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DJF, FORSKNINGSCENTER ÅRSLEV

I dette års forsøg med blomkål blev der

plantet et sommerhold den 17. april og et

højsommerhold den 15. maj. I tabel 1 ses,

hvilke sorter der deltog i afprøvningen,

samt frøleverandør og vedligeholder. Plan-

terne blev tiltrukket i speedlingpotter ved

DJF, Årslev. Forsøgene blev plantet hos

Klaus Klausen i Vemmelev på en fin ler-

blandet sandjord. De blev vandet, gødet og

sprøjtet, som i den omliggende mark. Der

blev ikke sprøjtet mod svampesygdomme.

Sorterne blev høstet efter tjenlighed tre

gange om ugen. Det blev tilstræbt at høste

hoveder med en diameter på 15-18 centi-

meter (6 styk).

Efter klargøring som til salg blev størrelsen

(diameteren) og vægten af hovedet regi-

streret. Blomkålen blev sorteret i hen-

holdsvis fejlfrie, med ‘små fejl’ og frasorte-

ret. Årsager til frasortering af hovederne

blev registreret.

Dækkeevnen samt tendens til gulfarvning

blev bedømt ved høst. Derudover bedøm-

te de fremmødte ved 'Åbent Hus' arrange-

menter vækstkraften.

I hold 2 (højsommerholdet) var der angreb

af svampesygdomme på bladene, og da

der var forskel på angrebsgraden i de for-

skellige sorter, blev sorterne bedømt.

Resultater fra sommerforsøget

Sorterne Baltimore, Oviedo og Premato

var klart de tidligste i dette sommerhold

med en udviklingstid på 56 dage til 50

procent af hovederne var høstet (figur 1).

De seneste sorter var Brasilia og Mexico
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Blomkålssorter 
til sommer og højsommer

BEDØMMELSE - Kritisk vurdering af blomkålssorternes kvalitet ved blomkålsavler Klaus Klausen, konsulent Søren Vester, Dæhnfeldt, og

konsulent Ole H. Scharff, GartneriRådgivningen. Foto: Gitte K. Bjørn, DJF.

I årets forsøg med blomkåls-

sorter til sommerholdet var

der flere sorter, som var ligeså

gode som målesorten Barlow

, og nogle var endda bedre.

Resultaterne fra højsommer-

høsten viste, at sorterne Fre-

mont (målesorten), Arm-

strong og Snowpearl opnåede

de højeste salgbare udbytter.



med en udviklingstid på 70 dage. Skære-

perioden for sorterne lå mellem tre og ni

dage. Mexico og Solis havde de korteste

skæreperioder med henholdsvis tre og fire

dage. Hovedvægtene lå mellem 716 gram

(Premato) og 1.107 gram (Cool). Sorterne

Adelanto RZ (1091 g), Cool og Nessie

(1.084 g) havde de tungeste hoveder. En

forklaring herpå kan ses i figur 1, som viser

det salgbare udbytte i de størrelser og de

kvaliteter, som hovederne kunne høstes i.

Sorterne med de tungeste hoveder havde

mange hoveder i den kvalitet, der kunne

høstes som 6 styks, mens for eksempel

Premato måtte høstes tidligere for at op-

nå en salgbar vare, og det vil sige, de fleste

hoveder var 8 styks.

Kvalitetsforskel 

på de høstede hoveder

I figur 1 ses også, at sorterne Oviedo, Pre-

mato og SG 5753 gav de mindste salgbare

udbytter. Flere af de andre sorter havde

mere end 90 procent salgbare hoveder og

klarede sig ligeså godt eller bedre end må-

lesorten Barlow. Umiddelbart klarede Bal-

timore sig også godt, men som det ses af

figuren, så måtte mange af hovederne hø-

stes som 8 styks, hvis de skulle være en

salgbar vare. Sorten Adelanto RZ havde

også mere en 90 procent salgbare hove-

der, men den kunne klare at blive stor og

samtidig have mange fejlfrie hoveder.

Hovedårsagerne til frasortering var hove-

der, der var løse og/eller mossede. Tempe-

raturen svingede en del i maj måned, og et

stykke ind i maj nåede temperaturen næ-

sten ned under 0 grader. Det fik følsomme

sorter, der lige var ved at danne hoved, til

at blive mossede. Oviedo fik frasorteret 69

procent hoveder som følge af denne ska-

vank, og blev derfor den sort med mindst

salgbart udbytte.

Bedømmelser

Generelt var tendensen til gulfarvning lille.

Dækkeevnen1 varierede noget med Prema-

to (5,3), som var mest åben, til sorterne

Adelanto RZ (8,2), Cool (8,3) og Mexico

(8,0), som var næsten helt dækket. Gene-

relt var vækstkraften2 udmærket. De tid-

ligste sorter som Baltimore, Oviedo og

Premato havde en meget lille vækstkraft

og passede tilsyneladende ikke ind i denne
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TABEL 1 Frøleverandør, vedligeholder og sorter, 2007.

Frøleverandør Vedligeholder Hold 1 Hold 2

Dæhnfeldt Dæhnfeldt Cool Snowpearl

CA 770

S&G Solis Korlanu (SG 5706)

SG 5753 Aldrin (SG 5700)

Nickerson Nickerson Brasilia Brasilia

Zwaan Zwaan Mexico

Olssons Frö Clause Cabestan Brigantine

Nessie Chassiron

Baltimore

Rijk Zwaan Rijk Zwaan 26-132 RZ Chambord RZ

Adelanto RZ 26-150 RZ

SeedCom Bejo Oviedo (Bejo 2607) Sevilla

Stargate

Megan

Seminis Seminis Barlow1) Fremont1)

Premato Hermon

Armstrong

1)  Målesort
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Mexico (70)

Brasilia (70)

Nessie (68)

Cool (67)

Adelanto RZ (66)

Stargate (65)

Megan (63)

26-132 RZ (63)

Cabestan (62)

Solis (61)

Barlow (61)

SG 5753 (60)

Premato (56)

Ovideo (56)

Baltimore (56)

Sort (udviklingstid)

Fejlfrie 6 styks Små fejl 6 styks Fejlfrie 8 styks Små fejl 8 styks Salgbare
Procent

Figur 1. Sorter af blomkål - hold 1, sommer. Udbytte og kvalitet, beregnet i procent af det totale antal planter. 2007.



sommerplantning. Sorten SG 5753, som i

udviklingstid lå tæt på Barlow, havde også

en lille vækstkraft.

Resultater fra højsommerforsøget

Målesorten Fremont og Sevilla var de tid-

ligste sorter med 71 dage til 50 procent af

sortens hoveder var høstet (figur 2). Den

seneste sort, Aldrin, havde en udviklings-

tid, der var 10 dage længere. Skæreperio-

den lå mellem syv (CA 770 og Aldrin) og

14 dage (Brigantine). Sorten Brasilia (848

g) havde de letteste hoveder og Hermon

(1.146 g) de tungeste hoveder.

Fremont og Snowpearl bedst

I dette hold var der ikke den store forskel

på, hvilken størrelse hovederne kunne opnå

på høsttidspunktet. Derfor viser figur 2 kun,

hvor mange af de salgbare hoveder der var

fejlfrie eller havde små fejl. Der var ikke sik-

ker forskel på sorterne med hensyn til de

samlede salgbare udbytte, men derimod på

hvor mange hoveder, der havde små fejl.

Sorten CA 770 havde ingen hoveder, der var

helt fejlfrie. Sorterne Armstrong, Fremont

og Snowpearl havde alle mere end 90 pro-

cent salgbare hoveder, og af disse havde

Fremont og Snowpearl den bedste kvalitet.

Hovedårsagerne til frasortering var hove-

der, der var løse og/eller uudviklet.

Forskel på angreb af svampe

De fleste af sorterne havde også i dette

hold kun en lille tendens til gulfarvning.

CA 770 fik registreret den største tendens

til gulfarvning, idet 14 procent af hovedet

var gulfarvet. Dækkeevnen1 var generelt

høj - mellem 6,3 og 8,3. Forsøget blev ikke

sprøjtet med svampemidler, og på høst-

tidspunktet viste det sig, at bladene var

angrebet af flere forskellige svampe. Det

var derfor oplagt at lave en bedømmelse

af angrebets størrelse. Alle sorter var lidt

angrebet3, men sorten CA 770 (9,0) var

den sort, der var mest angrebet, efterfulgt

af Armstrong (7,0), Fremont (6,7), Hermon

(4,7) og Snowpearl (3,7).

Ikke alle resultater er vist i denne artikel,

men kan findes på adressen

www.agrsci.dk/ahp/gkb l

1. Dækkeevne: 9=hovedet er helt dækket.

2. Vækstkraft: 9=størst vækstkraft.

3. Angrebsgrad: 9=størst angreb.
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Aldrin (81)

Chassiron (79)

Korlanu (77)

CA 770 (77)

26-150 RZ (76)

Armstrong (75)

Snowpearl (75)

Brasilia (74)

Brigantine (74)

Chambord RZ (74)

Hermon (73)

Sevilla (71)

Fremont (71)

Sort (udviklingstid)

Fejlfrie Små fejl Salgbare Procent

Figur 2. Sorter af blomkål, hold 2, højsommer. Udbytte og kvalitet, beregnet i procent af det totale antal planter. 2007.

Mossede hoveder
Mossede hoveder kan opstå, når

planterne pludselig udsættes for la-

ve temperaturer under selve hoved-

dannelsen. Dette sker på et meget

tidligt tidspunkt, hvor hovedet ikke

kan ses med det blotte øje. De lave

temperaturer kan føre til udvikling

af små blomsterknopper, der vokser

frem på overfladen af hovedet. Pro-

blemet forstærkes, hvis det har væ-

ret varmt, før kuldeperioden sætter

ind. Mossede hoveder forveksles let

med frønnede hoveder, hvor det er

små hvide, skællignende blade, der

vokser frem på hovedets overside.

Der er store sortsforskelle, når det

gælder tendens til mossede hoveder.

FAKTA

MOSSEDE HOVEDER - Blomkålshovedets

overflade får et låddent udseende som følge

af udvikling af små blomsterknopper.

Foto: Kai Grevsen, DJF.


