmag 
'Veten' meget god klar kraftig ren hindbærsmag 
'Vega' god lidt uklar middel let afsmag 
'Willamette' meget god klar kraftig ren hindbærsmag 
'Zenith' meget god klar middel ren hindbærsmag 
, Årslev 265/66' god uklar middel let afsmag 
'Årslev 1413/67' acceptabel uklar middel let afsmag 
'Glen Clova' mcgetgou liut uklar midue! afsmag 
'Magnifie Dclbard' meget god klar kraftig let afsmag 
'Camenzind' CH megetgou klar kraftig ren hindbærsmag 
'Multiraspa ' for lys grumset svag afsmag 
'Årslev 865/60' god uklar kraftig ren hindbærsmag 
, Årslev 5857/61 ' meget god klar middel ren hindbærsmag 

Explanations: meget god = very good, god = good, acceptabel = acceptable, klar = bright, uklar = cloudy, 
grumset = very cloudy, kraftig = strong, middel = strong, middel = medium, svag = weak. 

skinnende røde, næsten gennemskinnelige, små 
og smuldrende med en bærstørrelse på 1,4-2,5 g 
med de største bær først på sæsonen, som kan 
blive op til 3,1 g. Modningen starter så sent som 
midt i oktober og strækker sig til midten af novem
ber, hvor temperaturen stopper bærudviklingen. 
Udbyttet har været ca. 2 ton/ha, hvilket er fa\" lidt. 

'Futura' blev beskrevet af Thuesen (61). Foræl
dresarten 'Malling 778/18' er en Rubus occidenta
lis klon. 'Futura' er en sort specielt egnet til ma
skinhøst og forarbejdning. Sorten har middel
kraftig vækst med lange, stive oprette skud på ca. 
2,2 m. De er let tornede og lysebrune. Vinterska
der har ikke været over 10 pet. 

'Fallred' er alt for sen i udvikling til det danske 
klima, og bærkvaliteten er for dårlig. Sorten er 
ikke dyrkningsværdig, 

'Futura'. Afstamning: 'Malling 778/18' x 'Pyne's 
Royal', Spangsbjerg, Danmark 1967. 

Bærrene er meget små, orangerøde og næsten 
runde, de sidder løst og er lette at plukke. Bær
rene er syrlige med god hindbærsmag, men vurde
res dog lavt, ligesom de små bær giver et uegnet 
frisk vareprod u k t. 

Til marmelade er farveindholdet for lavt og 
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'Brandywine' 
'Haida' 

'Rumiloba' 
'Joy' 
'Ryku' 
'Ghilcolin' 
'Rucami' 
'Rutrago' 
'Veten' 
'Glen Isla' 
'Glen Prosen' 
'Meeker' 
'Malling Jewel' 
'Ganby' 

'Willamelte' 
'Skeena' 
'Noolka' 
'Camenzind' 
'Vega' 
'Glen Moy' 
'Glen Glova' 
'Zenith' 
'Årslev 265/66' 
'Årslev 1413/67' 
'Futura' 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Juli August Dato 

Fig. 1. Modningsperiode for hindbærsorter. Markeringen på linien angiver tidspunktet for største høst. Gen
nemsnit af 3 år. 

Ripening period for raspberry cultivars. The mark an the lines indicates the peak ripening. Mean af 3 years. 

smagen for svag. 'Futura' er resistent over for 
hindbærlus (61). Udbyttet er meget lavt, Sorten 
anses ikke for dyrkningsværdig. 

Litteratur: 61, 62. 

'Glen Clol'a'. Afstamning: Kompleks med 'Preus
sen', 'L1oyd George', 'Newburgh', 'Malling Ex
ploit' , 'Malling Jewel' og 'Burnetholm', Skot
land. Introduceret 1969, 

'Glen Clova' er middelkraftigt voksende og 
danner rigeligt med skud, som er let tornede, 
brune og ca. 2,0 m. høje. Vinterskaderne har væ
ret 0-10 pct., dog fandt Dale og Reid (16) en rela
tivt stor vinterskade. 'Glen Clova' er meget mod
tagelig for stængel syge (Didymella) (30). 

Bærrene er middelstore til store, regelmæssigt 
kegelformede og orange-orangerøde. Bærrene 
har tendens til meldug, hvilket kan ødelægge 
disse ved opbevaring. Holdbarheden er middel
god med middelgod modstandsevne mod grå
skimmel (13,29). 
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Udseendet er middel, men smagen er dårlig, 
fordi de er for sure, Til marmelade giver 'Glen 
Clova' et flot produkt, som dog mangler lidt 
smag. Udbyttet er ikke helt sammenligneligt med 
de andre sorter i disse forsøg, men sorten er gene
relt højtydende, (2,39,56,64). Til friskvaremar
kedet er sorten ikke dyrkningsværdig. 

Litteratur: 2, 3,13,14,15,16,29,30,35,36,37, 
39,43,51,56,59,63,64. 

'Glen Isla'. Afstamning: Kompleks bestående af 
'Malling Landmark' , 'Cumberland', 'L1oyd Geor
ge', 'Burnetholm' og 'Malling Jewel'. 

'Glen Isla' har middelstærk vækst med let over
hængende frugtbærende skud på ca. 2,1 m, som er 
lysebrune og besat med få torne. Vinterskaderne 
har været op til 10 pet. nedvisning. 

Bærrene er store, faste, mørkerøde og rundt 
kegleformede, og de er lette at plukke. Udbyttet 
er højt. 'Glen Isla' angives (9, 48) at være meget 
modstandsdygtig mod gråskimmel på bærrene. 



Udseendet vurderes over middel, men smagen er 
under middel, da der ikke er tale om typisk hind
bæraroma. Også Larsson (49) og Watters (63) an
ser smagen for at være for sur, hvilket harmonerer 
godt med det høje syreindhold, der er fundet her. 

Marmelade bliver god, bl.a. fordi bærrene har 
højt farveindhold. Sorten er ikke fundet dyrk
ningsværdig på grund af for dårlig smag. 

Litteratur: 2, 3,9,14,48,49,52,53,54,56,60, 
63. 

'Glen Moy'. Afstamning: '668/12' x '6815/13', 
kompleks bl.a. 'Burnetholm' , Skotland, 1981. 

'Glen May' er introduceret, som den første helt 
tornfrie hindbærsort. Væksten er kraftig, og de ly
segrå stive skud er ca. 2,3 m høje, oprette og der 
produceres et passende antal. 

'Glen May' er resistent mod hindbærlus (Am
phorophora idaei) (46). Der er immunitet for 
'raspberry bushy dwarf virus og resistens over for 
stængelsyge (Didymella) og gråskimmel (Botrytis) 
på skuddene (46). Der er her fundet vinterskader 
på ca. 20 pct. Dale og Reid (16) fandt tilbagefrys
ning på 59 pct. og Redalen (56) fandt betydelige 
frostskader, men ikke tilsvarende nedsættelse af 
udbyttet. 

Bærrene er store og regelmæssigt keglefor
mede med en lys orange farve. uden blåligt skeer, 
hvilket forhindrer et overmodent udseende. Ud
seendet vurderes meget fint og smagen til fin. 

Bærrene er ikke skinnende, som hos visse an
dre sorter, hvilket kan give et mat udseende, som 
Heiberg (41) mener er kedeligt. Syreindholdet er 
lavt og farven svag. 

Udbyttet er meget hØjt, og bærrene sidder løst 
og er lette at plukke. I forsøg i Norge (56) og Hol
land (54) var 'Glen Moy' den mest produktive 
sort. Bærrene er faste, og holdbarheden er mid
del med god modstandskraft over for gråskimmel 
(13). Til marmelade er 'Glen Moy' uegnet på 
grund af den lyse farve, samt at smagen i produk
tet næsten ikke er som hindbær. Sorten anbefales 
til friskvaremarkedet. 

Litteratur: 13, 15,16,38,41,46,50,53,54,56. 

'Glen Prosen'. Afstamning: Kompleks med bl.a. 
'Burnetholm' , Skotland, 1981. 

'Glen Prosen' blev introduceret sammen med 
'Glen May' og er tornfri som denne. Væksten er 
moderat til kraftig, og de oprette stive skud er ca. 
2,0 m og lysebrune, og der produceres et pas
sende antal. 'Glen Prosen' er resistent mod hind-

bærlus (Amphorophora idaei) (46). Sorten er im
mun over for 'raspberry bushy dwarf' virus. Der 
er ikke konstateret vinterskader på 'Glen Pro
sen' , hvilket er i god overensstemmelse med Dale 
og Reid (16) i Ontario, mens Redalen (56) finder 
nogen skade. 

Bærrene er middelstore, orangerøde og regel
mæssige, rundagtigt kegleformede. Både udseen
det og smagen vurderes til meget fin. 'Glen Pro
sen' har de fasteste bær for nogen hindbærsart til 
dato (15, 16, 54, 56), hvilket giver en holdbarhed 
blandt de bedste (13). 

Udbyttet er hØjt og bærrene sidder løst og er 
derfor lette at plukke. 

Til marmelade er 'Glen Prosen' ret god, men er 
dog ikke en sort specielt egnet til dette formål, da 
farveindholdet er lavt. 

Holloway (45) beskriver 'Glen Prosen' , som 
velegnet til maskinhøst ved horisontalmetoden. 
Sorten anbefales til friskvaremarkedet. 

Litteratur: 13, 15, 16,38,45,46,53,54,56. 

'Haida'. Afstamning: 'Malling Promise' x 'Cre
stem'. British Columbia, Canada. 1973. 

'Haida' har en kompakt vækst og danner 
mange brune, middelkraftige skud på ca. 1,9 m, 
som er stive, oprette og torn frie eller med få tor

ne. Sorten er resistent mod hindbærlus (Amph()~ 
rophora agathonica} (18). 'Haida' er en af de mest 
modstandsdygtige sorter mod stængelsyge (Didy
mel/a) (30) og gråskimmel på skuddene (33). 

Der er god modstandsevne over for meldug for
årsaget af Sphaerotheca macularis (21). Der blev 
konstateret vinterskader på op til 10 pct., hvilket 
svarer godt til resultater i Canada (16, 24) og 
Norge (56). 

Bærrene er små til middelstore, mørkt orange 
og skinnede. Formen er rund, og de er faste. Bær
rene er ret svære at plukke på grund af tæt løv og 
tilhæftning til stolen. Udseendet vurderes til over 
middel og smagen til middel. Udbyttet er middel
højt. 

'Haida' har klaret sig middelgodt i holdbar
hedstest (13), men andre har dog fundet relativ 
høj modtagelighed for gråskimmel (9, 31). I regn
fuld høstsæson rådner stolen og følger med bær
ret ved plukning. Til marmelade giver 'Haida' et 
godt produkt. 

Sorten er ikke dyrkningsværdig, fordi bærrene 
dårligt tåler regn. 

Litteratur: 9, 13, 16, 18, 21, 24, 30, 33,56, 58. 
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'Hedtage' er efterårsbærende som 'Fallreu'. 
'Heritage' dyrkes en del i Frankrig (50) og andre 
områder med varmt klima, hvor modningen be
gynder så tidligt, at udbytterne bliver høje nok. 
Sorten er relativt kraftigt voksende af en efterårs
bærende sort med skud på ca. 1,7 m, som er noget 
tornede. 

Bærrene er ret store først på sæsonen med bær 
op til 3,9 g, men bliver ret hurtigt små og ligger 
mellem 1,5 og 3 g med en stor variation. Bærrene 
er regelmæssigt kegleformede og blegt teglrøde. 
De er meget faste og modstår regnfulde perioder 
ret godt. Modningen begynder så sent som 15.-20. 
oktober og varer til ca. midt i november afhængig 
af vejret. 

I Sydengland kan 'Heritage' høstes fra ca. 25. 
august i gode år, men i dårlige år kan plukningen 
først starte sidst i september (1). Bærkvaliteten er 
acceptabel, men modningen falder så sent, at ud
bytterne kun når op på ca. 1,7 ton/ha, hvorfor sor
ten ikke er dyrkningsværdig i Danmark. 

Litteratur: 1, 50. 

'Joy' ('Malling Joy'). Afstamning: Komplex. East 
Malling, England. Introduceret 1976. 

'Joy' er en kraftigt voksende sort med noget tor
nede skud. 'Joy' er resistent mod hindbærlus 
(Amphorophora idaei), (47). Vinterskaderne har 
kun været op til 10 pct., mens der er fundet middel 
frostskade i Norge (56). 

Bærrene er meget store og regelmæssigt kegle
formede. De er mørkerøde, og udseendet vurde
res højt, mens smagen er let syrlig men god. Hold
barheden af friske bær er middel med nogen ten
dens til gråskimmel (13). Marmelade af 'Joy' har 
et fint udseende på grund af bærrenes høje farve
indhold, smagen er god men ikke ren hindbær. 
Udbyttet har ikke kunnet vurderes i dette forsøg 
på grund af misvækst, men van Oosten (54) fandt 
udbytter på højde med 'Glen Moy' og Redalen 
(56) fandt udbytter over 'Veten' og på højde med 
'Glen Prosen' . 

Der er tale om en sent modnende sort (47, 54), 
af gennemgående god kvalitet. Sorten er interes
sant. 

Litteratur: 13,38,47,48,53,54,56. 

'Magnilie De/hard' ('De1mes'). Afstamning: 
'Sch6nemann', Frankrig. 

Sorten havde i disse undersøgelser en svag 
vækst, men ifølge Moreau (50) skulle væksten 
være kraftig. Skuddene er brune og middel torne-
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de. Bærrene er meget store, kegleformede og 
mørkerøde med tendens til blåtoning. Da bær
rene er grove, vurderes udseendet lavt, hvilket 
også var tilfældet for smag. Bærrene er meget til
bøjelige til at få gråskimmel. 

Til marmelade giver sorten et godt produkt. 
U dbyttet har været lavt. Sorten er ikke dyrknings
værdig på grund af dårlig frugtkvalitet. 

Litteratur: 50. 

'Malling Jewel'. Afstamning: 'Preussen' x 
('Pyne's Royal', selvbestøvning x Uoyd George, 
selvbestøvning) , East Malling, England. Introdu
ceret 1950. 

'Malling Jewel' har kraftig vækst med ca. 2,5 m 
høje, stive men let overhængende, lysebrune skud 
med ingen eller lidt torne. Den er relativt mod
standsdygtig mod stængelsyge (Didymella) (30), 
men ret modtagelig for gråskimmel på skuddene 
(33). Vinterskaderne har kun været op til W pct., 
men har i Polen været ret omfattende (64). 

Bærrene er regelmæssigt kegleformede og mØr
kerøde med tendens til blåtoning ved modenhed, 
de er lette at plukke, men kun middelstore til 
små. Holdbarheden af friske bær er jævnt god, 
men de bliver overmodne at se på. Der er fundet 
god modstandsevne mod gråskimmel på bærrene 
(13), hvilket ikke var tilfældet i andre undersøgel
ser (29, 30). 

Den regelmæssige form giver et pænt udseen
de, men smagen er under middel. Udbyttet er 
højt. Til marmelade giver sorten et pænt produkt, 
som dog er lidt lys i farven. Modningsperioden 
falder midt i sæsonen, og da sorten er ret modta
gelig for lus, anses den ikke for dyrkningsværdig. 

Litteratur: 11,13,14,29,30,33,40,64. 

'Meeker'. Afstamning: 'Willamette' x 'Cuthbert', 
Puyallup, Washington, USA. Introduceret i 1967. 

'Meeker' er en meget kraftigtvoksende sort, 
med lyse, let tornede skud på 3,0 m, der til tider 
er noget krogede. Skuddene er tilsyneladende 
svage i rodhalsen , idet de kan knække der. Der 
produceres rigeligt med skud. De frugtbærende 
sideskud er meget lange. Ifølge Daubeny (17) er 
'Meeker' modtagelig for hindbærlus (Amphoro
phora agathonica), men det ser ud til, at sorten er 
immun over for en del af mosaik virus komplekset 
(28), mens den er modtagelig for 'raspberry 
bushy dwarf virus'. 'Meeker' er relativt modtage
lig for stængelsyge (Didymella) (30), men meget 
modstandsdygtig mod gråskimmel på skuddene 



(33). Der er fundet ca. 20 pct. vinterskade, men 
på grund af den meget kraftige vækst er det uden 
praktisk betydning. 

Bærrene er store, regelmæssige og let rundt 
kegleformede med en ren orange farve og meget 
skinnende. Udseendet har fået den højeste vurde
ring af de afprøvede sorter, og smagen er ret god, 
med en kraftig ren hindbærsmag. Larsson (49) 
fandt, at 'Meeker' havde den bedste smag blandt 
en række prøvede sorter. 

Callesen (13) fandt ligesom andre (9, 32) at 
'Meeker' har en meget god holdbarhed med god 
modstandsevne over for gråskimmel på bærrene. 
Bærrene er faste, sidder løst og er lette at plukke. 
Udbyttet er meget hØjt, ligesom andre steder (6, 
19,27). 

Til marmelade er 'Meeker' blandt de gode sor
ter. Sorten er meget dyrkningsegnet til både frisk
varemarked og forarbejdning. 

Litteratur: 6, 9,13,17,19,26,27,28,30,32,33, 
34,48,49,56,58,65. 

'Multiraspa'. Tysk sort. 
'Multiraspa ' er svagt til middelkraftigt vok

sende med lysebrune skud på ca. 2,0 m, som er let 
tornede. 

Bærrene er meget store, orangerøde og ret blø
de. Småfrugterne er store, og udseendet er accep
tabelt, men smagen er for dårlig, da bærrene er 
syrlige. Holdbarheden af friske bær er dårlig med 
kraftige angreb af gråskimmel (13). 

'Multiraspa er tidligt modnende (8, 59), og gi
ver høje udbytter, hvilket også er vist i Tyskland 
(4). Til marmelade er sorten uegnet, da farveind
holdet er meget lavt. 'Multiraspa' har for bløde 
bær til maskinel høst. Sorten er ikke dyrknings
værdig, fordi bærkvaliteten er for dårlig. 

Litteratur: 4, 5, 8,13,39,57,59. 

'Nootka'. Afstamning: 'Carnival' x 'Willamette' , 
British Columbia, Canada. Introduceret 1978. 

'Nootka' danner mange, ret lyse, kraftige skud 
på ca. 2,2 m, som er stive og oprette med få torne. 
Daubeny (22) beskriver sorten som kraftigtvok
sende. Sorten er immun over for hindbærlus 
(Amphorophora agathonica) (22). 

'Nootka' er formodentligt resistent over for 
'rasp berry bushy dwarf virus' (34). 'Nootka' er 
meget modstandsdygtig over for gråskimmel på 
skuddene (33). Der er ikke konstateret vinterska
der på sorten, hvilket dog har været tilfældet i Ca
nada (16) og Norge (56). 
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Bærrene er middelstore, mørkerøde og bredt 
kegleformede. De er ret faste og har et fint udse
ende og en ret god smag med kraftig aroma. 
Holdbarheden af bærrene er meget god (13), og 
'Nootka' har højest resistens mod gråskimmel på 
bærrene efter høst (9,13,22,65). 

Bærrene sidder løst og er lette at plukke. Sor
ten er egnet til maskinhøst (22). Udbyttet er lille, 
hvilket tyder på dårlig klimatilpasning, da Dau
beny (22) finder udbytter på højde med 'Willa
mette' i British Columbia og Redalen (56) på 
højde med 'Veten' i Norge. 

'Nootka' er en af de bedste sorter til marme
lade fremstilling, bl.a. på grund af det høje farve
indhold. Sorten er ikke dyrkningsværdig, fordi 
udbyttet er for lille. 

Litteratur: 9, 13, 16, 19,22,28, 33, 34, 49, 56, 
65. 

'Rucami'. Afstamning: '4a' x 'Camenzind' , Tysk
land. Introduceret omkring 1980. 

'Rucami' er kraftigtvoksende med tykke lyse
brune skud på ca. 2,4 m, som danner lange side
skud på frugtbærende grene. Stænglerne er næ
sten uden torne. Sorten er resistent over for hind
bærlus (Amphorophora rubi) (10). Vinterska
derne har ikke været over 10 pet. 

Bærrene er store, rundt kegleformede, regel
mæssige i formen, men småfrugter er uens i stør
relsen. Bærrene er mørkerøde og vurderet til et 
godt udseende, men smagen er ikke god, da de er 
for sure. Friske bærs holdbarhed er acceptabel, 
men de er ret modtagelige for gråskimmelangreb 
(13). 

Bærrene er besværlige at plukke, fordi de sid
der meget fast og de frugtbærende sideskud er til
bøjelige til at knække. Til marmelade er 'Rucami' 
velegnet, dog er farveindholdet lidt for lavt. Ud
byttet har været højt. Sorten vurderes som ikke 
dyrkningsværdig, fordi bærkvaliteten er for dår
lig. 

Litteratur: 7, 10, 13. 

'Rucn'. Introduceret i Tyskland omkring 1980. 
'Rucu' har middelkraftige, lysebrune skud på 

ca. 2,1 m med få torne. Der er ikke konstateret 
vinterskader. 

Bærrene er regelmæssige, næsten runde, mØr
kerøde og let skinnende. Udseendet er accepta
belt, mens smagen er vandet og for dårlig. Hold
barheden af friske bær er god, men de er ret mod
tagelige for gråskimmel (13). Udbyttet har været 
lavt, og bærrene er meget svære at plukke. 
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Til marmelade er sorten acceptabel. Sorten er 
ikke dyrkningsværdig, fordi kvaliteten er for dår
lig. 

Litteratur: 7,13. 

'Rutrago'. Afstamning: '4a' x 'Tragilo', Tyskland. 
Introduceret omkring 1980. 

'Rutraga' er meget kraftigtvoksende med lyse
brune, tykke, stive, oprette skud på ca. 2,6 m, 
som er næsten uden torne. De frugtbærende side
skud er lange. Sorten er resistent over for hind
bærlus (Amphorophora rubi) (10). 

Bærrene er store og rundagtigt kegleformede. 
Farven er rød til mørkerød, og udseende og smag 
er god. Holdbarheden af friske bær er middel 
med god modstandskraft over for gråskimmel 
(13). Udbyttet er meget højt, men bærrene er 
svære at plukke, fordi stolen er løgformet. Til 
marmelade er sorten velegnet. Høstsæsonen er 
middelsen til sen, og sorten anbefales til dyrkning 
i Tyskland (7). Sorten er dyrkningsværdig. 

Litteratur: 7,10,13. 

'Rumiloba'. ('Rurnilo'). Afstamning: '4a' x 'Promi
loy' , Tyskland. Introduceret omkring 1980. 

'Rumiloba' er kraftigtvoksende med lyse, gråli
ge, tykke skud, på ca. 2,2 m, som er uden eller 
med få torne. Sorten er resistent over for hindbær
lus (Amphorophora rubi) (10). Der er ikke konsta
teret vinterskader på sorten. 

Bærrene er meget store, men udseendet vurde
res kun til jævnt godt, fordi småfrugterne er me
get store, hvilket giver frugterne et groft udseen
de. Farven er mørk orangerød, og de er noget 
skinnende, men både form og farve varierer me
get. 

Holdbarheden af friske bær er dårlig (13). Til 
marmelade er sorten dårlig. Udbyttet har været 
højt. Det interessante ved 'Rumiloba' er de store 
frugter, men kvalitetsegenskaberne er ikke gode 
nok. Sorten er ikke dyrkningsværdig, fordi bærre
nes holdbarhed er for dårlig. 

Litteratur: 7, 10, 13. 

'Skeena'. Afstamning: 'Creston' x 'SHRI 6010/ 
52', British Columbia, Canada. 1978. 

'Skeena' er kraftigtvoksende med mørkebru
ne, stive, oprette skud på 2,4 m, næsten uden tor
ne. Sorten er resistent over for hindbærlus (Amp
horophora agathonica) (21). Temmelig modtagelig 
for gråskimmel på skuddene (33). Der er ikke 
konstateret vinterskader hos 'Skeena' , hvilket 
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heller ikke var tilfældet i Ontarlo (16), men der er 
fundet en del skade i Norge (56). 

Bærrene har været små, hvilket ifølge Daubeny 
(21) ikke er tilfældet i Canada. De er rundt kegle
formede og regelmæssige med en mørkerød skin
nende farve. Bærrene er faste (21) og har en god 
holdbarhed med god modstandsevne mod grå
skimmel (13,33). 

Udseendet er vurdereret til middelgodt, og 
smagen er den bedste blandt de afprøvede sorter, 
idet bærrene er søde og med en fin ren hindbæra
roma. Udbyttet har været middelhøjt, og bærrene 
er lette at plukke. Daubeny (21, 27) har fået udbyt
ter på 'Skeena' på højde med 'Meeker' og 'Willa
mette' . Det tyder derfor på, at 'Skeena' har dårlig 
klimatilpasning i Danmark, eller at der har været 
sygdom i det afprøvede materiale. Til marmelade 
er sorten god. Sorten vurderes ikke som dyrk
ningsværdig, men interessant. 

Litteratur: 13, 16,21,27,33,49,56,58. 

'Veten'. Afstamning: 'Asker'x 'Uoyd George', 
Norge. 

'Veten' blev af Groven og Buck (40) anbefalet 
til dyrkning i Danmark på grund af de gode kvali
tetsegenskaber. Sorten er middel til kraftigt vok
sende med lysebrune, stive, oprette skud på ca. 
2,0 m og kun svagt tornet. Der er ikke konstateret 
vinterskader på sorten, hvilket kan være tilfældet 
i Norge (56). 

Bærrene er store, mørkerøde med tendens til 
blålig tone ved modenhed. De er regelmæssigt 
kegleformede med ensartede småfrugter, som er 
middelfaste - faste. 'Veten' er blandt de bedste til 
marmeladefremstilling på grund af det høje farve
indhold og den gode hindbæraroma. 

Bær af 'Veten' har en middelgod holdbarhed 
med lav tendens til mugne bær (13). Smagen af de 
friske bær vurderes ikke hØjt, fordi de er sure. 
Ved anbefaling af sorten til konservering nævnte 
Hjeltnes (44), at smagen ikke er god nok til des
sertbær. Udbyttet er højt. Bærrene vurderes som 
besværlige at plukke, da de sidder meget fast. 'Ve
ten' er en dyrkningsværdig sort, når bærrene skal 
bruges til forarbejning. 

Litteratur: 11, 13,40,41,42,44,49,56,57,64. 

'Vega. Afstamning: 'Pyne's Royal' x '314/49' 
CPyne's Royal' x '140/25'), Danmark. 

'Vega' blev beskrevet af Thuesen (61), men sor
ten har aldrig været markedsført. Der er tale om 
en kraftigtvoksende sort, med mørkebrune, lidt 



bløde skud, der er næsten tornfrie. Der var vinter
skader på ca. 10 pet., mens der i andre forsøg har 
været kraftig skade (61). 

Bærrene er små, runde og orangerøde. Udse
ende som frisk vare er dårligt, og smagen uaccep
tabel. Til marmelade er 'Vega' brugbar, men sma
gen er ikke ren, og farveindholdet er for lavt. Ud
byttet har været meget lavt, og bærrene er lette at 
plukke, da de sidder løst. Ifølge Thuesen (61, 62) 
er sorten egnet til maskinhøst. Sorten er ikke 
dyrkningsværdig. 

Litteratur: 61, 62. 

'Willametle'. Afstamning: 'Newburgh' x 'Uoyd 
George', Oregon, USA 1943. 

'Willamette' er meget kraftigtvoksende med 
mange, let tornede, gråligt lyse skud på ca. 2,8 m, 
som er stive og til tider let overhængende. Sorten 
er immun over for mosaikvirus (19), og 'raspberry 
bushy dwarf' virus (28). Skuddenes modtagelig
hed for gråskimmel er lav - middel (33). 

'Willamette' er relativt modtagelig for stængel
syge (Didymella) (30). Daubeny (23) angiver vin
terhårdførheden til lav-middel. I vore forsØg har 
tilbagefrysningerne kun været op til 10 pct., hvil
ket ikke er noget problem med 2,S m høje skud. 

Bærrene er middelstore til store, lidt uregel
mæssigt kegleformede med mørk, rød farve. Bær
rene er middelfaste med lidt tendens til at smuld
re. Udseendet er middel, idet de er lidt for mØr
ke, men smagen er god. De friske bær har en rela
tivt god holdbarhed med middel-god modstands
evne mod gråskimmel (13, 25). 

Til marmelade er det en af de bedste sorter, 
som har det højeste farveindhold blandt de under
søgte sorter. Sorten er den mest anvendte til ma
skinhøst i USA, og immuniteten mod mosaikvi
rus har medført en levetid af kulturerne på mere 
end tyve år. Den kan ikke anbefales til friskvare 
markedet på grund af de meget mørke bær, men 
kan have interesse til maskinhøst og marmelade
fremstilling. 

Litteratur: 8, 13, 19,23,27,29,30,33,34, SO, 
58. 

'Zenith'. Afstamning: 'Pyne's Royal' x '1307/49' 
(Pyne's Royal' x '140125' ('Fajstrup' x 'MarIbo
ro'», Danmark. 1984. 

'Zenith' blev beskrevet af Thuesen (61). Sorten 
er kraftigtvoksende med meget lange, lyse, stive 
skud på ca 2,4 m, som er let tornede. 

Vinterskaderne har været ca. 10 pet., og Thue-
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sen (61) betegner sorten som ret vinterhårdfør. 
Bærrene er små, regelmæssige, næsten runde og 
skinnende orangerøde. Da bærrene er skinnen
de, vurderes udseendet til næsten middel, men 
smagen er ikke god, da de er syrlige og uden aro
ma. 'Zenith' er god til marmelade, men smagen 
er ikke kraftig og farven lidt for lys. Udbyttet har 
været højt, og de løstsiddende bær er lette at pluk
ke. Sorten er egnet til maskinhøst (61, 62). Sorten 
er ikke dyrkningsværdig til håndhøst. 

Litteratur: 61, 62. 

'Årslev 265/66'. Afstamning: 'Pyne's Royal', 'Faj
strup' og 'Mariboro' , Danmark. 

Selektionen har lange, tynde og overhængende 
skud på ca. 2,3 m, som er lysebrune og næsten 
uden torne. Der er ikke konstateret vinterskader. 

Bærrene er små, orange til mørkt orangerøde 
og faste, næsten runde. Udseende og smag er un
der det acceptable. Udbyttet er middelhøjt, og de 
løstsiddende bær er lette at plukke. Marmelade er 
acceptabel. Selektionen er ikke dyrkningsværdig. 

'Årslev 1413/67'. Afstamning: 'Pyne 's Royal', 
'Fajstrup' og 'Mariboro', Danmark. 

Selektionen har middclkraftig vækst med mØr
kebrune skud på ea. 2,1 m, som er næsten torn
frie. Der er fundet ea. 20 pct. tilbagefrysning. 

Bærrene er ~mil, brede-runde og orangefarve
de. Bærrene er lette at plukke, men de smuldrer. 
Udseende og smag er under det acceptable. Til 
mannelade er sorten kun acceptabel. Udbyttet er 
lille-middel. Selektionen er ikke dyrkningsvær
dig. 

'Årslev 865/60'. Afstamning: 'Camenzind' x ('Faj
strup' x 'MarIboro'), Danmark. 

Selektionen er svag til middelkraftig af vækst 
og har middelstærkt tornede, mørkebrune skud 
på ca. 1,8 m. Der er fundet ea. 10 pet. tilbagefrys
ning. 

Bærrene er meget store, mørkt røde og vurde
res til middel udseende, da de er noget grove på 
grund af store småfrugter, og smagen er ikke god 
nok. Holdbarheden af friske bær er dårlig med 
kraftig tendens til gråskimmelangreb (13). Udbyt
tet har været lille til middelhøjt, men har i anden 
sammenhæng givet udbytte på højde med 'Veten' 
(Thuesen, personlig medd.). Til marmelade er 
sorten ret god. Selektionen er ikke dyrkningsvær
dig. 

Litteratur: 13. 
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'Årslev 5857/61'. Afstamning: 'Schonemann' x 
('Pyne's Royal' x ('Fajstrup' x 'MarIboro'», Dan
mark. 

Selektionen er svagtvoksende med stærkt tor
nede, lysebrune skud på ca 1,6 m. Der er ikke 
konstateret vinterskader. Bærrene er store, mØr
kerøde og vurderes i udseende lidt under middel 
og med en relativt dårlig smag. Holdbarheden af 
friske bær er dårlig med stærk tendens til gråskim
melangreb (13). 

U dbyttet har været lille til middelstort, men har 
i anden sammenhæng været på højde med 'Ve
ten'. Selektionen er ikke dyrkningsværdig. 

Litteratur: 13. 
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