
Sorter af rødløg
To års afprøvning af tre sorter rødløg viste, at de afprøvede sorter alle giver et acceptabelt udbytte af god 
kvalitet selv efter fem til seks måneders lagring. Efterlagring viste, at alle sorter havde en lav tendens til ud-
vikling af grønne spirer.
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I 2010 og 2011 blev der gennemført et demonstrationsprojekt med det formål at sammenligne dyrknings-
værdien af nye sorter for at se, om det kan betyde en reduktion i forbruget af pesticider. 
I sammenligningen blev tre sorter af rødløg og 14 sorter af gule løg dyrket både hos Henrik Petersen i Has-
mark og ved Institut for Fødevarer i Årslev. I Årslev indgik endvidere fire sorter med og uden sprøjtning mod 
løgskimmel. I denne artikel omtales alene resultaterne af afprøvningen af de tre sorter af rødløg, med ho-
vedvægt på 2011. Resultaterne fra 2010 er beskrevet i Dansk Løgavl nr. 3 - 2011.
De tre sorter var Red Baron og Red Tide leveret af SeedCom/Bejo og Retano leveret af Nickerson-Zwaan.
Kulturforholdene i 2011 var identisk med de gule løg, som beskrevet i dette nummer af Dansk Løgavl side 
9. Sorter af rødløg blev opbevaret på kølelager indtil den 4. april 2012, hvor udbytte og kvalitet blev opgjort. 
Herefter blev udviklingen af grønne spirer registreret. I de nedenstående tabeller og figurer er sorterne sor-
teret efter tidlighed.

Tidlighed og udbytte
Den tidligste sort var Red Tide efterfulgt af Retano og Red Baron (tabel 1). Mellem sorterne blev der ikke 
fundet forskelle i salgbart udbytte. I Hasmark var udbyttet omkring 50 tons per hektar, medens det i Årslev 
lå på omkring 52 tons per hektar. 
Resultaterne fra 2010 viste et lavt udbytte for Red Tide i Hasmark. Dette var ikke tilfældet i 2011.
I Hasmark, hvor plantetætheden lå på knap 45 styk per kvadratmeter i 2011, var der forholdsvis mange 
store løg over 60 millimeter i diameter. I Årslev var størrelsen mindre, men her var plantetætheden også 
noget større. De største løg blev produceret af Retano og Red Baron med en gennemsnitlig stykvægt på 
130 gram i Hasmark og 104 gram i Årslev. 

RØDLØG - Red Tide, Retano og Red Baron, som præsenteret ved bedømmelsen den 30. april 2012
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Kvalitet og spiring
Alle tre sorter var sunde efter opbevaring på kølelager indtil april måned 2012. Kun meget få løg var syge 
eller skadede (tabel 2). I Hasmark blev der frasorteret omkring tre procent på grund af råd.
Kvaliteten af sorterne blev vurderet ved et åbent-hus arrangement i april 2012. Red Baron var den mest 
lyse, medens Retano var mørkest (tabel 3). Red Tide og Retano var mere faste og havde et bedre hel-
hedsindtryk sammenlignet med Red Baron.
Sundheden af plantetoppen blev bedømt i marken. Der blev ikke fundet nogen svampesygdomme, men 
der var enkelte blade med gule spidser (tabel 4). Retano havde lidt mindre tendens til udvikling af gule 
bladspidser, hvilket er helt i overensstemmelse med resultater fra 2010. 
Efter sortering og klargøring af løgene blev udviklingen af grønne spirer fulgt. Efter fire ugers efterlagring 
af sorter fra 2011 var der ingen spirede løg i Retano, nogle løg med spirer i Red Tide og flest i Red Baron 
(tabel 4). Dette resultat er også i overensstemmelse med resultater fra 2010.

Konklusioner
I sammenligningen af sorter af spiseløg var ét af formålene at undersøge, om forbruget af pesticider kunne 
reduceres. Resultaterne viste, at der ved udtagning i marts eller april måned kun var en meget lille mæng-
de, der blev frasorteret på grund af sygdomme, og at der ikke var nogen forskel mellem sorterne. Holdbar-
heden er især god, hvis løgene høstes under gode vejrforhold.
Ved efterlagring af sorterne udviste Red Baron og til dels også Red Tide tendens til udvikling af grønne spi-
rer. Retano udviste mindst tendens til spiring og kan derfor anvendes, hvis sprøjtning med spirehæmmende 
middel udelades. 

Reduktion af næringsstof- og pesticidforbruget i produktionen af spiseløg 
Et demonstrationsprojekt ved Brancheudvalget for Frugt og Grønt støttet af GAU (Produktionsafgiftsfonden 
for frugt og gartneriprodukter) og FødevareErhverv (Erhvervsudviklingsordningen). 

Figur 1. 
Produktion af brugbare løg og frasorterede løg samt afpuds (løse skaller, jord og sten) og lagersvind, 2011.
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Tabel 1. Tidlighed, plantebestand, stykvægt og salgbart udbytte efter opbevaring. Hasmark og Årslev, 
2011.

Hasmark Årslev
Sort Topfald1 Plante-

antal
Styk-
vægt2

Udbytte
salgbare

Plante-
antal

Styk-
vægt2

Udbytte
salgbare

 procent stk./m2 g/stk. t/ha stk./m2 g/stk. t/ha
Red Tide 78 47 114 50 59 91 52
Retano 35 40 131 49 50 104 51
Red Baron 33 42 130 51 55 103 54
LSD3 - ns 14 ns ns ns ns

1) Topfald blev registreret den 23. august i Årslev.
2) Gennemsnit af alle løg.
3) Mindste statistisk sikre forskel (ns: ingen statistisk sikker forskel).

Tabel 2. Hovedårsager til frasortering. Hasmark og Årslev, 2011.
Hasmark Årslev

Sort Syge Glassede Manglende 
skal

Spirede Syge Glassede Manglende 
skal

 procent1 procent procent procent procent procent procent
Red Tide 3 1 0 0 0 0 0
Retano 2 1 0 0 0 0 0
Red Baron 3 1 0 1 0 1 0
LSD2 ns ns ns ns ns ns ns

1) Procent beregnet på basis af antal.
2) Mindste statistisk sikre forskel (ns: ingen statistisk sikker forskel).

Tabel 3. Bedømmelse af løg efter opbevaring udført i april 2012 af deltagere i et åbent-hus arrange-
ment. Bedømmelserne er foretaget efter en skala fra 1 til 9. Hasmark og Årslev, 2011.

Hasmark Årslev
Sort Skalfarve Skal-

kvalitet
Fasthed Helheds-

indtryk
Skalfarve Skal-

kvalitet
Fasthed Helheds-

indtryk
 9=mørkest 9=bedst 9=fast 9=bedst 9=mørkest 9=bedst 9=fast 9=bedst
Red Tide 7 7 6 7 8 7 6 7
Retano 8 6 5 6 8 7 7 7
Red Baron 6 6 5 5 6 7 5 5
LSD1 ns 1 ns ns ns ns 1 1

1) Mindste statistisk sikre forskel (ns: ingen statistisk sikker forskel).

Tabel 4. Bedømmelse af bladkvalitet før høst (skala 1-9) og udvikling af grønne spirer efter udtagning 
fra lager. Hasmark og Årslev, 2011.

Gule bladspidser1

9=fri
Spiring2

procent
Sort Hasmark Årslev Hasmark Årslev
Red Tide 5 5 23 3
Retano 5 6 0 0
Red Baron 5 5 27 10
LSD3 ns 1 - -

1) Bedømmelse foretaget den 8. august 2011 i Hasmark og 10. august 2011 i Årslev.
2) Spiring ved stuetemperatur 4 uger efter udtagning fra kølelager i april 2012.
3) Mindste statistisk sikre forskel (ns: ingen statistisk sikker forskel).
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