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Igennem de sidste tre års sortsfor-
søg med rødløg, har målesorten
Rød Baron klaret sig fantastisk

godt, men der er nogle af de nye
sorter, som udmærker sig ved at
være mere røde i skallen og mere
runde i formen. Denne artikel om-
handler fortrinsvis forsøget dyrket
på en sandjord hos Henrik Peter-
sen i 2007, men der inddrages og-
så erfaringer fra de tidligere års
forsøg.

Kort om forsøget
Løgene blev sået den 4. april på
en sandjord i nærheden af Otterup
på Fyn. Planterne blev gødet, van-
det og sprøjtet efter behov. Der
blev ikke anvendt maleinhydrazid
til spirehæmning. Alle sorterne
blev frilagt samtidig den 5. sep-
tember. Efter vejring blev løgene

taget op i kasser og sat til tørring.
Kasserne kan rumme cirka 100 ki-
lo. Løgene blev tørret ved 25°C og
derefter sat på kølerum ved 0–1
°C.

Efter at sorterne var tørret, og in-
den de blev sat på køl, blev brut-
toudbyttet registreret. Løgene blev
taget ud fra køl den 15. maj 2008.
De blev forvarmet ved 25°C i et
døgn og dernæst vejet. Derefter
blev løgene sorteret på maskine.
De udvendigt fejlfrie løg blev sor-
teret i størrelserne < 40 mm, 40 –
60 mm, 60 – 80 mm og > 80 mm,
og antal og vægt af hver sortering
blev registreret. De frasorterede
løg blev vejet og sorteret efter år-
sag til frasortering, og antallet af
løg i sorteringerne blev registreret.
Den 23. maj var der ’åbent hus’ i
forsøgene. Der blev lavet en visuel
bedømmelse af skalfarve, skalkvali-
tet, fasthed og helhedsindtryk.

Forskel på sorternes tidlighed
Sorten Reddawn var den eneste
nye sort i forsøget. De øvrige har
været med i alle tre år.
Toppen hos sorterne Reddawn og
Red Kite faldt meget tidligere end
hos de tre andre sorter (tabel 1).
Den 10. august var toppen faldet
80 procent hos de tidlige sorter
mod 17 procent hos sorten Red-
fort. Dette er i overensstemmelse
med tidligere års forsøg.

Udbyttet før og efter opbevaring
Sorterne Reddawn og Redfort fik
registreret meget høje udbytter ved
høst. I de tre års forsøg med rød-
løg har nogle af sorterne i flere til-
fælde klaret opbevaring mindre
godt, hvilket har betydet, at et højt
bruttoudbytte ved høst ikke nød-
vendigvis betyder et højt brugbart
udbytte efter opbevaring.
Løgene blev først taget ud fra køl
den 15. maj, og der viste det sig,
at en sort som Reddawn ikke kan
klare så lang en opbevaring, så den
fik frasorteret 46 ton per hektar og
endte med at give det laveste
brugbare udbytte efter opbevaring.
De sene sorter Redfort, Redspark
og Rød Baron fik registreret de
største brugbare udbytter. Sorter-
ne Redspark og Rød Baron fik kun
frasorteret henholdsvis 5 og 6 ton
per hektar. Generelt ligger de fle-
ste af de fejlfrie løg i størrelsen 40
– 60 mm.Typesorteringen viser, at

Redspark er den mest runde af
rødløgene, mens sorterne Red Ki-
te og Rød Baron har færre helt
runde løg og flere fladrunde løg.

Vigtigste årsager til frasortering
Syge/bløde løg og spirede løg var
hovedårsagen til frasortering. Red-
dawn fik frasorterede mange sy-
ge/bløde løg og tilsvarende mange
spirede løg. Red Kite havde også
mange løg, der var spiret ved ud-
tagningen fra køl. Efterlagringen
viste, at Red Kite spirede hurtigt,
mens Redspark kun viste en lille
tendens til spiring.

Red Kite dårligst
Sorten Redfort er klart den mør-
keste af rødløgene, mens Red Ki-

te og Reddawn er de mest lyse.
Redfort har været med i de sidste
tre års afprøvninger og hver gang
været den mørkeste, og tilsvaren-
de har Red Kite været den mest
lyse sort. Rød Baron havde den
bedste skalkvalitet, mens sorterne
Reddawn og Red Kite havde den
dårligste skalkvalitet. Bortset fra
Rød Baron så var der en tendens
til, at sorterne var mere eller min-
dre bløde. Ud fra resultatet efter
endt opbevaring kan det ikke un-
dre, at Reddawn var den mindst
faste af sorterne – den er ikke be-
regnet til langtidsopbevaring.
Helhedsindtrykket viser, at en
gammel sort som Rød Baron sta-
digvæk kan konkurrere med de
nyere sorter.
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Rødløg kan også
langtidsopbevares

I de sidste tre år har der været

afprøvet sorter af rødløg.

Flere af sorterne har klaret en

meget lang opbevaring, men

efter udtagning fra køl i 2008

viste det sig, at der er græn-

ser for, hvor længe sorterne

kan holde sig.
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SORTSBEDØMMELSE – KarstenWorsøe (tv.) og Lis Jespersen, SeedCom vurderer rødløg ved Åbnet Hus arrangement.

Figur 1. Udbytte og årsager til svind. Hele søjlen viser det gennemsnitlige bruttoudbytte
ved høst af løg dyrket i Otterup, 2007.

Tabel 1. Frøleverandør, topfald i procent og hovedårsager til frasortering
efter opbevaring. Otterup, 2007.

Sort Frøleverandør Topfald 1) Syge/bløde Spirede
% % antal % antal

Red Kite Seminis 80 3 15
Reddawn SeedCom 80 38 25
Redspark SeedCom 38 2 1
Rød Baron SeedCom 23 1 5
Redfort SeedCom 17 8 4

1) Registreret d. 10. august i Otterup, 2007.

Tabel 2. Bedømmelser foretaget den 23. maj 2008. Otterup, 2007.

Sort Skalfarve Skalkvalitet Fasthed Helhedsindtryk
9=mørkest 9=bedst 9=fast 9=bedst

Red Kite 5,0 4,0 4,5 4,5
Reddawn 4,5 4,0 3,0 3,0
Redspark 7,5 5,5 5,0 6,0
Rød Baron 7,5 7,5 7,0 7,5
Redfort 9,0 6,0 4,5 6,0


