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Nye sorter til  
økologisk æbleavl

Af Marianne Berthelsen

Æbleavl: Intet sted er sortsvalget 
mere vigtigt end i æbledyrkning. 
Valget har konsekvenser mange år 
frem, da træerne optimalt set skal 
dyrkes 12-15 år for at få en effektiv 
og rentabel produktion. Sorterne 
skal vælges, så problemerne med 
de mange skadevoldere, som i vari-
erende grad angriber sorterne, kan 
holdes i skak uden den store ind-
sats af bekæmpelsesmidler. Oveni 
kommer krav til sortens produkti-
vitet, træets dyrknings lethed og 
ikke mindst æblernes udseende, 
kvalitet og holdbarhed.

I mange år har der til økologisk 
produktion været fokus på sorter, 
som var resistente overfor skurv, 
der er den mest dominerende syg-
dom på æbler. Desværre har denne 
strategi vist sig at være en blind-
gyde, da en ny race af skurvsvam-
pen er opstået. Den  kan angribe 
de tidligere resistente sorter.  Resi-
stensen er dermed brudt, og alle de 
plantede ’resistente’ sorter angri-
bes nu i varierende grad af skurv – 
nogle i endog meget voldsom grad, 
som umuliggør økologisk produk-
tion, hvorfor træerne må ryddes. 

Nye sorter er derfor en prioritet 
for at kunne udvikle den økologiske 
produktion. Og det har været et af 
indsatsområderne i projekt ’Fruit-
growth’ som har løbet i perioden 
2011-2014.
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Hvilken sort er bedst til økologisk dyrkning? Det har været ho-
vedspørgsmålet i projektet "Fruitgrowth". 

Sorten Gaia er utrolig produktiv, frugten er smuk og træerne er sunde og velproportione-
rede, men frugtkvaliteten og holdbarheden har ikke været overbevisende. I 2014 gennem-
føres forsøg for at undersøge om det er lagringsmetoden (alm. kølelager) der er skyld i den 
dårlige holdbarhed. 
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I projektet er der hjemtaget 27 
sorter fra forskellige forædlere i 
hele Europa og sorterne er testet 
under danske økologiske forhold i 
forsøgsplantagen i Årslev med det 
formål at finde sorter, som helt eller 
delvist kan leve op til de mange krav 
der stilles til en økologisk æblesort. 
I projektet er sorternes produktivi-
tet målt og sundhed og træform be-
dømt. Frugternes plukketidspunkt, 
lagerevne og hyldeliv (Figur 1) er 
undersøgt. Alle sorter er analyseret 
for kvalitetsparametre som fasthed 
og sukker/syre balance og endelig er 
frugterne smagstestet af et panel af 
lægfolk, der alle har arbejdet med 
æbler i mange år. 

Her ved afslutningen af projektet 
skal der gøres status – omend det 
for alle sorter er meget tidligt i af-
prøvningsforløbet, og resultaterne 
derfor er noget foreløbige og ufuld-
stændige. Men efter at have set 
frugt på træerne i 1-2 år kan sorterne 
opdeles i en gruppe, der har interes-
sante egenskaber (Tabel 1), og som 
vil blive prioriteret i fremtidige pro-
jektansøgninger med det formål at 
få en mere komplet evaluering.  En 
anden gruppe kan også allerede nu 
(om end på et noget spinkelt grund-
lag) dømmes ude, da de har udvist 
en eller flere egenskaber, som ikke 
er ønskværdige i dansk økologisk 
produktion (Tabel 2). Endelig er der 
en rest hvor kendskabet simpelthen 
er for ringe til, at det er fair at kas-
sere dem, men ingen af sorterne var 
i det første års evalueringer, analy-
ser og smagsbedømmelser specielt 
overbevisende. Det drejer sig om 
sorterne:  Apollo, Frosta, Flordika, 
HL1080, Autento og Tells A587. 

En mere detaljeret rapport om sor-
terne kan findes på Fruitgrowth’s 
hjemmeside-

Hyldeliv af sorterne Sansa og Your Choice. Ved hyldeliv opbevares frugterne ved 16-18 
C i 7-10 dage og i den periode måles frugternes tab af fasthed. Opretholdelse af fasthed 
under et langt hyldeliv er en vigtig kvalitetsparameter og en forudsætning for, at forbru-
gerne kan nå at opleve frugter, som ikke er blevet bløde og melede.  

Sansa er en Japansk sort, som er med i sortsafprøvning for anden gang. Det er en pro-
duktiv og uproblematisk sort, som også klare sig rimeligt under helt usprøjtede forhold. 
Det er en tidlig sort, som kan være et alternativ til Discovery og holde sig, til det er tid 
til Aroma. Smagen burde ramme nutidens unge, da frugten er sprød og sød uden nogen 
specielt markant smag.

Maribelle fik bedste karakter for spise-
kvalitet, men udbytterne har ikke været 
imponerende og heller ikke i sæsonen 2014 
kommer der mange frugter på træerne. 


	Archived at http://orgprints: 
	org/27386: Archived at https://orgprints.org/27386



