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Frøalderens indflydelse på spireevne, spiringsenergi,
plantevækst og det endelige udbytte hos bederoe og
kålroe samt på anden generation af kålroe

The influence of seed age on germination capability, germination energy,
plant growth and the final yield of beet and swedes, including
second generation of swedes

C. P. LYSGAARD*)

Resumé
Formålet har været at undersøge plantevæksten
efter henholdsvis nyt og gammelt frø af bederoe
og kålroe.

Fremspiringen i marken af 5-8 år gammelt
bederoefrø kom 1-3 dage senere end af nyt frø.
Af spiredygtige frø kom der færre planter af
gammelt frø end af nyt, og denne forskel blev i
et forsøg tydeligt større ved større sådybde
(tabel 2).

Kimplanterne efter 7 år gammelt frø vejede
kun ca. halvt så meget som efter nyt frø, men
denne store forskel i plantevægt aftog ret hurtigt
i løbet af vækstperioden. Det endelige udbytte

efter 6 år gammelt flerkimet og 4 år gammelt
enkimet bederoefrø lå på samme niveau som
efter nyt frø, men efter 6-7 år gammelt enkimet
frø var det 4 pct. mindre end efter nyt frø (tabel
3).

Fremspiringen af 7 år gammelt kålroefrø kom
8 dage senere end af nyt frø. Kimplanterne efter
7 år gammelt frø vejede 62 pct. mindre end efter
nyt frø. Det endelige udbytte efter 4 og 7 år
gammelt frø var henholdsvis 4 og 12 pct. mindre
end efter nyt frø (tabel 4). Anden generation af
kålroe efter gammelt frø gav 13 pct. mindre
udbytte end den oprindelige sort (tabel 5).

Nøgleord: Frøalder, spireevne, spiringsenergi, plantevækst, udbytte, bederoe, kålroe.

Summary
The aim was to investigate plant growth of old
and new seeds, respectively, of beet and swedes.

Germination in the field of 5-8 year old beet
seeds appeared between 1 and 3 days later than
that of new seeds. Fewer plants from seeds
capable of germinating came from old seeds

than from new seeds, and this difference was
shown to be demonstrably greater at a deeper
sowing depth (Table 2). Seedlings from 7 year
old seeds weighed only about half as much as
those from new seeds, but this considerable dif-
ference in plant weight diminished quickly dur-
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ing the growth period. The final yield from 6
year old multigerm and 4 year old monogerm
beet seeds was on the same level as that of new
hat of new seeds, but the yield from 6-7 year old
monogerm seeds was 4 per cent less than that
from new seeds (Table 3).

Germination of 7 year old swede seeds
appeared 8 days later than that of new seeds.

Seedlings from 7 year old seeds weighed 62 per
cent less than those from new seeds. The final
yield from 4 and 7 year old seeds was 4 per cent
and 12 per cent less, respectively, than from new
seeds (Table 4). The second generation of
swedes from old seeds gave a 13 per cent lower
yield than the original strain (Table 5).

Key words: Seed age, germination capability, germination energy, plant growth, yield, beet, swedes.

Indledning
På Landbohøjskolens forsøgsgård, Højbakke-
gård, gav observationer og prøvevejninger i roe-
forsøg en formodning om, at roerne var mindre
efter nogle år gammelt frø end efter nyt frø. En
litteraturundersøgelse viste, at der gennemgåen-
de var sikre forskelle på vækstenergien hos unge
planter efter gammelt og nyt frø, men der var
mangel på forsøgsresultater om frøalderens ind-
flydelse på det endelige roeudbytte (6).

Materiale og metode
Forsøgene blev udført på god lermuldet jord på
Højbakkegård. De omfattede fodersukkerroe og
kålroe (Beta vulgaris L. og Brassica napus v.
rapifera L.). Af fodersukkerroe blev anvendt
flerkimet frø af sorterne Rød Øtofte og Paj bjerg
Rex samt henholdsvis teknisk og genetisk enki-
met frø af sorterne Meka Øtofte og Kyros. Af
kålroefrø blev brugt Bangholm Wilby Øtofte og
Wilhelmsburger Øtofte.

Det flerkimede bederoefrø og kålroefrøet
blev gennem en årrække avlet på fuldt udvikle-
de roer på Højbakkegård. I første omgang blev
der efter indkøbt nyt frø udtaget roer til avl af
næste generation af frø, og dette frø var ophav
til den følgende generation osv., så det gamle frø
var af samme oprindelse som det nye frø. Frøet
blev efter høst og nedtørring opbevaret i
lærredsposer i et tørt rum ved 15-20°C i 7-8 år.
Det enkimede nye frø blev gennem en årrække
stillet til rådighed af Landbo- og Husmandsfore-
ningernes Frøsalg. Samme Frøsalg og Statsf-
røkontrollen leverede også et par ældre
frøprøver. Dette frø blev opbevaret under sam-
me forhold som det flerkimede frø.

Forud for såningen blev der foretaget
prøvespiring. Og på baggrund af disse resultater
blev der sået 45 spiredygtige bederoefrø og 40

kålroefrø pr. løbende meter i marken. Rækkeaf-
standen var 50 cm.

Udtyndingen blev foretaget efter markør til
en afstand på 25 cm for bederoer og 30 cm for
kålroer. Den første plante efter markørstregen
blev efterladt som blivende plante, uanset om
den var stor eller lille. Denne fremgangsmåde
blev valgt for at kunne sammenligne med såning
til blivende plantebestand.

I nogle af forsøgene blev udbyttet bestemt fle-
re gange i vækstperioden, og i næsten alle ved
vækstperiodens slutning. Disse endelige udbyt-
tebestemmelser omfattede mindst 5 fællespar-
celler a 10 m2 pr. forsøgsled. Hvor der var spring
i rækkerne, blev udbyttet korrigeret op til fuld
plantebestand efter en dertil udarbejdet formel
(7).

Resultater og diskussion
Bederoe
Frøets spireevne og kimplanternes størrelse
Det flerkimede frø blev prøvespiret i sand i driv-
hus og det enkimede i filterpapir i laboratoriet.
Tabel 1 viser gennemsnitsresultaterne for to
flerkimede og to enkimede sorter i 3 forsøgsår.
Det ses, at spireevnen var tydeligt aftagende
med frøets alder, og at den faldt tidligere i fler-
kimede end i enkimede frø. Det sidste kan dog
skyldes prøvespiringsmetoden. I første tilfælde
bestemtes spireevnen på antal kimplanter, men i
det andet på antal frø med få mm rodspire. Det
er ikke sikkert, at alle frø med rodspire ville give
planter, især ikke gamle frø, så denne forskel er
usikker.

Spirehastigheden var lavest for det gamle frø.
Det gav sig også tydeligt til kende i marken,
hvor 6-8 år gammelt frø fremspirede 1-3 dage
senere end nyt frø. Dette fremgår også indirekte
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Tabel 1. Frøets spireevne i laboratoriet og vægten af
kimplanter i marken efter frø af forskellig alder.
Germination capability of seeds in the laboratory and
weight of seedlings in the field from seeds of various
ages.

Frøets
alder
Seed
age

Flerkimet
frø, pet.
Multigerm
seeds, %

Enkimet
frø, pet.
Monogerm
seeds, %

Plantevægt
forholdstal
Plant weight
proportional

l å r
2 år
4 år
6 år
7-8 år

90
86
78
69
57

84
85
84
70
59

100
96
90
63
53

af forholdstallene for plantevægt i tabel 1. Vej-
ningen blev foretaget, når planterne i marken
efter nyt frø havde 2-4 blivende blade. Da veje-
de planterne efter gammelt frø kun godt halvt så
meget som efter nyt frø. Hvert af de anførte for-
holdstal for plantevægt svarer til gennemsnit for
to enkimede sorter i 2 forsøgsår, og er baseret
på ca. 1200 planter.

I andre undersøgelser er der også fundet min-
dre kimplanter efter 5-7 år gammelt frø og efter
ugunstigt opbevaret frø end efter nyt og efter
gunstigt opbevaret frø (2, 5).

Frøalderens indflydelse på fremspiringen under
forskellige ydre kår
Der blev udført to forsøg, hvor sådybden var
forskellig, 3-3,5 cm og 4,5-5 cm. I det ene forsøg
blev der sprøjtet med normal og med dobbelt
dosis af 3 ukrudtsbekæmpelsesmidler, Venzar,
Pyramin og Goltix, og i det andet forsøg fik
halvdelen ca. 15 mm vand i løbet af en time fire
dage efter såningen. Der blev anvendt teknisk
enkimet frø af forskellig alder af sorten Meka
Øtofte, og der blev sået med en frøafstand på 5
cm med en Standhay enkorns-såmaskine, hvis
indstillelige^ såskær muliggjorde en ret nøjagtige
sådybde.

Resultaterne fremgår af tabel 2. Fremspirin-
gen var langt ringere efter gammelt end efter
nyt frø, og det skal understreges, at procenttalle-
ne i tabellen er baseret på spiredygtige frø. Der
kom langt færre planter fra den store sådybde
end fra den mindre, og det gjaldt for alle tre
frøprøver, men især for det gamle frø. Sprøjtning
mod ukrudt havde kun ringe indflydelse på
antallet af roeplanter, og den var omtrent ens

Tabel 2. Procent spiredygtige bederoefrø (Meka Øtof-
te) af forskellig alder fremspiret i marken fra to sådyb-
der, dels efter sprøjtning mod ukrudt og dels efter van-
ding.
Percentage of beet seeds, capable of germinating, of dif-
ferent ages, germinated in the field at two sowing depths,
partly after spraying against weeds and partly after
watering.

Sådybde
Sowing depth

Frøets alder i år:
Seed age in years:

Ubehandlet
Untreated

Normal dosering
Normal dose

Dobbelt dosering
Double dose

Gennemsnit
Average

Ikke vandet
Without watering

Vandet
With watering

3-3,5 cm

1

61

60

57

59

65

40

5-6

63

60

55

59

39

29

6-7

-

37

35

36

28

14

4,5-5 cm

1

38

40

37

38

53

22

5-6

27

23

23

25

28

16

6-7

32

25

25

27

12

8

for nyt og for gammelt frø.
Vandingen i det ene forsøg medførte, at jor-

den over og omkring frøene var meget stærkt
opblødt, nærmest pløret. Hensigten med vandin-
gen var, at der skulle dannes en hård jordskorpe.
Den blev dog ikke så hård som forventet, fordi
der kom regn et par gange mellem vandingen og
fremspiringen. Alligevel var antallet af planter
meget mindre for begge sådybder i den vandede
parcel end i den ikke vandede, og mindst var det
efter det gamle frø. 100 spiredygtige 6-7 år gam-
le frø gav her fra de to sådybder kun hcnholds-
vis 14 og 8 planter.

Den dårlige spiring af betafrø i meget våd
jord stemmer overens med resultater fundet af
Hey decker og Chetram (3), Longden (2) og Per-
ry (8).

Tørstofudbyttet af rod + top flere gange i vækst-
perioden
På kimplantestadiet var planterne efter gammelt
frø meget mindre end efter nyt frø. Spørgsmålet
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er så, om denne forskel udlignes gennem vækst-
perioden. Dette blev konstateret ved at bestem-
me udbyttet flere gange gennem planternes
udvikling i 3 år.

Resultaterne fremgår af tabel 3. Ved første
høst af flerkimede sorter var udbyttet efter 4 og
6 år gammelt frø 14 pct. mindre og efter 7-8 år
gammelt frø 29 pct. mindre end efter nyt frø.
Forskellen var tydeligt mindre ved anden høst,
og ved tredje høst den 13. august var den kun på
henholdsvis 4, 2 og 5 pct. Ved sidste høst (tabel 3
A) var forskellen kun på 2 pct., og den var ikke
Tabel 3. Tørstofudbytte af rod + top efter bederoefrø
af forskellig alder bestemt flere gange i vækstperioden.
Udbyttet efter 1 år gammelt frø er angivet som hkg/ha
og de øvrige resultater som pct. deraf.
Dry matter yield from root and top from beet seeds of
different ages, measured several times during the growth
period. The yield from 1 year old seeds is indicated as
hkg/ha and the other results as percentages of these.

Frøalder 1 år 2 år 4 år 6 år 7-8 år

Høsttider

Harvest times

A. Gennemsnit for 2 flerkimede sorter
i 2 forsøgsår.
A. Average of 2 multigerm strains in 2
years.

8. juni 0,1 92
10. juli 22,2 93
13. august 100,3 98
11. september 157,6 97
20. oktober 182,3 99

96
96

86 71
98 86
98 95

100 96
99 98

B. Gennemsnit for 2 enkimede sorter i
1 forsøgsår.
B. Average of 2 monogerm strains in 1
year.

31. maj
14. juni
11. juli
29. august
10. oktober

Oktober
LSD

0,03 100
0,4 97

16,1 103
120,4 104
200,6 101

94
96
89

103
99

85 -
95 -
97 -
94 -
97 -

C. Gennemsnit for 2 enkimede sorter i
3 forsøgsår.
C. Average of 2 monogerm strains in 3
years.

203,9 99 99 96 96
2,2 pct.

signifikant ved 5 pct. niveauet. Resultaterne for
de 4 første høsttider er baseret på gennemsnit af
to sorter i 2 forsøgsår, men for sidste høst er de
baseret på gennemsnit af to sorter i 3 forsøgsår.

I tabel 3 afsnit B ses det, at ved første høst af
2 enkimede sorter var udbyttet efter 4 og 6 år
gammelt frø henholdsvis 6 og 15 pct. mindre end
efter nyt frø. Forskellen var aftagende gennem
vækstperioden, og ved sidste høst var udbyttet
efter 4 år gammelt frø praktisk taget det samme
som efter nyt frø. Efter 6 år gammelt frø var det
3 pct. mindre end efter nyt frø. Hvert af resulta-
terne for første og anden høst er baseret på væg-
ten af henholdsvis ca. 1200 og 900 planter, for
tredje og fjerde høst på ca. 160 planter og for
sidste høst på ca. 800 roer, 10 parceller a 10 m2.

I tabel 3 afsnit C vises resultaterne for to sor-
ter i 3 forsøgsår. Her var udbyttet efter 6 og 7-8
år gammelt frø 4 pct. mindre end efter nyt frø,
og denne forskel var signifikant ved 5 pct.
niveauet. Udbyttet efter 5 år gammelt frø i tre
forsøg var også signifikant mindre end efter nyt
frø.

Kålroe
Forsøgene med kålroe blev udført i årene 1970,
1972 og 1975. Der blev anvendt 1, 4 og 7 år gam-
melt frø af to sorter, en Bangholm og en Wil-
helmsburger. Forsøget med Bangholm i 1970
måtte kasseres på grund af kålbroksvamp, så der
foreligger kun resultater fra fem forsøg.

Tabel 4 viser resultaterne. Spireevnen var ret
høj for 1 og 4 år gammelt frø, men for 7 år garn-

Tabel 4. Forsøg med kålroe. Gennemsnit af fem forsøg.
Experiments with swedes. Average of five experiments.

Frøalder
Seed age

l å r 4 år

Spireevne i laboratoriet, pct.
Germination capacity in laboratory, %

97 94

Antal dage til fremspiring i marken
Days until emergence in the field

11 12

7 år

47

19

hkg tørstof af rod + top efter nyt frø og forholdstal for
ældre frø.
hkg dry matter of root and top after new seeds and rela-
tive value for older seeds.

3. juni 0,2 96 38
7. juli 26,6 98 70
16. august 102,1 98 87
15. oktober 116,9 96 88

LSD 3,7 pct.
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Tabel 5. Kålroer, hkg tørstof pr. ha på tre tidspunkter i vækstperioden efter opformeret gammelt frø med lav spire-
evne og Sator Øtofte som målesort 1982.
Swedes, hkg dry matter yield per ha at three stages during the growth period from propagated old seeds with low ger-
minating capability and Sator Øtofte as test strain 1982.

Optagningsdato
Harvest date

Sator Øtofte

Opformeret gi. frø
Propagated old seeds

Forholdstal (Sator=100)
Relative value

1. juni

rod + top

0,10

0,09

90

22. juli

rod

38,6

34,2

89

rod + top

69,4

66,4

96

14. oktober

rod

122,6

108,8

89

rod + top

133,0

116,5

87

melt frø var den nede på 47 pet. Fremspiringen i
marken kom 8 dage senere for det gamle frø end
for det nye. For 1 og 4 år gammelt frø strakte
fremspiringen sig kun over et par dage, men for
det 7 år gamle frø blev der ved med at komme
nye kimplanter helt frem til udtyndingsstadiet
for de først fremspirede planter.

Første vægtbestemmelse blev foretaget, da
planterne havde ca. to blivende blade. Ved den-
ne optagning og ca. en måned senere var plante-
vægten efter 7 år gammelt frø henholdsvis 62 og
30 pct. lavere end efter nyt frø. Ved sidste optag-
ning var udbyttet efter 4 og 7 år gammelt frø
henholdsvis 4 og 12 pct. mindre end efter nyt
frø. En variansanalyse viste, at 4 år gammelt frø
gav signifikant mindre udbytte end nyt frø, selv
om det 4 år gamle frø havde en gennemsnitlig
spireevne på 94 pct. Variansanalysen viste ingen
forskel mellem sort og frøalder og mellem for-
søgsår og frøalder, derfor er kun anført gennem-
snitsresultaterne for de fem forsøg.

Anden generation af kålroe efter gammelt frø
Efter at det er konstateret, at nogle år gammelt
frø giver mindre udbytte end nyt frø, så opstår
spørgsmålet: Hvorledes går det i næste generati-
on efter reproduktion af gammelt frø? Dette er
belyst i et enkelt forsøg med kålroe i 1982.

8 år gammelt frø af sorten Wilhelmsburger
Øtofte, hvoraf kun 23 pct. spirede i laboratoriet
i løbet af 15 dage, blev sået i marken 1979. Ved
udtyndingen til en afstand på 30 cm blev de
største planter efterladt som blivende planter.
Sidst i oktober måned blev der af ca. 2000 plan-

ter udvalgt 100 pæne og store roer til frøavl. Dis-
se roer blev, efter overvintring i kule, plantet i
drivhus til frøavl foråret 1980.1 blomstringsperi-
oden var der indsat bier til bestøvning.

Frø af disse planter blev sået i markforsøg
sammen med målesorten Sator Øtofte i 1982.
Begge hold udsædsfrø var 2 år gamle, og frø-
størrelsen var ens, idet de blev sorteret gennem
samme sold. Spireevnen var 100 pct. i det opfor-
merede gamle frø og 97 pct. i målesorten. Begge
hold frø fremspirede samme dag i marken.

Tabel 5 viser forsøgets resultater. Planternes
vægt blev bestemt tre gange i vækstperioden,
første gang på udtyndingsstadiet og sidste gang
midt i oktober. Resultaterne er baseret på 300
planter for første optagning og for anden og sid-
ste optagning på henholdsvis tre og fem fælles-
parceller a 10 m2.

Ved alle tre udbyttebestemmelser var planter-
ne efter det opformerede gamle frø mindre end
målesortens. Ved sidste optagning var udbytte-
forskellen 11 og 13 pct. for henholdsvis rod og
rod + top. Det opformerede gamle frø stamme-
de fra sorten Wilhelmsburger Øtofte. Denne
sort har i statsforsøgene givet 4,5 pct. mindre
udbytte end sorten Sator Øtofte (1), men denne
forskel er der korrigeret for i tabel 5.

Det mindre udbytte af prøvesorten skyldes i
nogen grad bladenes mindre resistens mod
svampesygdomme. Ved sidste høst havde denne
sort tydeligt flere syge, visne og affaldne blade
end målesorten. Dette kan dog ikke være hele
forklaringen, eftersom udbyttet også var mindre
ved første og anden høst, hvor bladene ikke var
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angrebet af sygdom. Under opbevaringen af det
gamle frø er der antagelig på grund af kromo-
sombeskadigelser indtruffet en genetisk forrin-
gelse, som er overført til næste generation.

Resultatet af dette forsøg peger i samme ret-
ning som en udtalelse af Roberts (9): En afgrøde
efter gammelt frø med meget lav spireevne bør
ikke bruges til produktion af frø, fordi dette frø
vil indeholde mange genetiske mutationer.

Konklusion
Forsøgene har vist, at frø begyndte at tabe i spi-
reevne efter nogle år under almindelig opbeva-
ring. Det overlevende gamle frø havde nedsat
vitalitet, hvilket gav sig til kende, dels ved sene-
re fremspiring i marken og dels ved, at en meget
mindre procentdel af det i laboratoriet spiredyg-
tige frø gav planter i marken, end det var tilfæl-
det efter nyt frø.

Kimplanterne var meget mindre efter gam-
melt frø end efter nyt. Denne forskel i plante-
størrelse aftog tidligt i vækstperioden, og for
seks forsøg med flerkimede sorter var det ende-
lige udbytte praktisk taget ens efter gammelt og
efter nyt frø. Men for seks forsøg med enkimede
sorter var det endelige udbytte, om end ikke
særlig meget, så dog signifikant mindre efter 6-7
år gammelt frø end efter nyt frø.

For kålroe var forskellen i det endelige udbyt-
te efter gammelt og nyt frø større end for bede-
roe.

I udbytteforsøgene her var udsædsmængden
så stor, at der ved udtyndingen efter gammelt
frø var planter nok til at give den ønskede
bestand. Resultatet vil blive helt anderledes, når
der som nu sås roer til blivende bestand. I så
fald kan en stærkt nedsat fremspiringsprocent
som følge af høj frøalder få katastrofale følger.
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