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Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter, Kirstinebjergvej 6, 5792 Aarslev

Sorter af efterårssåede spidskål til drivning

E. Blankholm

Efterårssåede spidskål til dyrkning i bænk og i
drivhus var tidligere en ganske almindelig kultur.

Med bænkenes forsvinden fra virksomhederne
og anlæg af varme i de fleste drivhuse var kulturen
ved at forsvinde.

Nu viser der sig nye muligheder for en tidlig
plastdækket afgrøde. En betingelse er dog, at der
kan udluftes rigeligt af hensyn til kål- og grå-
skimmel angreb, - derfor er plasthuse eller større
plasttunneler nok bedre egnet end flad plastdæk-
ning.

Der blev indsendt 8 sorter til afprøvningen,
som blev foretaget med 2 forsøg i aim. drivhus, to
under glas i bænke og 4 under plast i bænke.

Især i de plastdækkede forsøg blev udfaldet
stort, mest p.g. af manglende erfaring om udluft-
ning og tidspunkt for fjernelse af plastdækket.

Der blev sået mellem den 19. september på bed
i kold bænk og den 28. september i koldt hus.

Potning fandt sted mellem 11. oktober og 10.
januar. Udplantning skete mellem 1. februar og
10. april

Høsten fandt sted for de forskellige sorter, ste-
der og år fra 7. maj til 30. juni, idet nogle af de
seneste sorter var helt uegnede til dyrkning under
glas og kunne høstes samtidig med de første i
frilandsholdet.

Hvert sted blev der anlagt 3-4 fællesparceller, i
bænk med 16 planter pr. vindue (126 x 183 cm) og
i hus med 40 x 40 cm afstand.

Sorterne der beskrives i det følgende, er aner-
kendte og optaget på sortsliste med betegnelsen S
77.

Det samlede talmateriale vil fremkomme sam-
men med beskrivelse af forsøgssteder, teknik
m.v. i Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køk-
kenurter's 56.-57. beretning.

Beretningen kan rekvireres fra udvalgets kon-
tor, Kirstinebjergvej 6, 5792 Aarslev.

Beskrivelse af de anerkendte sorter

Sorter godkendte til optagelse på sortsliste samt
anerkendte for dyrkning svær di.

Lb. nr. 46. Erstling, 'Linga', Hunderup S 77.
Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Odense.

Er særdeles ensartet, middelkraftig, med mid-
delstore, ret glatte til glatte blade. Hovederne er
middelstore, slanke og glatte med god farve.

Den indvendige stokhøjde er ret lille. Sorten er
middeltidligt udviklet og har givet et meget stort
udbytte af god kvalitet.

Er tillige anerkendt til overvintring til friland.



Lb. nr. 50 Erstling, 'Pikola', Tagenshus S 77.
Ejer: A. Hansen, Tåstrup.

Er meget ensartet, middelkraftig, med middel
til store, ret glatte blade. Hovederne er middel-
store, ret slanke og ret glatte med god farve. Den
indvendige stokhøjde er særdeles lille. Sorten er
tidligt til middeltidligt udviklet og har givet et
stort udbytte af meget fin kvalitet.

Er tillige anerkendt til overvintring til friland.

Lb. nr. 51. 'Proto', Enkona S 77.
Ejer: J. E. Ohlsens Enke, Tåstrup.

Tidligere anerkendt som 'Primavera'.
Er særdeles ensartet, kraftig, med store, lyse,

noget buklede blade. Hovederne er store, ret bre-
de ved basis, lyst grønne og ret glatte til let bukle-
de. Den indvendige stokhøjde er middel.

Sorten er særdeles tidligt udviklet og har givet
et stort udbytte af god kvalitet.

Er tillige anerkendt til overvintring til friland.

Prøvedyrkning nr. 225.
Spidskål overvintrede, drivning 1973-74 og 1974-75.

Uddrag af talmaterialet for de anerkendte sorter.

Løbe nr. 46. 50.

Egenskaber. Karakterer:
Ensartethed i type - helt ens = 9 7,8 7,1
Vækstkraft - kraftigst = 9 6,5 6,6
Hovedstørrelse - størst = 9 6,3 6,0
Hovedfasthed - mest fast = 9 5,5 7,9
Lukning - bedst = 9 7,3 6,4
Hovedfarve - mørkest grøn = 9 6,3 6,1
Glathed - mest glat = 9 6,9 5,9
Tidlighed - tidligst = 9 6,6 6,8
Indvendig kvalitet - bedst = 9 6,0 8,6
Værdi som handelsvare - bedst = 9 6,4 6,1

Mål:
Indvendig stokhøjde i cm 6,9 5,8
Pct. høstet i 1. trediedel af skæreperioden 15,8 29,8
Pct. høstet i 2. trediedel af skæreperioden 48,8 51,8
Pct. høstet i 3. trediedel af skæreperioden 35,4 18,4

Udbytte:
Antal I. sortering pr. 100 m2 620 536
Kg I. sortering pr. 100 m2 461 387
Kg frasorterede pr. 100 m2 3 17
Pct. I. sortering 89 77
Vægt pr. hoved i gram, I. sortering 744 722
Værdital: størst = bedst
Udbytteværdital 135 116
Dyrkningsværdital 142 128
Tidlighedstal 145 175
Kvalitetstal 109 143

Gns. af
8 sorter
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