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Variationer til salatskålen
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Danmarks JordbrugsForskning

Rød cikoriesalat (Radicchio)

Rød cikoriesalat eller Radicchio rosso, som den hedder på
italiensk, kan være en attraktiv specialkultur for salatavlere
og en spændende fornyelse i køkkenhaven. Kulturen har
sine vanskeligheder, og det danske klima er på nordgrænsen
for dyrkningen, men her en vejledning som sammen med
nye sorter kan hjælpe med til, at dyrkningen lykkes.
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Indledning

Rød cikoriesalat (Cichorium intibys
L. var foliosum Hegi) hører bota-
nisk til cikorieslægten ligesom
julesalat, og indeholder ligesom
denne et bitterstof (intybin).

Inden for arten findes meget
varierende typer. Denne Grøn Vi-
den omhandler den røde, runde
hoveddannende type, også kaldet
Radicchio eller Radicchio rosso.

Cikoriesalat hører til kurv-
blomstfamilien og stammer
fra den vildtvoksende cikorie.
Radicchio dyrkes især i middel-
havslandene, og et meget vigtigt
område er i Norditalien omkring
Venedig (Veneto), hvor især den
hoveddannende Chioggia-type
dyrkes. Af andre typer kan næv-
nes Radicchio rosso di Verona og
Treviso, som kræver omfattende
efterbehandling og blegning lige-
som den cremefarvede, rød-
spættede Radicchio Variegato di
Castelfranco-type.

Bladene fra cikoriesalaten er
meget dekorative, og som ingre-
diens i en blandet salat giver den
et pikant bidrag med den  bitre
smag. Ønsker man mindre bitter-
stof, lægges bladene i rent vand
inden tilberedning. Olie/eddike
dressing passer godt til denne sa-
lat fra middelhavslandene.

Den erhvervsmæssige dyrk-
ning af rød cikoriesalat er begræn-
set her i landet (under 5 ha), dels
fordi  efterspørgslen stadig er lille,
og dels fordi den er vanskeligere at
dyrke end de almindelige salater.
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hvide bladribber. Størrelsen kan
være meget varierende, og vægten
varierer fra 150 til 400 gram pr.
hoved. Hovederne afblades kraf-
tigt, til det faste røde hoved frem-
kommer. Der er ingen EU-norm
for Rød cikoriesalat.

Vanskeligheder i dyrkning
Stokløbning i tidlige hold, ‚tipburn‘
(bladrand-skader), uensartethed
og manglende hoveddannelse er
de største problemer i dyrkningen.

Stokløbning:
Stokløbning betyder, at planten
bliver påvirket til at danne blomst,
og at blomsterskaftet, der senere
får de karakteristiske blå cikorie-
blomster, begynder at skyde frem.
Det sker når planten har haft det
for koldt, og så bliver der ikke no-
get hoved at høste. Både lav tem-
peratur og lang dag fremmer stok-
løbning.

Man kan delvist præparere
planten mod stokløbning ved at
fremstille småplanterne til ud-
plantning i varmt drivhus. Proces-
sen med at lave små planter til
udplantning fra frø sået i små
potter eller kasser med jord kal-
des i fagsproget ‚tiltrækning‘.
Forsøg med varm tiltrækning af
udplantningsplanter ved Dan-
marks JordbrugsForskning har vist
en tydelig effekt på stokløbning,
se figur 1. Forsøg med dækning
med fiberdug i de tidlige hold , se
figur 2 har ligeledes vist sig at
mindske stokløbning. Disse forsøg
blev gennemført med sorter, der
var følsomme over for stokløb-
ning. De sorter, der nu sælges af
danske frøfirmaer, er langt mindre
følsomme (se senere).
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Stokløber i Sort Rialto.
Planten er påvirket til
at danne blomst som
følge af lav temperatur
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Det anbefales at spire frøene ved ca.
25ºC og tiltrække småplanterne ved
minimum 20ºC af hensyn til stok-
løbning. Ved udplantning indtil
sidst i maj dækkes med fiberdug
indtil 2 uger før høst. Meget tidlige
udplantninger kan ikke anbefales,
idet udbyttet af brugbare hoveder
ofte bliver meget lavt (figur 3).

Tipburn
Tipburn-problemet opstår især på
plantens sene udviklingstrin. Det er
fysiologiske skader især i bladrande
og viser sig ved brune og sorte om-
råder af dødt plantevæv. Det kan

Figur 1.Stokløbning i Rød cikoriesalat (Radicchio rosso)
efter tiltrækning ved hhv. 15, 20 og 25°C. Gns. af fem
sorter i to års markforsøg.

Figur 2.Stokløbning i Rød cikoriesalat (Radicchio rosso) i
tidlige hold afhængig af om dyrkning er sket med eller uden
dækning med fiberdug. Tiltrækning af planter ved 20°C.
Gns. af fem sorter i et års markforsøg.

Figur 3. Stokløbning i Rød cikoriesalat afhængig af udplant-
ningstidspunktet. Tiltræning af småplanter ved 20°C og dyrk-
ning uden fiberdug. Gns. af fem sorter i to års markforsøg.
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også udvikle sig inde i hovedet,
hvor det ikke kan ses ved høst, men
giver et meget uheldigt indtryk ved
tilberedning hos forbrugeren.

Optimal vanding, gødskning
og jordstruktur er nødvendig for
at undgå tipburn. Forsøg med sti-
gende kvælstofmængder til Rød
cikoriesalat gav ikke nogen effekt
på forekomsten af tipburn. Den
optimale mængde af tilgængeligt
kvælstof for at få store brugbare
hoveder lå på ca. 150 kg N pr. ha.

I Holland er der lavet forsøg
med udsprøjtning af kalcium for at
modvirke tipburn i Rød cikoriesalat,

men man fik ikke nogen positiv
effekt på forekomsten af tipburn.

Sorter
Der sker hele tiden en ændring i
sortsudbuddet. Danmarks Jord-
brugsForskning har afprøvet Rød
cikoriesalat i 1997 og 1999, ingen af
de sorter, som blev afprøvet i 1997,
sælges mere i Danmark. Det gør
derimod de tre sorter, som var med
i 1999-afprøvningen. Ved forædlin-
gen udvikles stadig bedre sorter,
som er med til at gøre kulturen
mere dyrkningsstabil. De nye sorter

Stokløbere i marken
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går mindre i stok og er også mere
ensartede.

I 1999 blev sorterne Chermes,
Indigo og Rialto plantet på to
tidspunkter. Chermes og Rialto
blev leveret af frøfirmaet Garta og
Indigo af Dæhnfeldt. Første hold
blev plantet  i midten af april og
blev dækket med fiberdug. Andet
hold blev plantet i midten af juli
uden fiberdug. Sorterne blev hø-
stet tre gange med ca. en uges
mellemrum. I tabel 1 og 2 vises
hovedresultaterne fra forsøgene.

Det fremgår tydeligt, at Rød
cikoriesalat er vanskelig at dyrke
tidligt på året, og det på trods af,
at der blev dækket med fiberdug,
se tabel 1. Årsagerne til frasorte-
ring i det tidlige hold var stok-
løbere og „afvigere“ .

Rialto var den mest følsomme
med hensyn til  stokløbning, idet
den i gennemsnit af de tre høst-
tider fik frasorteret 29% pga. stok-
løbning, mens de to andre sorter
kun fik frasorteret 2% med denne
skavank. Problemet med såkaldte
„afvigere“ var størst i den tidlige
høst og mindst på den sidste
høstdag. Andelen af afvigere er
egentlig mere et udtryk for, hvor
ensartet sorten danner hoved.
Chermes fik i gennemsnit af de
tre høsttider frasorteret 19% på
grund af „afvigere“. I det sene
hold  klarede alle tre sorter sig
flot og der blev kun frasorteret
få hoveder, se tabel 2.

Sorterne blev bedømt for kva-
litet og udseende i begge hold
(tabel 1 og 2). Indigo adskilte sig
tydeligt fra de øvrige sorter ved
at være større, mere tæt, have en
meget mørk udvendig rød farve,
og samtidig var hovederne helt
gennemfarvede.

Sort Fejlfrie Hovedvægt Størrelse Hovedtæthed GennemfarvetUdvendig farve

Chermes

Rialto
Indigo

79

65
90

274
304
302

7
9
5

5
9
5

6
9
5

7
9
5

% g 9=størst 9=mest kompakt 9=mørkest rød 9=bedst

Sort Fejlfrie Hovedvægt Størrelse Hovedtæthed GennemfarvetUdvendig farve

Chermes

Rialto
Indigo

94

91
94

344
337
342

6
8
4

4
4
4

6
8
5

6
9
6

% g 9=størst 9=mest kompakt 9=mørkest rød 9=bedst

Tabel 1.  Antal fejlfrie hoveder i procent, hovedvægt og bedømmelser ved sorts-
afprøvning i 1999. Hold I udpantet i midten af april og dækket med fiberdug.

Tabel 2.  Antal fejlfrie hoveder i procent, hovedvægt og bedømmelser ved sorts-
afprøvning i 1999. Hold II udplantet i midten af juli uden dækning.

Indigo gennemskåret hoved

Indigo ved hoveddannelse
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Spiring ved ca. 25oC og tiltrækning ved minimum 20oC. Både lav temperatur og 
lang dag fremmer stokløbning. Tidlige hold indtil udplantning sidst i maj dækkes 
med fiberdug indtil 2 uger før høst. Meget tidlige udplantninger i april kan ikke 
anbefales, idet udbyttet ofte bliver meget lavt.

Kan plantes tæt med ca. 10 planter pr. m2. Et bedsystem med række-/plante-
afstand på 30 x 30 cm er passende.

På jorde, hvor der er middelhøje jordbundstal anbefales pr. ha: 30 kg P, 100 kg K, 
40 kg Mg. Der skal være ca. 150 kg N til rådighed (jordens indhold + tilført). 
N-gødningen tilføres ved plantningen.

Vanding er absolut nødvendig i tørre perioder. Det største vandforbrug er i de 
sidste 2 til 3 uger før høst.

Den langsomme vækst betyder, at planterne er længe om at dække jorden. Ukrudt
kan derfor blive et problem, især under fiberdug i de tidlige hold. I praksis bruges 
ikke ukrudtsmidler.

Rød cikoriesalat angribes kun af få skadedyr og sygdomme. Det er mest jord-
boende svampe som rodfiltsvamp (Rhizotonia solani), gråskimmel (Botrytis cinerea) 
og storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum), der kan give anledning 
til råd på rodhals og de nederste blade. Bladlus og knoporme kan angribe Rød 
cikoriesalat. Knoporme angriber især nyplantede småplanter.

Afhænger meget af vejret. I varme perioder går der ca. 60 dage, mens der i køligere 
perioder kan gå op til ca. 80 dage.

Skæreperioden er lang pga. den uensartede udvikling og strækker sig over 3 uger. 
Hovederne skæres, når de har dannet et fast hoved, men heller ikke senere, idet 
risikoen for tipburn øges med plantens alder. Hovederne afblades kraftigt, indtil 
det faste røde hoved er tilbage.

Rød cikoriesalat vil egne sig til økologisk dyrkning, da den ikke angribes af mange 
sygdomme og skadedyr. Cikorien vil også være en god plante at få ind i sædskiftet, 
fordi den ikke i samme grad opformerer de sygdomme og skadedyr, som går på 
almindelige salat.


