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Tidligere undersøgelser med forskellige
sorter af søde salatløg viste, at der kan op-
nås store udbytter under danske klimafor-
hold. Disse undersøgelser viste imidlertid
også, at holdbarheden af søde løg var rin-
ge, og at en væsentlig årsag til frasortering
efter kølelagring var råd.
For at øge interessen for at dyrke og mar-
kedsføre søde salatløg i Danmark er der
derfor i 2008 og 2009 gennemført forsøg
med alternative høst- og opbevaringsme-
toder. I det følgende omtales resultaterne
fra 2009, hvor tre sorter blev tørret enten
ved normal markvejring og efterfølgende
lufttørring eller direkte lufttørring efter
aftopning til fem til ti centimeter top

(altså uden mark-vejring). Løgene blev op-
bevaret på normalt kølelager og kvalitets-
vurderet på tre forskellige tidspunkter i
september og oktober. Én sort blev endvi-
dere opbevaret på køl med fire forskellige
sammensætninger af lageratmosfæren.

Tørring
Resultaterne viste, at direkte lufttørring
efter aftopning ikke forbedrede holdbar-
heden. I figur 1 ses, at der var væsentlig
flere rådne løg i aftoppede løg sammenlig-
net med normal markvejring. Forsøget i
2008 viste et tilsvarende resultat. Af figu-
ren ses endvidere, at andelen af løg med
råd øges hurtigt i løbet af opbevaringspe-
rioden. Første udtagning fandt sted midt i
september, og mellem de enkelte udtag-
ninger var der kun tre uger.

Når løg ligger til vejring direkte på jorden,
som ofte er fugtig, formodes det, at løge-
ne i høj grad udsættes for svampeangreb.

Kort sæson for søde salatløg
Forsøg i 2009 viste, at søde
salatløg har en ringe hold-
barhed og højst kan opbe-
vares i nogle få uger. Direk-
te tørring af aftoppede løg
øgede ikke holdbarheden.
Opbevaring på CA-lager
resulterede i flest salgbare
løg.

Lageratmosfærens sammensætning påvirker kvaliteten
af søde salatløg. Udtagning midt i oktober.

Lager-atmosfære Råd eller skimmel Indvendigt råd Glasset Salgbare

procent procent procent procent

Kontrolleret atmosfære (CA) 25 8 13 75

Atmosfærisk luft

beriget med ozon
36 14 20 64

Atmosfærisk luft

beriget med sennepsolie-dampe
40 9 27 60

Atmosfærisk luft 44 14 27 56

ns1 ns ns ns

Tabel 1

Forbedret holdbarhed
af milde salatløg
Projektet blev støttet af FødevareEr-
hverv, GAU (Produktionsafgiftsfon-
den for frugt og gartneriprodukter),
og gartnerierhvervet.
I projektet deltog Institut for Have-
brugsproduktion, Institut for Føde-
varekvalitet, Månsson A/S, SeedCom
A/S og GartneriRådgivningen.
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Sæson for danske
salatløg
Søde salatløg kan i Danmark høstes
fra slutningen af juli og vil kunne
markedsføres i august og september.
En endnu tidligere produktion vil
kunne opnås ved at høste løgene
som bundtløg.
Herved er det muligt at kunne leve-
re salatløg i sommer- og sensom-
mermånederne, hvor der også er den
største efterspørgsel efter løg til
salatskålen.
Den store fordel ved at spise søde
salatløg er, at man kan spise en
større mængde og opnå en god løg-
smag uden den kraftige løgefter-
smag, som man sommetider oplever
med almindelige løg.
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1. ns betyder, at der ikke var statistisk sikker forskel mellem behandlingerne.

OPBEVARING -Opbevaring af løg i kamremed forskellig atmosfære-sammensætning.
Foto: JørnNygaard Sørensen.
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En hurtig overfladetørring vil derimod
hæmme en udvikling af svampe, og en
direkte lufttørring uden markvejring
formodes derfor at kunne forbedre
holdbarheden. Direkte lufttørring af løg
med grøn top er dog ikke relevant, da
nedtørringen af løgene vil være for
langsom, når den grønne top også skal
tørres. Aftopning er derfor nødvendigt
ved direkte lufttørring. Aftopning er
imidlertid en såring, hvorigennem løget
kan inficeres med svampesporer. Det er
formodentlig forklaringen på, hvorfor
de aftoppede løg rådnede endnu mere,
på trods af at de ikke har vejret på fug-
tig jord i cirke to uger.
Sammenlignet med almindelige stærke
spiseløg har søde salatløg et højere ind-
hold af vand og sukker, samt et lavere
indhold af svovlholdige stoffer. Det be-
tyder sandsynligvis, at løgene er mindre
modstandsdygtige overfor angreb af
svampesygdomme og forklarer hvorfor,
søde salatløg kun har en kort holdbar-
hed efter høst.

Produktion
Både Expression og Musica producere-
de omkring 80 tons løg per hektar (fi-
gur 2). Efter høst udvikledes der dog råd
og andre frasorteringsårsager, primært

løg med indtørret skal. Musica produce-
rede et lidt større salgbart udbytte
sammenlignet med Expression, der til
gengæld havde mange store løg. Ud-
byttet af Montagne var lavt. I forsøget i
2008 blev der opnået tilsvarende resul-
tater.

Opbevaring
Sammenligning af lagring ved fire for-
skellige atmosfære-sammensætninger
viste, at CA-lagring resulterede i flest
salgbare søde løg efter opbevaring ind-
til midt i oktober (tabel 1). Den væs-
entligste årsag til frasortering var ud-
vendig råd eller skimmel. En del af de
frasorterede løg havde også udviklet
indvendig råd (gråskimmel). CA-lagring
resulterede ligeledes i færrest glassede
løg. I dette forsøg med forskellige opbe-
varings-betingelser skal det dog be-
mærkes, at der ikke var statistisk sikre
forskelle mellem behandlingerne. I for-
søget i 2008 var det ligeledes de CA-
lagrede løg, der havde den bedste hold-
barhed og kvalitet.

En særlig højværdiafgrøde
Resultater fra både 2008 og 2009 har
vist, at søde salatløg har ringe holdbar-
hed og højst kan opbevares i nogle få
uger. Til sammenligning kan almindeli-
ge løg normalt opbevares i mere end et
halvt år. Årsagen til denne forskel skyl-
des formodentlig, som nævnt ovenfor,
at de søde løg har et højere indhold af
vand og sukker samt et lavere indhold
af svovlholdige stoffer.
Det høje vandindhold betyder, at søde
salatløg er mindre robuste over for stød
ved høst og efterfølgende håndtering. I
England og USA bliver de søde løg der-
for også høstet med håndkraft og sor-
teret og pakket på særligt skånsomme
maskiner. Disse fordyrende led resulte-
rer i, at søde løg betragtes som en
særlig højværdiafgrøde. l

Dyrkning, tørringsbetingelser
og lagringsforhold i 2009
Tre sorter, Expression, Montagne og Musi-
ca fra Bejo/SeedCom A/S, blev i starten af
februar sået i fire gange fire centimeter
jordpotter med fem frø per potte. Efter til-
trækning i væksthus ved 12°C blev plan-
terne sat til hærdning midt i marts og ud-
plantet i marken i starten af april med en
tæthed på 12 potter per kvadratmeter.
Planterne blev dels dyrket konventionelt i
Årslev med fire gentagelser, dels økologisk
hos Månsson A/S i Brande med tre genta-
gelser. Forsøget i Brande måtte desværre
opgives, da planterne blev angrebet af
løgfluer.
En analyse af dyrkningsjorden i Årslev vis-
te et indhold af N-min og S-min på hen-
holdsvis 12 og 11 kilo per hektar i 0-25
centimeter dybde. Rt var 7,1, og jordens P-
tal og K-tal var henholdsvis 2,8 og 15 mil-
ligram per 100 gram jord. I april og maj
blev der tilført supplerende gødning, i alt
128 N, 53 P og 144 K, kilo per hektar.
Løgene blev frilagt ved 70 procent topfald,
som fandt sted den 15. juli, 28. juli og 5.
august for henholdsvis Montagne, Musica
og Expression. Herefter blev løgene enten
vejret på jordoverfladen i to uger med ef-
terfølgende lufttørring i tre uger eller af-
toppet til 5-10 centimter og herefter sat
til tørring i fem uger. Efter endt tørring ved
25°C blev løgene sat på kølelager ved 1°C
og 70-80 procent relativ fugtighed.
Løgene blev udtaget fra lager på tre tids-
punkter med tre ugers interval, nemlig
midt i september, starten af oktober og i
slutningen af oktober. Ved hver udtagning
blev kvaliteten vurderet.
Sorten Musica, markvejret og lufttørret
som beskrevet ovenfor, blev endvidere op-
bevaret i 120 liters kamre under fire for-
skellige opbevaringsbetingelser:
a) kontrolleret atmosfære (CA-lagring)

med lav ilt- og høj kuldioxidkoncentra-
tion (3 procent ilt og 5 procent kuldi-
oxid),

b) atmosfærisk luft beriget med 0,8 ppm
ozon for at reducere lageratmosfærens
indhold af svampesporer,

c) atmosfærisk luft beriget med senneps-
oliedampe frigivet fra en 1 procent allyl-
isothiocyanat-opløsning for at hæmme
udviklingen af svampe

d) atmosfærisk luft, som består af 20,9
procent ilt og 0,04 procent kuldioxid.

Forsøget blev udført med to gentagelser,
og alle løg blev opbevaret ved 1°C og 70-
80 procent relativ fugtighed. Midt i okto-
ber, 12 uger efter frilægning, blev kvalite-
ten vurderet.
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Figur 2. Salgbart udbytte og mængde af frasorterede løg i tre sorter af søde salatløg
tørret ved markvejring og efterfølgende lufttørring eller aftopning og direkte luft-
tørring. Gennemsnit af tre udtagningstidspunkter.
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Figur 1. Andelen af salatløg med råd i re-
lation til tørringsmetode og opbeva-
ringsperiodens længde. Gennemsnit af
tre sorter.
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