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Forsøg i 2005-2006 viste, at der
kan opnås store udbytter af søde
løg under danske klimaforhold, så-
fremt planterne etableres ved ud-
plantning i marken først i april
måned. Projektet viste endvidere,
at løgenes smag er mild, når de ik-
ke gødskes med svovl-holdige gød-
ninger. Det viste imidlertid også,
at holdbarheden af søde løg er rin-

ge. Den væsentligste årsag til fra-
sortering var råd som følge af
svampesygdomme.

Tørring
For at øge interessen for at dyrke
og markedsføre søde løg i Dan-
mark er der derfor gennemført
forsøg med alternative høst- og
opbevaringsmetoder. Fire sorter af
søde løg blev udplantet i starten af
april måned 2008 ved DJF i Års-
lev og hos Axel Månsson i Brande.
Sorterne var Expression, Musica
og Montagne fra Bejo/SeedCom
og Early SweetWW fra Christop-
herson iWashington, USA. Løge-
ne blev frilagt i slutningen af juli
måned og herefter tørret på to for-
skellige metoder:
• Normal tørring med mark-
vejring og efterfølgende
lufttørring
• Direkte lufttørring efter af-
topning

Under markvejring er søde løg for-
mentlig i højere grad udsat for
svampeangreb sammenlignet med

almindelige løg. Søde løg har et
højere indhold af vand og sukker
samt et lavere indhold af svovl-
holdige stoffer, som betyder, at lø-
gene er mindre modstandsdygtige
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Sæson for danske salatløg
Søde løg kan i Danmark hø-
stes fra slutningen af juli må-
ned og vil kunne markedsføres
i august og september måned.
En endnu tidligere produktion
vil kunne opnås ved at høste
løgene som bundtløg. Herved
er det muligt at kunne levere
salatløg i sommer- og sensom-
mermånederne, hvor der også
er den største efterspørgsel ef-
ter løg til salatskålen.
Den store fordel ved at spise
søde løg er, at man nemt kan
komme en stor mængde i sa-
latskålen og opnå en god løg-
smag uden den kraftige løg-
smag, som man sommetider
oplever.
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ved angreb af svampesygdomme.
Det antages derfor, at søde løg ik-
ke skal markvejres før opbevaring,
men alene tørres direkte i tørrean-
læg efter aftopning til 10 centime-
ter top. Denne metode er velkendt
og er en almindelig tørringsmeto-
de i blandt andet England. Det
antages, at en hurtig overfladetør-
ring vil hæmme udvikling af svam-
pe.
Efter tørring med én af de to me-
toder blev løgene indlagret på kø-
lelager ved 1°C. Produktion og
holdbarheden blev registreret i
starten af november måned, 102-
118 dage efter høst. I løbet lager-
perioden blev udviklingen af syg-
domme vurderet hver uge. Efter
afpudsning af løgene viste det sig
desværre, at kvaliteten var væsent-
lig dårligere end forventet. Efter
godt tre måneders opbevaring var
en stor andel af løgene enten blø-
de eller dårlige på grund af begyn-
dende rådudvikling.

Markvejring bedst
De fire sorter var høstklare 97-113
dage efter udplantning med Mon-
tagne som den tidligste sort og Ex-
pression som den seneste (tabel
1). Den største produktion blev
opnået i Expression efterfulgt af
Early SweetWW. Direkte tørring
efter aftopning til 10 centimeter
reducerede produktionen med fire

ton per hektar svarende til otte
procent i gennemsnit. Flest brug-
bare løg blev opnået i Montagne
tørret ved markvejring. Årsagen
hertil skyldes måske, at denne sort
blev vejret i mere tørt vejr sam-
menlignet med de øvrige sorter.
Direkte tørring efter aftopning for-
bedrede ikke som forventet hold-
barheden. Normal tørring med
markvejring og efterfølgende luft-
tørring resulterede i flere brugbare
løg sammenlignet med direkte tør-
ring. Resultaterne fra forsøget i
Brande viste tilsvarende resultater
med størst produktion og flest
brugbare efter markvejring.

Opbevaring
Flere forskellige metoder kan an-
vendes til at forlænge holdbarhe-
den af frugt og grønsager på lager:
• Kontrolleret atmosfære
(CA-lagring) med lav ilt-
og høj kuldioxidkoncentra-
tion (3% O2 og 5% CO2)
• Ozonrensning, hvor lager-
atmosfæren renses med
ozon for at reducere luftens
indhold af svampesporer
• Sennepsoliedampe tilsættes
lageratmosfæren for at
hæmme udviklingen af
svampe. Det aktive stof i
sennepsolie er allylisothio-
cyanat.

Disse opbevaringsforhold sam-
menlignes med normal atmosfære.
Luftfugtigheden var 70-80% RH
og blev styret ved at tørre recirku-

leret luft. For at accelerere udvik-
lingen af lagersygdomme blev tem-
peraturen øget til 15°C. I løbet af
lagerperioden blev udviklingen af
lagersygdomme fulgt, og holdbar-
heden blev registreret i starten af
november måned.
Forsøget med forskellige opbeva-
ringsmetoder gennemføres i sam-
arbejde med Merete Edelenbos på
Institut for Fødevarekvalitet. Re-
sultater fra forsøget er endnu ikke
gjort op, men foreløbige tal viser,
at der var flest brugbare løg efter
CA-lagring.Tilsætning af dampe
fra sennepsolie mindskede udvik-
lingen af råd i nogen grad, hvor-
imod rensning med ozon ikke hav-
de nogen virkning. Generelt var
der dog ikke mange brugbare løg
efter tre måneders opbevaring ved

Øget forbrug
og øget sundhed
Da søde løg primært anvendes
i salatblandinger, konkurrerer
disse løg ikke med almindelige
løg. Dyrkning af søde løg vil
derfor resultere i en øget dansk
løgproduktion samlet set.
Opbygning af en dansk pro-
duktion af søde løg vil ikke
alene være til gavn for produ-
center af løg, men også frem-
me folkesundheden, idet et
øget indtag af løg er sund-
hedsfremmende på grund af
løgenes høje indhold af svovl-
holdige aminosyrer, flavonoi-
der og fruktaner.

Tabel 1.Tidlighed, produktion og brugbare søde løg efter tørring på to forskellige meto-
der, Årslev 2008. Selv om udviklingen af lagersygdomme blev fulgt i løbet af lagerpe-
rioden, var godt tre måneders opbevaring alt for længe, da de fleste løg efter afpudsning
viste sig at være bløde eller dårlige på grund af begyndende rådudvikling.

Sort Tørrings- Tidlighed Produktion Brugbare
metode dage t/ha %

Montagne Vejring 97 31 21
Direkte 27 10

Early SweetWW Vejring 102 63 2
Direkte 59 7

Musica Vejring 109 56 4
Direkte 49 3

Expression Vejring 113 67 9
Direkte 63 2

Sort *** ***
Tørringsmetode ** *

Statistisk sikker forskel: * Lille, ** Middel, *** Stor

Dyrkningsvejledning
• Frøene sås midt i februar i
jordpotter med 4-5 frø/potte.
• Marken grundgødskes.
• Anvend kun svovl-fattige
gødninger.
• Planterne udplantes midt i
april med 12 potter/m2.
• Supplerende gødning tilfø-
res.
• Løgene høstes ved 50 pct.
topfald i slutningen af juli.
• Høsten udføres manuelt og
skånsomt.
• Løgene emballeres i pakker
med 2-3 løg.



15°C. Den væsentligste frasorteringsårsag var råd,
men også andelen af bløde løg var stor.

En højværdiafgrøde
Årets resultater har vist, at søde løg har ringe hold-
barhed og højst kan opbevares i nogle få uger.Til
sammenligning kan almindelige løg normalt opbeva-
res i mere end et halvt år. Årsagen til denne forskel
skyldes, som nævnt ovenfor, at de søde løg har et hø-
jere indhold af vand og sukker samt et lavere indhold
af svovlholdige stoffer.
Hvor almindelige løg har et vandindhold på 88-89
procent, har søde løg et vandindhold på 92-93 pro-
cent. Det større vandindhold betyder, at søde løg er

mindre robust over for stød ved høst og efterfølgende
håndtering. I England og USA bliver de søde løg der-
for også høstet med håndkraft og sorteret og pakket
på særligt skånsomme maskiner. Disse fordyrende led
resulterer i at søde løg betragtes som en særlig høj-
værdiafgrøde.

8 Dansk Løgavl · nr. 2 · december 2008

Brug for storkasser
i 2009?

F A K T A

Forbedret holdbarhed af milde salatløg
Projektet støttes af Direktoratet for FødevareEr-
hverv, GAU (Produktionsafgiftsfonden for frugt
og gartneriprodukter) og gartnerierhvervet.
I projektet deltager Institut for Havebrugspro-
duktion, Institut for Fødevarekvalitet, Månsson
A/S, SeedCom A/S og GartneriRådgivningen.

Markedsføring
Søde løg er en højværdiafgrøde, som ikke skal
markedsføres på samme måde som almindelige
stærke løg. For det første skal forbrugeren ikke
købe så store portioner ad gangen. For det andet
skal forbrugeren kunne kende forskel på søde løg
og almindelige løg. En mulig løsning er at mær-
ke det enkelte løg eller lave en pakke med 2-3
løg, som det er set i England ved markedsføring
af Supersweet løg.
I butikkerne er det vigtigt at vejlede forbrugerne
om, at løgene er søde og milde i smagen og vel-
egnet til salatskålen.

Eksempler på markedsføring af Supersweet løg i kæderne
Tesco, Sainsbury og Safeway i England. Kilde:
www.liv.ac.uk.


