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NYE sORTER

Formålene med projektet 'Fremtidens økologiske sorter af hovedkål' er 
udover at afprøve sen plantning af hovedkål også at afprøve en model 
for økologisk sortsafprøvning af hovedkål. Her vil man blandt andet se på 
parametre som skadevoldere, rodvækst og sorternes tilvæksthastighed. 
Sorters evne til at udnytte jordens indhold af næringsstoffer skal også 
klarlægges. Derudover skal primærproducenterne, som ønsker at dyrke 
nogle af de bevaringsværdige sorter, sikres mulighed for adgang til frø af 
disse sorter. Sorterne vil blive afprøvet i to år – 2014 og 2015.

Forsøgene i 2014
I 2014 har vi valgt at screene et større udvalg af sorter indenfor arterne 
hvidkål, spidskål, rødkål og savoykål. Frøfirmaerne er kommet med bud på 
sorter, som de vurderer, egner sig til økologisk dyrkning. Et krav til sorterne 
er, at de skal have en udviklingstid, så de kan nå at danne salgbare hove
der i oktober ved en plantning så sent som i slutningen af juni måned. 
Sorter og frøleverandør ses i tabel 1. 
Resultatet er, at der den 23. maj blev sået 11 sorter af hvidkål, ni sorter 
af spidskål, fem sorter af rødkål og fire sorter af savoykål i Årslev. Plan
terne blev tiltrukket i væksthus ved såning i økologiske jordpotter og 
 efterfølgende udplantet i marken, dels i det økologiske værkstedsareal 
ved Institut for Fødevarer i Årslev (19. juni), dels ved Skiftekær Økologi på 

Tåsinge (24. juni). I Årslev bliver fem sorter af hvidkål dyrket ved to gød
ningsniveauer svarende til 90 og 180 kilo kvælstof per hektar. 
På Aarstidernes gård i Barritskov bliver forskellige metoder til opforme
ring af bevaringsværdige gamle danske sorter af henholdsvis hvidkål og 
spidskål demonstreret.
Det er velegnede sorter, men der er kun lidt frø tilgængeligt hos Nord
Gen, og det betyder, at det ikke er interessant at dyrke disse gamle danske 
sorter, medmindre at der bliver frø tilgængeligt fremadrettet.

Kom og se sorterne
I efteråret og i løbet af vinteren vil det blive muligt at se, hvordan sorterne 
klarer sig. Arrangementerne vil blive offentliggjort på de forskellige hjem
mesider blandt andet hos Økologisk Landsforening, GartneriRådgivnin
gen og AgroTech. n

Salget af økologiske 
hovedkål skal øges

Det er svært at dyrke hovedkål til sen 
efterårshøst samt lagring. Derfor bliver der 
i et nyt GUDPprojekt 'Fremtidens økologi-
ske sorter af hovedkål' afprøvet forskellige 
sorter af hvidkål, rødkål, savoykål og spids-
kål for at se, om sen plantning er en farbar 
metode. 
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Sorter af hovedkål, samt frøleverandør, 2014.Tabel 1

Type Sort1 Frøleverandør

Hvidkål Castello F1 Nickerson Zwaan

Hvidkål Toughma F1 Rijk Zwaan

Hvidkål Oriema F1 Rijk Zwaan

Hvidkål Farao SeedCom

Hvidkål SV3388JL Seminis

Hvidkål SV3389JL Seminis

Hvidkål Drago SeedCom

Hvidkål Capture SeedCom

Hvidkål Parel SeedCom

Hvidkål WCG 1533 F1 Olssons Frö

Hvidkål Consul F1 Olssons Frö

Rødkål Redma F1 Rijk Zwaan

Rødkål Primero SeedCom

Rødkål Kosaro SeedCom

Rødkål Integro SeedCom

Rødkål Red Cook1 Olssons Frö

Savoykål Cantasa SeedCom

Savoykål Produsa SeedCom

Savoykål Caserta F11 Olssons Frö

Savoykål Capriccio F11 Olssons Frö

Spidskål Tourima F1 Rijk Zwaan

Spidskål Caramba SeedCom

Spidskål Murdoc SeedCom

Spidskål AS 1107 (rød) Olssons Frö

Spidskål Agrion F1 Olssons Frö

Spidskål Orion F11 Olssons Frö

Spidskål Eerstelign (Express) Bingenheimer

Spidskål Filderkraut Bingenheimer

Spidskål Dutchman Nickerson Zwaan

1. Kun i Årslev 
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