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Flygtige stoffer og 
lagerråd i løg

Flygtige stoffer kan sladre om sygdomme

Flygtige stoffer måles ved at udtage en gasprøve med en 
særlig sprøjte fra en lukket beholder med løg og analysere 
prøven med gaskromatografi (GC-MS). Herefter bestem-
mes om løgene er sunde eller syge. 

 

 

Løg har forskellige duftprofiler 

Sunde løg udskiller kun få flygtige stoffer.  
Syge løg afgiver mange flere og der er forskel i profilerne 
afhængig af forekomsten af sygdomme.

For eksempel udskiller syge løg store mængder 
1-(methylthio)-propan, dimethyl disulfid og styren. 

Løg med blødråd udskiller også ethanol, 1-propanol, 1- 
propanethiol, eddikesyre, 3-methyl-1-butanol og methyl 
propyl disulfid og løg med Penicillium-infektion udskiller 
(E)-1-(methylthio)-1-propen. 

Tabel. Relativ forekomst af flygtige stoffer i sunde og syge løg.

Top 
nr.

Flygtige stoffer Sunde løg Løg med 
blødråd

Penicillium  
inficerede løg

1 Ethanol 397 b1 40725 a 482 b

2 1-Propanol 2 b 5246 a 9 b

3 1-Propanethiol 13 c 6739 a 146 b

4 Acetic acid 91 b 9464 a 74 b

5 (E)-1-(Methylthio)-1-propene 1 c 111 b 1095 a

6 1-(Methylthio)-propane 6 b 7381a 6488 a

7 Dimethyl disulfide 65 b 6342 a 7291 a

8 3-Methyl-1-butanol nd b 3470 a nd  b

9 Styrene nd c 2144 a 1684 b

10 Methyl propyl disulfide 60 c 10908 a 4693 b

Total mængde 635 c 92530 a 21962 b
1Der er statistisk sikker forskel (P = 0.05) mellem prøver med forskellige bogstaver indenfor hvert stof.
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The project: 'Strategies and technologies to redu-
ce postharvest losses of potatoes and vegetab-
les’ is funded by the Innovation Fond.
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Signal

   Tid i min.

Måling af flygtige stoffer kan være en me-
tode til at begrænse spild af løg på lager, 
fordi stofferne kan afsløre om løgene er ved 
at blive syge og derfor skal sælges.
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