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I 2009 blev der afprøvet syv sorter af pa-
stinak, hvilket var første gang i alle de år,
værdiafprøvningen har eksisteret, men det
er også først de senere år, at rodfrugter er
blevet et hit i Danmark.
Alle sorterne bortset fra Albion, som Ols-
sons Frö leverede, kom fra SeedCom. Sor-
terne blev sået henholdsvis ved DJF, Årslev
(den 30. april) på en sandblandet lerjord

og hos Linde Jørgensen i Bogense (den 29.
april) på en sandjord. Rækkeafstanden var
50 centimeter, og det blev tilstræbt at op-
nå et planteantal på 25 per meter række.
Der blev givet 140 kilo kvælstof i alt, her-
af knap halvdelen ved etablering.

Sorterne blev høstet samtidigt, den 27. ok-
tober i Bogense og den 9. oktober i Årslev.
Rødderne blev gjort klar til salg og efter-
følgende sorteret i henholdsvis udvendigt
fejlfrie og frasorterede. De fejlfrie blev ef-
terfølgende sorteret i størrelserne under
50 gram, 75-150 gram, 150-300 gram og
over 300 gram. Antal og vægt af alle sor-
teringer blev registreret, ligesom årsager
til kvalitetsfejl. Rødder under 50 gram blev
frasorteret som for små. I Årslev blev der
lavet forskellige målinger på udseende af
rødderne.
Ved Åbent Hus arrangementer bedømte
de fremmødte visuelt den udvendige far-
ve, glathed, topskive, helhedsindtrykket af
salgsvaren og helhedsindtrykket i marken.

Grenede rødder et problem
Af figur 1 fremgår, at det brugbare udbyt-
te lå mellem 26 (Albion) og 31 ton (New
White Skin). Der var ikke sikker forskel på
sorterne med hensyn til udbytte. De vig-
tigste årsager til frasortering var rødder
mindre end 50 gram, grenede rødder, de-
forme rødder, rødder med rust og angreb
af gulerodsfluer. Hovedårsagen til frasor-
tering var grenede rødder. I gennemsnit af
de to steder blev 9,2 procent af rødderne
frasorteret, fordi de var grenede. Rødder
med angreb af gulerodsfluen var den næst
vigtigste årsag til frasortering. Den lå på
4,8 procent.

Albion fik den bedste bedømmelse
Planteantallet blev ikke så højt, som vi
havde ønsket, hverken i Årslev eller i Bo-
gense (tabel 1). Sorten Panache havde det

Sorter af pastinak
I 2009 blev der afprøvet
syv sorter af pastinak.
Der var ikke sikker forskel
på sorterne med hensyn
til det brugbare udbytte,
men i bedømmelse af ud-
seende og kvalitet var der
stor forskel på sorterne.
Sorten Albion fik den
bedste bedømmelse.

BEDØMMELSE – Pastinakkerne blev bedømt ved flere Åbent Hus arrangementer på Forsk-
ningscenter Årslev, her i havebrugsinstituttets arbejdsrum.

Sorter af pastinak, efterår. Bedømmelse (skala 1-9).
Gennemsnit af de to steder, 2009.

Sort Udvendig Glathed Topskiven Helhedsindtryk Helhedsindtryk

farve salgsvaren i marken1

9 = hvid 9 = glat 9 = smal 9 = bedst 9 = bedst

Albion 7,7 7,7 6,4 7,3 8,0

NewWhite Skin 6,7 4,7 6,0 5,2 6,0

Palace F1 5,5 5,3 7,0 5,3 4,0

Panache F1 4,5 5,8 7,4 5,5 6,0

Picador F1 7,5 7,3 7,4 6,7 6,0

Pinnacle F1 6,3 6,0 6,4 4,7 5,0

Polar F1 5,5 5,8 6,8 6,8 6,0

Gennemsnit 6,2 6,1 6,8 5,9 5,9

Tabel 2

1. Kun bedømt i Årslev.

Sorter af pastinak, efterår. Planteantal og målinger på roden.
Årslev, 2009.

Sort Planter1 per Rodbredde2 Rodlængde3 Dybde af topfæste Vægt

meter række centimeter centimeter millimeter gram

Albion 16 4,9 21,9 3,0 146

NewWhite Skin 14 5,3 21,0 3,0 153

Palace F1 18 5,0 21,3 2,8 143

Panache F1 13 5,4 22,9 3,0 170

Picador F1 18 4,9 21,0 2,9 140

Pinnacle F1 17 4,6 22,0 2,2 143

Polar F1 15 5,1 22,1 2,2 160

Gennemsnit 16 5,0 21,7 2,7 151

Tabel 1

1. Gennemsnit af steder. 2. Ved skulder. 3. Rodlængden til rodspidsen er 1 cm i diameter.
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Ifølge den seneste nye opgørelse fra FDBs
mad-O-meter er det de ældre, som kan li-
de selleri, kål og kartofler.

Kål er de ældres grønsag
De 55-74-årige spiser mest kål. Hver tien-
de af denne gruppe spiser kål på en gen-
nemsnitlig dag. Dermed spiser dobbelt så
mange ældre som unge kål til aftensmad.
Danskerne spiser væsentlig mere kål i de-
cember end resten af året. 13 procent af
danskerne spiser kål på en gennemsnitlig
decemberaften. Dette er tre gange så
mange som i juni, hvor færrest danskere
spiser kål til aftensmad.
Og så er det sydjyderne, der spiser mest
kål i Danmark. De spiser 21 procent mere
kål end den gennemsnitlige dansker. I den
anden ende af skalaen ligger københavner-
ne, som spiser 21 procent mindre kål end
resten af landet, hvor der er kål på syv ud
af 100 aftensmads-tallerkner.
25 procent flere kvinder end mænd spiser
kål til aftensmad. Otte procent danske
kvinder spiser kål, mens seks procent
mænd gør det samme.

Selleri ukendt for mange
Klart flere folk over 55 år end under under
34 kan lide selleri. 78 procent af de ældre
over 55 år kan godt lige smagen af selleri.

Tallet for de 15-34-årige er 56 procent.
Blandt alle danskere svarer ti procent, at
de slet ikke ved, om de kan lide selleri.
Folk fra det øvrige Sjælland spiser 40 pro-
cent mindre selleri end gennemsnittet i
Danmark, hvilket placerer dem nederst på
listen over, hvor meget danskerne spiser.
Nordsjællænderne ligger øverst, de spiser
30 procent mere selleri til aftensmad end
gennemsnittet.
Selleri er åbent mere kendt blandt kvinder
end blandt mænd. Dobbelt så mange
mænd som kvinder svarer, at de ikke ken-
der knoldselleri. De unge er også mere usik-
re på, hvad knoldselleri er, end de ældre.
Næsten tre gange så mange unge på 15-34
år som folk over 55 kender ikke selleri.

Lørdagskartoffel
Folk over 55 år ligger langt foran, når det
gælder kartofler til aftensmad. Næsten
hver anden over 55 år (47,2 procent) spi-
ser kartofler til aftensmaden, mens en
fjerdedel af de unge i alderen 15-34 år (27
procent) gør det samme. Der er ingen for-
skel på, hvor ofte mænd og kvinder spiser
kartofler.
Nordjyderne har Danmarksrekorden i at
spise kartofler til aftensmad. På en gen-
nemsnitlig dag spiser 37,1 procent af nord-
jyderne kartofler til aftensmad, mens kun

28,3 procent af københavnerne gør det
samme. Samlet set spiser hver tredje dan-
sker (34 procent) kartofler til aftensmad
på en gennemsnitlig dag.
Mange danskere synes tilsyneladende, at
kartofler er en fin spise lørdag aften. I
hvert fald spiser markant flere danskere
kartofler lørdag aften end på de øvrige
ugedage. Mens to ud af fem danskere
(39,7 procent) serverer kartofler lørdag af-
ten, gør færre end hver tredje (31,3 pro-
cent) det sammen tirsdag, hvor indtaget
er lavest.

laveste planteantal på 13 per meter række,
mens sorterne NewWhite Skin og Picador
fik registreret et planteantal på 18 per me-
ter række. Panache fik registreret de tun-
geste rødder, sandsynligvis på grund af det
lave planteantal. Panache havde også den
største rodbredde og rodlængde.
Sorterne Albion og Picador blev bedømt til
at have de mest hvide og glatte rødder
(tabel 2). Panache blev bedømt til at være
mindst hvid, og New White Skin til at ha-

ve de mindst glatte rødder. Der var ikke
sikker forskel på, hvor smal topskiven var.
Sorten Albion fik den bedste bedømmelse
af helhedsindtrykket både i marken og af
salgsvaren.

Konklusion
Afprøvning af pastinak viser, at der er flere
gode sorter at vælge mellem. Da sorterne
kun er afprøvet i ét år, skal man dog passe
på med at konkludere for kraftigt. l

ALBION – Pastinaksorten Albion fik den
bedste bedømmelse af helhedsindtrykket
både i marken og af salgsvaren.

Figur 1. Sorter af pastinak, efterår. Udbytte i ton per hektar. Gennemsnit af to steder, 2009.
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Yderligere resultater
Hvis du vil se flere resultater fra af-
prøvningen af pastinak, kan du gå
ind på hjemmesiden www.agrsci.dk/
ahp/gkb og trykke på linket Pastinak.

FAKTA

FDBs mad-O-meter
Siden januar 2009 har FDB Analyse
fået godt 30.000 danskere til at be-
skrive mere end 300.000 måltider.
Oplysningerne er analyseret og
samlet i en database, der dagligt op-
dateres med 800 nye måltider. Data-
basen, der er repræsentativ for den
danske befolkning mellem 15 og 74
år, kaldes for FDBs mad-O-meter.
Læs mere om mad-O-meter og de
seneste opgørelser på www.fdb.dk >
Om FDB > FDB Analyse.

FAKTA

Verden ifølge FDB Analyse
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