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Med henblik på maskine! høst, er ved Aarslev
og Spangsbjerg i 1972-73 gennemført faktoriel-
le forsøg med eengangshøst i drueagurker efter
følgende plan:

1. Afstand 30 X 100 X 5 cm
2. » 30 x 100 X 10 cm — 15,4

30 X 100 x 15 cm
30 X 100 x 20 cm = 7,7

— 30,8 planter/m^
_ 15,4
- 10,3 » »

a. 1ste røsttidspunkt når de største frugter var 4,5
cm i diameter

b. 2den hvisUidspunkt 3 dage senure end a
c. 3die » 6 » » » »
d. 4de » 9 » » » »

Forsøgene er gennemført med to sorter.
'Kord en, hollandsk, overvejende hunligt blom-
strende F x hybrid, med korte sideranker og 2-3
frugter pr. blomsterstand. 'Forma' fra J. E. Ohl-
sens Enke, en overvejende hunligt blomstrende
F± hybrid, med lange sideranker og 1-2 lange,
slanke frugter pr. blomsterstand. Den er nogle
dage senere end 'Kord.

Aarslev
»

Spangsbjerg
»

1972
1973
1972
1973

Sådato

7/6
30/5
25/5

7/6

Dato for
første høsttidspunkt

'Kord
10/8
3/8
3/8
3/8

'Forma'
15/8
10/8

8/8

10/8

Agurkerne er sået i bunden af 8-10 cm dybe
furer i dobbeltrækker med 30 cm afstand og 1
m mellem dobbeltrækkcrne. Der er dækket med
klar plasticfolie umiddelbart efter såningen og
plasticen er fjernet ved 3-bladstadiet.
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Fig. 1. Sort: 'Kora'. Udbytte af frugter < 3,5 cm
og < 4,5 cm 0 .
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Fig. 2. Sort: 'Kora'. Længdesortering af frugter
< 3,5 cm 0 .

De håndhøstede frugter er sorteret efter dia-
meter (0) i følgende størrelser: under (<) 3,5
cm (til konservering hele), 3,5-4,5 cm (til kon-
servering som skivede i ca. Vi cm tykke skiver)
og over ( » 4,5 cm. I de to førstnævnte tykkel-
sessorteringer er frugterne sorteret efter længde
i: 4-7, 7-10, 10-13, 13-16 og over 16 cm. Der
er bestemt antal og vægt i hver sortering samt
antal af syge og misdannede frugter.

I forhold til det teoretiske planteantal er i
gennemsnit af alle forsøg opnået følgende:

Forsøgsled

1.
2.
3.
4.

Teoretisk
planteantal

30,8
15,4
10,3
7,7

'Kora'
planter pr. m2

26,2
14,1
9,9
7,8

'Forma

24,8
13,1
9,7
7,5

I fig. 1-6 er vist gennemsnitsudbytte og den
vægtmæssige fordeling i længdesorteringer for
hver af de to tykkelsessorteringer for hver sort.
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Fig. 3. Sort: 'Kora'. Længdesortering af frugter
3,5-4,5 cm 0 .

'Kora', fig. 1. Udbyttet af frugter < 3,5 cm
0 er størst ved første høsttid. På dette tidspunkt
er udbyttet ens for de tre mindste afstande (fra
10 til 26 planter/m2). Ved senere høst falder
udbyttet, men mindst ved den mindste plante-
afstand og forholdet mellem længdesorteringer-
ne ændres i retning af relativ stigende andel
frugter 4-7 cm lange, fig. 2. Udbyttet af frugter
3,5-4,5 cm 0 er størst ved anden og tredie høst-
tid og falder med stigende planteafstand. Det
samlede udbytte af frugter < 4,5 0, fig. 1 sti-
ger fra første til anden høsttid, men forholdet
mellem de to sorteringer < 3,5 og 3,5-4,5 cm 0
ændres ved den mindste planteafstand fra 1:0,7
til 1:1,9. Det største udbytte af frugter < 4,5
cm 0, 187 kg/a, er opnået ved anden høsttid
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Fig. 4. Sort: 'Forma'. Udbytte af frugter < 3,5 cm
og < 4,5 cm 0 .

oj.

med 26 planter/m2. Fig. 3 viser resultaterne af
længdesorteringen af frugter 3,5-4,5 cm 0 .

'Forma giver betydeligt lavere udbytte end
'Kom'. Det største udbytte af frugter < 3,5 cm
0 er opnået ved mindste planteafstand, fig. 4.
Udbytte i forhold til høsttidspunkt viser at frug-
terne svulmer langsomt. Af frugter fra 3,5-4,5
cm 0 er udbyttet størst ved tredje og fjerde
høsttid og mindste planteafstand. Det samlede
udbytte af frugter < 4,5 cm 0 stiger fra første
til anden høsttid, men forholdet mellem de to
sorteringer < 3,5 og 3,5-4,5 cm 0 ændres ved
mindste planteafstand fra 1:1 til 1:1,6. Frug-
terne er lange. Afhængig af afstand og høst-
tidspunkt er 50-75 pct. over 13 cm lange, fig.
5 og 6. Det største udbytte af frugter < 4,5
cm 0 , 131 kg/a, er opnået ved anden høsttid
med 25 planter/m2.

Mængden af frugter > 4,5 cm 0, fig. 7 er
ret uafhængig af afstanden, men stigende gen-
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Fig. 5. Sort: 'Forma'. Fængilesortering af frugter
< 3,5 cm 0 .

nem høstperioden. Stigningen er, på grund af
de langsomt svulmende frugter, mindst for
'Forma'. I gennemsnit er der ved første høsttid
fra 160 til 350 g eller 0,8 til 1,6 frugter/m2.

Konklusion
Det optimale planteantal ved dyrkning af drue-
agurker til eengangshøst er ca. 25 planter/m2.
Den kortrankede type 'Kord er mindst påvirke-
lig af planteafstanden. Ved første høsttidspunkt
er, med denne sort, opnået samme udbytte af
frugter < 3,5 cm 0 med et planteantal fra 10
til 26 planter/m2.

Det optimale høsttidspunkt afhænger af sort
og råvarekrav. 'Kord giver det største udbytte
af frugter < 3,5 cm 0 , hvis der høstes, når der
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Fig. 6. Sort: 'Forma'. Længdesortering af frugter

3,5-4,5 cm 0.

er 1 frugt > 4,5 cm 0 pr. m2 eller gennem-
snitsvægten af fejlfri frugter over 4 cm lange
er 40-45 g. Ønskes flest frugter i størrelsen 3,5-
4,5 cm 0 , høstes nogle dage senere, når der er
5-7 frugter/m2 > 4,5 cm 0 og gennemsnits-
vægten er 60-75 g.
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7. Udbytte af frugter > 4,5 cm 0.
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Modningsforløbet hos 'Forma er langsom-
mere end hos 'Kora'. Det optimale høsttids-
punkt er derfor mindre snævert. Her er høst-
tidspunktet for optimal udbytte af frugter < 3,5
eller 3,5-4,5 cm 0, når gennemsnitsvægten af
fejlfri fragter er henholdsvis 40-50 eller 90-120
g og der er ca. 2 eller 5-8 frugter/m2 > 4,5
cm 0 .

Senere iagttagelser tyder på at såning i en-
keltrækker med samme antal planter/m2 giver
tilsvarende resultater som såning i dobbeltræk-
ker.
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