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I 2008 og 2009 har der været afprøvet sor-
ter af spidskål: Et tidligt, dækket hold, et
sommerhold og et efterårshold. I denne
artikel er det resultaterne fra sommerhol-
det i 2009, det drejer sig om.

Forsøget
Der blev sået seks sorter den 31. marts i
speedlingpotter. Det var sorterne Duchy
fra Nickerson Zwaan, Tourima RZ fra Rijk
Zwaan, Capricorn, Caraflex og Samantha
fra SeedCom og til sidst Evergreen fra Se-
minis. Samantha er en spids savoykål, og
Evergreen er en mellemting mellem
spidskål og hovedkål, så de to skiller sig ud
fra de ’almindelige’ spidskål, som er med i
forsøget.

Forsøget blev plantet den 4. maj på plan-
teafstanden 50 x 30 centimeter. I alt blev
der tilført 221 kilo kvælstof per hektar for-

delt over flere gange. Der blev vandet og
sprøjtet med insektmidler efter behov,
men der blev ikke sprøjtet med svampe-
midler.
Det blev tilstræbt at høste sorterne som
otte styks. Der blev høstet to gange hver
uge. Efter klargøring til salg blev hoveder-
ne vejet og sorteret i fejlfrie, hoveder med
’små fejl’ og frasorteret. Årsager til kvali-
tetsfejlene blev registreret. Hovederne
blev skåret igennem, og den indvendige
kvalitet blev bedømt på samme måde,
som den udvendige kvalitet. Derudover
blev hovedhøjde, -bredde og indvendig
stokhøjde målt. Den 24. juli var der åbent
hus i forsøget. De fremmødte bedømte
den udvendige farve, indvendige kvalitet,
hovedform, glathed, samt helhedsindtryk
af henholdsvis salgsvaren og i marken.

Formen er forskellig
I tabel 1 ses, at udviklingstiden lå mellem
67 og 80 dage. Det var noget længere end

Sorter af sommerspidskål
I 2008 og 2009 har der
været afprøvet sorter af
spidskål. I denne artikel
refereres resultaterne fra
sommerholdet i 2009.
Målesorten Duchy klarer
sig stadigvæk godt, men
der er andre sorter, som er
lige så gode, og som i begge
forsøgsår har fået en bedre
bedømmelse af helhedsind-
trykket.

CARAFLEX – Flot spidskål som sammen med Tourima RZ fik bedste helhedsbedømmelse i
marken og af salgsvaren i 2009 og også lå i toppen i 2008.

Figur 1. Sorter af sommerspidskål, hold 2, udækket. Udbytte og kvalitet, beregnet i procent
af det totale antal planter. Årslev, 2009.
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i 2008, hvor målesorten Duchy havde en
udviklingstid på 56 dage og Samantha en
på 74 dage. Høstrækkefølgen var dog sam-
menlignelig. Samantha gror meget lang-
somt og bliver ikke så stor, hvilket ses af
hovedvægten. Sorterne Capricorn og Du-
chy havde både i 2008 og 2009 de højeste
højde-/breddeforhold, mens Samantha
havde den laveste.
Der var ikke stor forskel på sorterne med
hensyn til, hvor meget stokken udgjorde i
forhold til hovedhøjden, men den var lidt
højere end i 2008.

Højt udbytte
De ’almindelige’ spidskålsorter havde 90
procent eller mere i salgbart udbytte (figur
1). Målesorten Duchy fik registreret fær-
rest hoveder med små fejl. Kvaliteten var
generelt dårligere i 2009 end i 2008. Det
skyldes, at tipburn og symptomer på trips-
angreb var værre i 2009. Derudover fik
Tourima RZ registreret 69 procent af ho-
vederne med små fejl som følge af brun
stok, hvilket ikke var et problem i 2008.
Evergreen og Samantha fik frasorteret
henholdsvis 30 og 32 procent af hoveder-
ne på grund af tipburn, og henholdsvis 14
og 34 procent fordi de var uudviklede.

Stor forskel på helhedsindtrykket
Resultaterne af bedømmelsen ses i tabel 2.
Samantha er meget mørkegrøn, mens
Evergreen er lysets. Den indvendige kvali-
tet er sammenlignelig hos sorterne Capri-
corn, Caraflex, Duchy og Tourima RZ, mens

Samantha og især Evergreen fik en meget
dårlig bedømmelse. Sidstnævnte er meget
løs indvendig. Sorterne Evergreen og Sa-
mantha var også mindre spidse og glatte
end de andre sorter. Helhedsindtrykket af
salgsvaren og i marken viste, at sorterne
Caraflex og Tourima RZ klarede sig bedst i
2009. I 2008 lå de også i toppen, men det
var sammen med sorten Capricorn.

Konklusion
I disse år, hvor der sælges flere og flere
spidskål, er det dejligt at konstatere, at vi i
dag har flere gode og dyrkningssikre sorter
at vælge imellem. Det gør det muligt at

høste spidskål fra slutningen af maj til
slutningen af oktober. l

SAMANTHA – Spids savojkål som er meget
mørkegrøn. Fik halvdårlig bedømmelse for
den indre kvalitet samt for helhedsindtryk i
mark og af salgsvaren.

Yderligere resultater
Hvis du vil se flere resultater fra af-
prøvningen af spidskål herunder re-
sultaterne fra et tidligt dækket hold
og et efterårshold, kan du gå ind på
hjemmesiden www.agrsci.dk/ahp/
gkb og trykke på linket Spidskål.

FAKTA

Sorter af sommerspidskål, hold 2, udækket. Bedømmelse (skala 1-9). Årslev, 2009.

Sort Udvendig farve Indvendig kvalitet Hovedform Glathed Helhedsindtryk af salgsvaren Helhedsindtryk i marken

9 = mørkest grøn 9 = bedst 9 = spids 9 = glat 9 = bedst 9 = bedst

Capricorn 5,5 7,0 6,5 6,5 6,3 6,0

Caraflex 6,5 8,5 9,0 7,5 8,5 8,3

Duchy 5,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0

Tourima RZ 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,3

Evergreen 5,0 3,5 3,5 5,0 3,5 3,7

Samantha 9,0 6,0 5,0 1,0 6,0 4,3

Gennemsnit 6,4 6,5 6,5 5,9 6,7 6,3

Tabel 2

Sorter af sommerspidskål, hold 2, udækket.
Udviklingstid, skæreperiode og hovedvægt. Årslev, 2009.

Sort Udviklingstid1 Hovedvægt Højde-/bredde- Indvendig stokhøjde i

dage gram forhold procent af hovedhøjden

Capricorn 67 686 196 32

Caraflex 68 623 179 34

Duchy 68 709 193 31

Tourima RZ 70 657 172 35

Evergreen 79 567 178 32

Samantha 80 495 157 36

Gennemsnit 72 623 179 33

Tabel 1

1) Antal dage fra plantning til 50 procent af sortens hoveder er høstet.
2) Antal dage fra 10 pct. til 90 procent af sortens hoveder er høstet.
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ÅBENT HUS – Bedømmelse af sommerhvidkål i marken.


