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Det tidlige hold plukærter blev sået på en

grov sandblandet lerjord den 4. april hos

Peter Skov Johansen, Refsvindinge. Der

blev dækket med fiberdug indtil den 27.

maj. Hver gentagelse af sorten bestod af

to rækker med en rækkeafstand på 57,5

centimeter. I alt var der tre gentagelser af

hver sort. Efter såning, men før dækning,

blev der sprøjtet mod ukrudt. Det var ikke

muligt at vande forsøgene.

Det tidlige hold blev høstet to gange. Før-

ste gang da de fleste ærter i den enkelte

sort var høsttjenlige og anden gang en uge

senere. Høsttidspunktet og plukketiden

opgjort som minutter per kilo blev regi-

streret. Det var kun de brugbare ærtebæl-

ge, som blev høstet. Efterfølgende blev ær-

tebælgene vejet. 100 bælge inklusive ær-

ter blev taget fra og vejet særskilt, således

at man kunne få en stykvægt per bælg in-

klusiv ærter.

Prøver af hele planter af sorterne blev lige-

ledes udtaget, og på disse blev målt plan-

telængden, længde til første bærende no-

die, antal bærende nodier, antal bælge per

nodie, antal ærter i bælgen, samt længden

af bælgen.

Det sagkyndige udvalg for plukærter samt

de fremmødte ved ’Åbent hus’ arrange-

menter bedømte helhedsindtryk af plan-
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Sorter af plukærter til
tidlig produktion

For første gang i værdiafprøv-

ningens tid er der gennemført

afprøvning af sorter af plukær-

ter. Sorterne blev afprøvet i et

tidlig dækket hold (seks sorter)

og et sommerhold (ni sorter). I

denne artikel omtales det tidlige

hold. Forsøget viste, at målesor-

ten Avola stadigvæk klarer sig

godt.

FORSKELLIGHED – De seks forskellige plukærtesorter i det tidlige, dækkede hold fra venstre mod højre: EX 0789, Twinkle, Protor, EX 0790,

EX 0702 og Avola.

Figur 2. Sorter af plukærter, hold 1. Plukketid i minutter per kilo

høstede bælge.
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Figur 1. Sorter af plukærter, hold 1. Brugbart udbytte i ton/ha.
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TABEL 2 Sorter af plukærter, hold 1. Målinger på planten og bedømmelse af bælgen og planten.

Plantelængde Længde til Antal bærende Antal bælge Bælgens farve
1

Helhedsindtryk

Sort i cm første bærende nodier på per nodie 9 = 9 = bedst

nodie i cm mørkest grøn Planten
2

Salgsvaren
3

Avola 78,2 31,0 4,9 1,1 6,0 5,8 6,7

Twinkle 58,5 26,8 3,5 1,7 3,3 5,0 4,0

EX 0702 77,3 30,6 4,9 1,4 7,0 5,5 5,7

Protor 81,3 36,5 3,7 1,1 5,7 3,5 7,3

EX 0789 84,2 66,5 2,9 1,3 5,3 6,3 7,5

EX 0790 89,5 68,1 4,3 1,5 7,3 5,8 7,5

ten, helhedsindtryk af salgsvaren og bæl-

gens farve.

Avola og Twinkle tidligst

Sorterne Avola, Twinkle, EX 702 og Protor

var de tidligste, efterfulgt af EX 0789 og

EX 0790 (tabel 1). Sorter, der er høstet

samtidigt, er opstillet efter, hvor stor en

procentandel af det samlede brugbare ud-

bytte som var klar på første høstdag.

Planteantallet lå mellem 14 og 18 planter

per meter række. Der blev ved såning til-

stræbt at så 20 frø per meter række. Hvis

det tidlige hold var sået i februar/marts,

ville frømængden være højere (22-25 frø),

men det var først muligt at så i starten af

april på grund af sen frøleverance.

Udbytte og plukketid

I figur 1 ses, at sorterne Avola (10,2 ton

per hektar) og Twinkle (10,7 ton per hek-

tar) gav de største udbytter, mens EX 0790

med 6,6 ton/ha gav det mindste brugbare

udbytte. Det er vigtigt at vide, hvor lang

tid det tager at høste de enkelte sorter. Er

sorten nem og hurtig at høste, skal der

bruges færre plukkere, og det betyder fær-

re omkostninger. Figur 2 viser, hvordan

sorterne klarede sig i forsøget. Blandt de

tidligste sorter var Avola med 4,9 minutter

per kilo bælge hurtigst at høste, mens man

skulle bruge 6,4 minutter per kilo bælge

for at høste sorten EX 0702.

Beskrivelse af planterne 

Sorten Twinkle havde de korteste stængler

(58,5 centimeter), og det første bærende

nodie sad lavest (26,8 centimeter) på

stænglen. Sorten EX 0790 havde derimod

de længste planter (89,5 centimeter), og

tilsvarende sad det første bærende nodie

højest (68,1centimeter) på stænglen, se

tabel 2.

Det gennemsnitlige antal af bærende no-

dier per plante lå mellem 2,9 (EX 0789) og

4,9 (Avola og EX 0702). Sorten Twinkle

havde flest bælge per nodie (1,7), mens

Avola og Protor med 1,1 havde færrest.

Beskrivelse af bælg og ærter 

Sorterne EX 0789 og EX 0790 havde de

længste bælge på henholdsvis 11,1 og

11,3 centimeter, mens EX 0702 havde de

korteste bælge på 6,3 centimeter. Antallet

af ærter per bælg lå mellem 4,8 (Twinkle)

og 8,5 (EX 0789). Sorten EX 0789 havde

de tungeste bælge inklusiv ærter – de ve-

jede 10,2 gram per styk, se tabel 3.

Andelen af ærter i procent af bælg inklusiv

ærter var størst hos sorterne Avola og EX

0702.

Bedømmelser 

Der var stor forskel på sorternes bælgfar-

ve. Sorten Twinkle havde en meget lys far-

ve (3,3), mens sorterne EX 0702 (7,0) og

EX 0790 (7,3) havde de mørkest grønne

bælge. Der var ikke sikker forskel på be-

dømmelsen af helhedsindtrykket af plan-

terne i marken, men det sagkyndige ud-

valg og de fremmødte var enige om, at

Protor lå til den lave side.

Der var derimod sikker forskel på helheds-

indtrykket af salgsvaren, se tabel 2. Sorter-

ne EX 0789 (7,5) og EX 0790 (7,5) fik den

bedste bedømmelse, mens Twinkle blev

bedømt til at være dårligst (4,0) 

Andre resultater

Som nævnt er der også lavet et sommer-

forsøg med ni sorter. Resultaterne fra det-

te forsøg kan findes på internetadressen

www.agrsci.dk/ahp/gkb under Ærter.

I 2008 skal der også afprøves sorter af

plukærter. Så snart forsøgene for 2008 er

fastlagt, vil der ligge et bilag om dette på

hjemmesiden. l
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TABEL 3 Sorter af plukærter, hold 1. Måling på bælg og ærter.

Sort Længde af bælg i cm Antal ærter per bælg Vægt af bælg inkl. ærter g Ærter i % (vægt) af bælg inkl. ærter

Avola 6,9 6,3 6,9 42,9

Twinkle 6,5 4,8 5,3 26,3

EX 0702 6,3 6,5 5,7 42,3

Protor 9,3 6,9 9,7 26,1

EX 0789 11,1 8,5 10,2 22,0

EX 0790 11,3 7,2 9,6 21,7

TABEL 1 Sorter af plukærter, hold 1. Høstdato, planteantal og brugbart udbytte.

Sort Dato for første høst Planter pr. meter række Brugbart udbytte (%) 1

Avola 12. juni 17 74

Twinkle 12. juni 16 74

EX 0702 12. juni 18 67

Protor 12. juni 17 59

EX 0789 20. juni 14 67

EX 0790 20. juni 15 37

1. Procent andel af det brugbare udbytte, som blev høstet på første høstdag.

1. Bælgens farve (9=mørkest grøn) 2. Helhedsindtryk af planten (9=bedst) 3. Helhedsindtryk af salgsvaren (9=bedst) 


