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Hvor meget betyder høsttidspunktet for 
forekomsten af råd på æbler? Hvor store 
konsekvenser har det, hvis æblerne står 
et par dage, inden de kan komme på køl, 
som det ofte sker, hvis man ikke selv har 
lagerfaciliteter? 
Disse spørgsmål stiller vi i projekt Dafrus, 
hvor der blandt andet er fokus på at 
undersøge, hvilke forhold der påvirker 
forekomsten af råd.

Ingrid Marie får let råd 
Vi har udført et forsøg i sorten Ingrid 
Marie, som jo ofte er en ’buffersort’, der 
høstes imellem andre sorter, og som der-
for typisk kan have en lang høstperiode. 
Ingrid Marie er også pænt modtagelig for 
rådsygdomme, og i den forsøgsmark, vi 
anvendte, er det tidligere dokumenteret, 
at der er en stor artsrigdom af rådsvam-
pe. Der blev høstet med henholdsvis én 

og to ugers mellemrum i to forsøgsår, 
2014 og 2015. Efter høst blev frugterne 
enten kørt direkte på køl, eller de fik lov 
at stå under et halvtag til enten dagen 
efter, to dage efter eller fire dage efter.

Forskelligt høstvejr
De to forsøgsår var meget forskellige: 
2014 var en tidlig sæson med et meget 
varmt efterår. De frugter, som blev hø-
stet ved første høsttermin, stod uden-
dørs ved en gennemsnitlig døgntempera-
tur på over 16ºC. Ved anden plukning, en 
uge senere, var temperaturen faldet til i 
gennemsnit 12ºC.
I 2015 var sæsonen senere, og tempe-
raturerne ved begge plukninger lå på 
niveau med den sene høst i 2014. 
I tabel 1 vises præcist, hvor store tem-
peraturforskelle frugterne var udsat for 
under indlagringsforløbet. 
Alle frugter blev lagret ved almindeligt 
køl, som holdt en gennemsnitstempe-
ratur på 2,5ºC i hele lagringsperioden. 
Forekomsten af råd blev opgjort efter, 
at frugterne have stået ved høj luftfug-
tighed og varme (16°C) i henholdsvis 
to uger (2014) og tre uger (2015). Det 
lange hyldeliv blev valgt for at få mest 
mulig råd til at komme til udvikling.  

Effekt på forekomsten af råd
Råd var der nok af ved den endelige op-
gørelse. I gennemsnit var 10-15 procent 
af frugterne angrebet efter det lange 
hyldeliv, som det fremgår af figur 1. 
Men der var kun to behandlinger, som 
skilte sig ud, nemlig dem hvor frugterne 
fik lov at stå ved høj temperatur i to 
henholdsvis fire dage efter første høst i 
2014. 
Derimod havde den forsinkede indlagring 
ingen konsekvenser for forekomsten af 
råd ved den anden høst i 2014 og heller 
ikke ved de to høsttidspunkter i 2015, 
hvor temperaturforholdene i alle tilfælde 
var mere moderate. 
I 2015 var der en udtalt tendens til, at 
anden høst havde mere råd end første, 
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ikke let at påvirke

Tidspunktet for høst af Ingrid Marie er mere afgørende 
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I forsøget med Ingrid Marie indgik hvert 
år 20 træer jævnt fordelt i plantningen 
på 0,6 hektar. Træerne stod tæt på hin-
anden to og to af hensyn til smittetryk. 
De to træer blev plukket på hvert sit 
høsttidspunkt. Målet var at se, hvordan 
sorten påvirkes af høstbetingelserne.
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hvilket er i overensstemmelse med 
andre tilsvarende undersøgelser. At det 
modsatte gør sig gældende i 2014, viser, 
at temperaturen på plukketidspunktet er 
af større betydning for rådudvikling end 
selve høsttidspunktet. 

Frugtkvalitet før og efter lagring
Frugtkvaliteten blev også undersøgt. 
Ved første høst i 2014 have frugterne 
en gennemsnitlig fasthed på 6,6 kg, et 
sukkerindhold på 11,2 procent og et sy-
reindhold på 7,7 mg pr. gram friskvægt. 
En uges senere høst betød ændringer på 
under fem procent af alle parametre, og 
de var derfor ikke signifikante. 
I 2015, hvor der var to uger mellem høst, 
var der en signifikant stigning i suk-
kerindholdet på ét procentpoint, så den 
sene plukning nåede op på 10,2 procent. 
Fastheden var på niveau med 2014 og 
var ikke signifikant påvirket af plukke-
tidspunktet, trods de 14 dages forskel. 
Efter lagring til henholdsvis begyndelsen 
af december (2014) og begyndelsen af 
januar (2015) blev frugternes fasthed 
igen målt – se figur 2.  
Igen var det kun frugter fra de to be-
handlinger, der var udsat for langvarig 
varmepåvirkning i 2014, som var signi-

fikant forskellige fra resten. Overordnet 
set var forskellene i fasthed meget små, 
selv ved to ugers forskel i plukketids-
punktet. 

Resultaterne fra de to års undersøgelse 
underbygger Ingrid Maries position som 
en sort, der tåler lidt af hvert, hvad angår 
plukning. n

På hvert forsøgstræ blev frugterne pluk-
ket jævnt fordelt over træet i fire por-
tioner á 25 frugter. Første portion kom 
på køl lige efter høst. Resten blev stillet 
udenfor under halvtag sammen med en 
temperaturlogger. Anden portion blev 
sat på køl efter 20 timer, tredje portion 
efter 50 timer og sidste portion efter 96 
timer.  

Figur 1. Forekomst af råd i Ingrid Marie efter almindeligt køle-
lager ved 2,5°C efterfulgt af et hyldeliv ved 16°C og høj relativ 
luftfugtighed i henholdsvis to uger (2014) og tre uger (2015). 
Opgørelsen af råd er foretaget i henholdsvis december 2014 og 
januar 2016. * = statistisk sikker forskel

Figur 2. Frugtens fasthed (kg) målt ved udtagning fra lager.  
* = statistisk sikker forskel

Tabel 1. Samlet temperatursum for de forskellige høst- og indlagringstidspunkter. 
Graddage over 2,5°C.

                              2014                       2015

Kølelagring efter  Høst 1  Høst 2 Høst 1 Høst 2
 15. sep. 22. sept. 28. sept. 12. okt. 

0 timer 7 3 2 2

20 timer 23 11 14 17

50 timer 38 24 21 30

96 timer 69 48 30 44
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