
Kun en enkelt af 14 standsdygtighed over for og skadedyrsangreb pa gaard, B0gs Citronreble,
gamle ceblesorter var skadevoldere. trreer og frugter i fern ar. GascoynesScarlet,Holstei-

O Udaf14unders0gtesor- pa trreeme blev i august ner Cox og Orleans Reinet
bade sund, ter kan vi kun pege pa en givet en karakter fra 1-9 var dog mindre modtageli-
velsmagende og sort, som egner sig til0ko- for modtageligheden for ge for reblehvepsen.
produktiv i femarig logisk dyrkning. gorten frugttrrekrreft, meldug og Deh0jestefrugtudbytter

Holsteiner Cox var den r0dt spind (frugttrresspin- blev registreret hos sorter-
unders0gelse enestesort,derhavdeh0jt demider). pa de h0stede neCoulonsReinet,Gascoy-/ udbytte, en god frugtst0r- frugter blev andelen af nesScarlet,HolsteinerCox,

relse og spisekvalitet og frugter med skade forar- Lord Lamboume og Tyr-
samtidig en lav modtage- saget af skurv, reblevik- restrupKirsebrerreble,men
lighed for sygdomme. ler,andreviklereogreble- tilkommercieldyrkningma

hveps udregnet. udbytteswrrelsemedogbe-
Aisidig test tegnessomlave.Frugtswr-

I unders0gelsen har vi ~bleskurv var v~rst relsen var sortsafhrengig,
registreret frugtudbyttet Vi kunne konstatere, at og nogle sorter havde me-
ogfrugtswrrelsenfratred- alle 14 sorter var modta- getsmafrugter,detvilsige

..je til syvende ar efter ud- gelige over for sygdomme. frugter mindre end 100 g/
AF BIRKA FAlK KUHN OG plantning. gpisekvalite- De fleste sorter havde dog stk.Andresorterhavdesto-
HANNE liNDHARD ten er unders0gt i seks ar, lavmodtagelighedoverfor refrugterpamereend160g/

ved at et rebleekspertpa- frugttrrekrreft og meldug. stk.
.Til 0kologisk dyrkning nel gav sorteme karakter JEbleskurv var den mest gpisekvaliteten variere-
erdetmegetvigtigtatvrel- forspisekvalitetfleregan- 0delreggende sygdom. An- de meget fra ar til ar. gor-
ge sorter, der ikke er f01- ge i opbevaringsperioden. grebsgraden varierede teme Holsteiner Cox, Bo-
somme over for alvorlige Til gennemsnitsvurderin- gennemsnitligt for alle dil Neergaard og B0gs Ci-
sygdommeogskadedyr.Vi geme er brugt de h0jest sorterfra17til70procent tronrebleopnaederimelige
har unders0gt, om nogle opnaede karakterer hvert beskadigede frugter af- vurderinger for spisekvali-
afdegamlesorter,derblev ar. Der blev benyttet en hrengig af aret. Generelt tet.
dyrketlrengef0r,def0rste skala fra 1-9, hvor 1 er ma alle sorter dog beteg-
pesticider sa dagens lys, meget darlig spisekvali- nes som middel eller me- .Birka Falk K(jhn og Hanne
kan leve op til de 0nsker, tet, 5 er middel spisekva- get modtagelige. lindhard er seniorforskere ved
vi i dag har til reblesorter: litet og 9 er givet for den JEblehvepsen var det Danmarks JordbrugsForskning,
en god spisekvalitet, en Frugtudbytte og frugtst"rrelse er nogle af de ting, der er blevet meget gode spisekvalitet. mest odelreggende skade- Arslev
god produktivitet og mod- unders"gt i den femarige unders"gelse. Der blevvurderet sygdom- dyr .Sorteme Bodil Neer-
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