GRØNKÅL

Gamle danske sorter
af grønkål
Grønkål har tidligere haft stor betydning for
datidens kost. Med et ønske om at øge interessen for grønkål er der iværksat et forsøg, hvor man undersøger, om nogle af de
gamle danske sorter egner sig til økologisk
dyrkning og har kvaliteter, som gør dem interessante i madlavningen.
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I 2010 blev der afprøvet 11 gamle danske sorter af grønkål og en
nutidig sort Reflex F1 i en økologisk mark ved DJF i Årslev. Der
var stor forskel på sorternes udbytte og ikke mindst kvalitet og
udseende. Nogle af sorterne er beregnet til maskinhøst, andre til
håndhøst. De lave sorter med meget lav stok og en bladroset af
lange brede blade blev tidligere hovedsageligt anvendt til maskinhøst til industrien. Sorten Reflex var klart den mest ensartede sort, men der var flere af de andre sorter, som uden tvivl kunne dyrkes igen. Hvordan sorterne klarer denne kolde vinter, ved
vi ikke endnu, men det bliver bedømt i februar/marts 2011. Derudover er der i forbindelse med et andet projekt (Maxveg) lavet
kemiske analyser og smagsbedømmelse på sorterne (se artiklen
’Alle sanser i brug ved test af grønkål’ på side 76). Forsøget gentages i 2011.
Lidt historie
I Danmark er grønkålen en af vore første haveplanter. Det var
den mest almindelige i landbohaven. Den var hårdfør og egnet til
forskellige jordtyper. Grønkålens betydning for datidens kost
skal ikke undervurderes. Man hentede grønkål i kålgården hele
vinteren og fik derved et godt tilskud af vitaminer og mineraler
i løbet af vinteren.
Sort

INDU

ENSARTETHED – Sorterne var meget forskellige med hensyn til
bladfarve, oprethed, ensartethed og tendens til flertoppethed. Reflex F1 var klart den mest ensartede sort. I forgrunden står Lav kruset Indu.

Det erhvervsmæssigt dyrkede areal med grønkål er gået meget
tilbage de sidste 40 år. I 1950erne blev der dyrket cirka 150 hektar, mens den seneste optælling fra FødevareErhverv (2009) viste, at det dyrkede areal var på 37 hektar, heraf var de 15 hektar
økologiske (Plantedirektoratet 2009). Vi håber, at interessen for
grønkål kan øges ved at undersøge, om nogle af de gamle danske sorter egner sig til økologisk dyrkning og undersøge, om de
har nogle kvaliteter, som kunne gøre dem interessante i madlavningen.

Reflex
Lav kruset Harvester
Lav kruset Indu
Lav opretvoksende Lavo
Halvhøj kruset Bona
Halvhøj kruset Konserva
Halvhøj ekstra moskruset Tiara
Halvhøj kruset Hunderup
Halvhøj ekstra moskruset Kurla
Høj Amager Ama
Høj Amager Sundby Torve
Høj Amager Toftø
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Figur 1. Udbytte og kvalitet, beregnet i procent af det totale antal
planter, 2010
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Dyrkning og registreringer
Grønkålen blev sået den 27. april i speedlingpotter (3 x 3 centimeter). De blev udplantet den 18. juni i fem meter bede med 60
centimter planteafstand og 50 centimeter rækkeafstand. Den
15. juli blev der tilført 800 kilo Monterra 13 per hektar (104 kilo
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Tabel 1

Registreringer af højde og udbytte, 2010.

Sort
Reflex
Lav kruset Harvester
Lav kruset Indu
Lav opretvoksende Lavo
Halvhøj kruset Bona
Halvhøj kruset Konserva
Halvhøj ekstra moskruset Tiara
Halvhøj kruset Hunderup
Halvhøj ekstra moskruset Kurla
Høj Amager Ama
Høj Amager Sundby Torve
Høj Amager Toftø
Gennemsnit

Total stokhøjde
cm

Brugbart udbytte1
g/plante

Brugbart udbytte
ton/ha

49
12
12
15
49
49
47
39
44
54
60
55
40

1141
1164
1120
1359
1160
1095
1010
999
992
1185
1341
1102
1139

34
34
30
38
35
33
30
17
22
27
37
31
31

1. Vægt af blade.

kvælstof). Sorterne blev dyrket økologisk.
Der blev vandet efter behov.
Alle sorterne blev høstet den 10. september som engangshøst. I løbet af vinteren
vil sorterne blive høstet endnu engang.
Den totale stokhøjde blev målt, og hver
plante blev vejet med og uden stok. Det
brugbare udbytte af friske blade blev
vejet. Kvaliteten af bladene blev vurderet,
og årsager til ’små fejl’ og frasortering
blev registreret.
Derudover blev bladfarven, oprethed og
ensartetheden bedømt. Nogle af sorterne
havde tendens til at danne flere toppe.
Antallet af planter med denne skavank
blev talt op.
Stor forskel på udbytte og kvalitet
I figur 1 ses, at sorterne Reflex, Halvhøj
kruset Bona, Halvhøj kruset Konserva og
Halvhøj ekstra moskruset Tiara havde et
høstudbytte på 100 procent. Det er dog
ikke helt korrekt, da en efterfølgende optælling i marken viste, at Halvhøj kruset
Konserva havde tendens til flertoppethed
(tabel 2), hvilket ikke er indregnet i udbytterne. Generelt var der problemer med
tipburn og især gule spidser. Derfor er der
meget få fejlfrie planter. Den vigtigste årsag til frasortering var ligeledes tipburn og
gule spidser. Sorterne Halvhøj kruset
Hunderup, Halvhøj ekstra moskruset Kurla og Høj Amager Ama fik frasorteret
mange planter på grund af for dårlig kvalitet. Den store frasortering i de nævnte
sorter påvirker selvfølgelig også udbyttet
i ton per hektar (tabel 1).
Reflex er meget ensartet
Det var en fornøjelse at se planterne i
marken, for sorterne var/er meget forskellige at se på. Reflex er den eneste hybrid,
og det er tydeligt, at den er meget mere
ensartet end de øvrige sorter (tabel 2).
Sorterne Lav kruset Indu og Reflex blev
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bedømt til at have de mørkest grønne
blade, mens sorterne Halvhøj Amager
Ama og Halvhøj kruset Bona var de mest
lyse sorter. Bedømmelsen af oprethed viste, at sorterne Lav kruset Harvester, Lav
Kruset Indu og Reflex var de mest oprette
sorter, mens Høj Amager Toftø væltede
ud til alle sider.
Forsøget gentages i 2011
I 2011 gentages forsøget, og vi vil opfordre interesserede i at komme og se sorterne i marken.
Udvalgte sorter dyrkes ligeledes i Den
Økologiske Have i Odder, på Dansk Landbrugsmuseum i Gl. Estrup og på Frilandsmuseet i Lyngby. På hjemmesiden
www.Kaalogrodfrugter.dk kan man læse
om projektet samt se artikler, som er
skrevet om projekterne med gamle danske sorter af kål og rodfrugter.
I løbet af vinteren 2011 vil det historiske
køkken på dansk landbrugsmuseum udvikle lækre opskrifter med grønkål. Disse
vil også komme til at ligge på hjemmesi-

Tabel 2

MINDST OPRETTE – Der er stor forskel på,
hvor oprette de enkelte grønkålssorter er.
Høj Amager Toftø fik laveste bedømmelse
for oprethed.

den. I efteråret 2011 vil de gamle sorter
blive præsenteret ved forskellige åbent
hus arrangementer alle fire steder. Det vil
komme til at fremgå af den førnævnte
hjemmeside. l
Projekterne er blevet støttet af FødevareErhverv.

Tabel 2. Bedømmelser, 2010.

Sort

Reflex
Lav kruset Harvester
Lav kruset Indu
Lav opretvoksende Lavo
Halvhøj kruset Bona
Halvhøj kruset Konserva
Halvhøj ekstra moskruset Tiara
Halvhøj kruset Hunderup
Halvhøj ekstra moskruset Kurla
Høj Amager Ama
Høj Amager Sundby Torve
Høj Amager Toftø
Gennemsnit

Bladfarve
9=
mørkest grøn

Oprethed
9=
mest opret

Ensartethed
9=
mest ensartet

Flertoppethed
procent

7,0
5,3
7,0
6,5
4,0
6,8
6,8
5,8
5,0
4,0
6,0
5,8
5,8

8,0
9,0
8,5
7,5
6,0
5,0
7,5
5,5
6,8
5,8
6,5
3,5
6,6

8,5
5,5
6,5
6,0
6,0
5,0
5,5
3,5
4,0
6,3
6,0
3,5
5,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
0,0
16,7
4,2
8,3
0,0
12,5
4,2
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