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Sortsforsøg med hindbær

Variety trials with raspberries

I. Groven og G. Buck

Resumé
Sortsforsøg med hindbær udført ved Hornum,
Blangstedgaard og Spangsbjerg har vist, at
'Veten' ikke blot er den sort, der giver det
højeste udbytte, men også den sort der be-
sidder de bedste kvalitetsegenskaber vurderet
ud fra et industrielt synspunkt. 'Veten' er me-
get storfrugtet, fast og tåler således godt trans-
port. Den er velegnet til dybfrysning, fryse-
tørring og marmeladefremstilling. Andre sorter
der kan anvendes til industriel udnyttelse er
'Camenzind' og 'Malling Jewel'. 'Schönemann'
er egnet til at forlænge sæsonen, og 'Preussen'
kan stadig anbefales til dessertbrug.

Indledning
I de sidst offentliggjorte forsøg med hindbær,
blev der udpeget nogle sorter, der fandtes vel-
egnede til erhvervsmæssig dyrkning såvel som
til industriel udnyttelse, og disse har i de se-
nere år været erhvervets hovedsorter.

Siden den gang er der kommet nye sorter
på markedet, ligesom interessen for dyrkning
af hindbær samt fremstilling af hind bærpro-
dukter, såsom saft, marmelade m.v. er stærkt
stigende. Det er derfor vigtigt at finde frem
til det sortsmateriale, der på den bedste måde
tilgodeser såvel råvareproducenten, som den
industri, der gør varen forbrugervenlig.

Foreløbige resultater fra disse forsøg er
offentliggjort i 889. meddelelse fra Statens For-
søgsvirksomhed i Plantekultur.

De her omtalte forsøg blev gennemført på
nordisk basis, idet de blev placeret forskellige

steder i Finland, Sverige og Norge, og på
grundlag heraf kan bl.a. sortens hårdførhed
bedømmes.

Materiale og metode
Forsøgene blev gennemført ved Blangstedgaard
på svær lerjord, og ved Hornum på let sand-
jord, i årene 1964-68, samt ved Spangsbjerg
på god sandmuldet jord i årene 1965-69. Der
blev plantet i rækker med afstanden 2,0 mellem
rækkerne og 0,6 m mellem planterne i rækken,
seks fællesparceller å 16,0 m2.

Følgende 14 sorter tog del i forsøgene:
'Norna', 'Veten', 'Camenzind', 'Malling Jewel',
'Spangsbjerg 100', 'Ooyd George', 'Schöne-
mann 3-6', 'Preussen', 'Zeva I', 'Schönemann
2-4', 'Sygna', 'Geneva 393', 'Milton' og
'Amber'. Fire af sorterne er medtaget som
målesorter, nemlig: 'Andenken an Poul Camen-
zind', 'Malling Jewel', 'Lloyd George' og
'Preussen', der til dels er de bedste fra de sidst
offentliggjorte forsøg (650. beretning fra Sta-
tens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur) og til
dels nogle af de mest dyrkede sorter. Af de
nye sorter, der var med i forsøgene, er der en
dansk, tre norske, to tyske, en schweizisk og
tre amerikanske.

Gødningstilførsel, sygdomsbekæmpelse og
pasning iøvrigt, er gennemført efter behov de
forskellige forsøgssteder. Således er der f.eks.
givet 3-400 kg svovlsur kaligødning, 3-400 kg
superfosfat og 4-800 kg svovlsur ammoniak pr.
ha pr. år eller tilsvarende mængder N.P.K. ud-
bragt i blandingsgødninger.
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Der er i forsøgsperioden foretaget så lidt
jordbearbejdning som muligt. Ved Hornum
har der i hele forsøgsperioden været dækket i
selve rækken med halmhakkelse, mens man
mellem rækkerne har fjernet ukrudt og nye
skud manuelt eller ad kemisk vej med svid-
ningsmidler som Reglone og Grammoxone.

Beskæring er foretaget ved, at man har fjer-
net alle afbårne skud, samt udtyndet de nye
skud til ca. 10 stk. pr. løbende meter.

Handelsværdi, bærstørrelse m.v. er bestemt
ved udtagelse af tilfældige prøver i de for-
skellige sorter.

Undersøgelser vedrørende sorternes egnethed
til industriel udnyttelse er foruden ved Hornum
også udført ved Forskningslaboratoriet for
Grønt- og Frugtindustri, Statens forsøgsstation,
Blangstedgaard, samt ved Statens forsøgsstation,
Spangsbjerg. Her har man bl.a. bestemt sor-
ternes saftkvalitet samt deres egnethed til mar-
melade, til frysetørring, dybfrysning og hen-
kogning.

Frugtudbytte
Som det fremgår af tabel 1, har udbyttet va-
rieret meget de forskellige forsøgssteder imel-
lem. Ved Hornum har udbyttet i gennemsnit
været meget højt, med 17 t/ha for den højest
ydende, mens det mindste udbytte kun har
været ca. 4 t/ha. Ved Blangstedgaard har det
højeste udbytte været godt 11 t/ha og det la-
veste 4 t/ha. Ved Spangsbjerg har det højeste
udbytte i gennemsnit været godt 15 t/ha, mens
det laveste har ligget helt nede på 2 t/ha.
Denne forskel må tillægges dels jordbund og
klima og dels den kulturmæssige behandling.
Tabel 1.

På den lette jord ved Hornum er det største
udbytte i gennemsnit opnået af 'Norna' og
'Veten', efterfulgt af 'Camenzind', 'Malling
Jewel' og 'Schönemann 3-6'. Forskellen mellem
disse fem sorter var stor, idet 'Norna' og
'Veten' i gennemsnit lå ca. 25 % højere i ud-
bytte end de øvrige tre.

På den svære jord ved Blangstedgaard har
udbyttet ligget noget lavere end ved Hornum.
Men også her var det stort set de samme sorter,

der var bedst, selv om rækkefølgen var lidt
anderledes. 'Norna' har her givet det største
udbytte, efterfulgt af 'Camenzind', 'Lloyd Ge-
orge', 'Veten' og 'Zeva I'.

Ved Spangsbjerg har det derimod været den
lokale nummersort 'Spangsbjerg 100', der har
givet det største udbytte, efterfulgt af 'Veten';
'Norna', 'Malling Jewel' og 'Camenzind'.

Fælles for alle tre forsøgssteder har været, at
de amerikanske sorter 'Amber', 'Milton' og
'Geneva 393' har givet de mindste udbytter.

Totalgennemsnittet for alle tre forsøgssteder
viser 'Norna', 'Veten', 'Camenzind', 'Malling
Jewel' og 'Spangsbjerg 100' som de højest
ydende sorter.

Derimod har 'Preussen' der er en af de mest
almindeligt dyrkede sorter her i landet, med et
total gennemsnit på 10 t/ha, ved alle forsøgs-
steder ligget i midten af de 14 sorter, hvad
udbytte angår.

Sorternes tidlighed er vist ved udbytte af bær
efter de første to plukninger. Her ser man, at
'Malling Jewel« og 'Spangsbjerg 100' er de
tidligste, mens de to typer af sorten 'Schöne-
mann' er de seneste.

Bærstørrelse
Sorternes bærstørrelse, der er bestemt ved 100
stk. vægt gennem hele forsøgsperioden, frem-
går af tabel 2.

Ved Blangstedgaard og Hornum har 'Veten'
været den mest storfrugtede, mens 'Spangsbjerg
100' har været størst ved Spangsbjerg. Af total-
gennemsnittet fremgår, at 'Veten', 'Spangsbjerg
100', 'Zeva I' og 'Camenzind' har været de
mest storfrugtede, derefter kommer 'Schöne-
mann 3-6', 'Malling Jewel', 'Preussen' og 'Lloyd
George', mens det ved alle tre forsøgssteder
har været 'Milton' og 'Geneva 393', der har
haft de mindste bær.

Vækst og hårdførhed
Den samlede skudproduktion i antal og kg
rodskud pr. 100 m2 er bestemt ved Hornum,
mens vægten af den ved beskæring fjernede
plantemasse er bestemt ved Blangstedgaard og
Hornum.

Af tabel 2 fremgår det, at 'Zeva I' og 'Milton'
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Tabel 3. Sortsforsog med hindbczr 

1. 'Norna'. ............ 6 
2. 'Veten'. ............. 7 
3. 'Camenzind' ......... 6 
4. 'Malling Jewel'. ...... 9 
5. 'Spangsbjerg 100'. .... 7 

. . . . . .  6. 'Lloyd George'. 8 
.... 7. 'Schönemann 3-6' 8 

8. 'Preussen' ........... 6 
............ 9. 'Zeva 1'. 6 

. . . .  10. 'Schönemann 2-4' 9 
11. 'Sygna'. ............. 7 
12. 'Geneva 393'. ........ 7 

. . . . . . . . . . . .  13. 'Milton'. 6 
14. 'Amber'. . . . . . . . . . . . .  9 

Friske bær 

e 
A A 
L 4 a 

P m 2 
.- V ; C  > $  
;O% moE 
0 - 1 1  " l o  2-11 
z-.. $.!Z 

7 6 7 
8 9 9 
8 4 7 
8 6 6 
7 8 5 
8 5 7 
8 8 8 
7 2 4 
7 8 8 
6 7 5 
6 7 6 
5 3 4 
3 7 5 
7 gul - 

Marmelade 



har den største skudproduktion. Disse mange
skud giver dog en alt for tæt plantebestand, der
øger beskæringsarbejdet og vanskeliggør høst-
arbejdet. Ca. 500-1000 skud pr. 100 m2 eller
10-20 skud pr. meter række må anses for det
mest hensigtsmæssige. Det fremgår ligeledes af
tabellen, at 'Preussen' er den sort, der har givet
langt de færreste skud og for få skud til at give
en maksimal afgrøde.

Vinterhårdførheden er målt ved bedømmelse
af nedfrosne skudspidser. Som det fremgår af
tabellen, er der ingen væsentlig forskel på de
mest dyrkede sorter, dog har 'Camenzind' og
'Malling Jewel' haft lidt større frostskade end
de øvrige. De amerikanske sorter 'Amber',
'Milton' og 'Geneva 393' har haft mest toptørre
på grund af nedfrysning.

Forsøg udstationeret i Sverige og Norge har
vist, at 'Preussen' er den mest hårdføre sort,
men også at 'Veten' er en af de mest hårdføre.

Med hensyn til stængelsyge (Didymella ap-
planatd) har der været temmelig stor forskel
på, hvor modtagelige de forskellige sorter var.
De mindst angrebne sorter har været 'Veten',
'Malling Jewel', 'Preussen' og 'Norna', mens
'Zeva I' og 'Spangsbjerg 100' har været mere
modtagelige end de øvrige sorter. Ved udvæl-
gelse af sorter til dyrkning er der også lagt vægt
på deres modstandsdygtighed mod stængelsyge.

Frugtens værdi i handel og industri
Frugtens handelsværdi er bedømt ved, at der
er givet karakter efter skalaen 1-10, hvor 10
er bedst, for smag og helhedsindtryk, straks
efter plukning. Af tabel 3 ses, at 'Veten' har
været den sort, der har præsenteret sig bedst.
Den er ensartet i størrelse, storfrugtet, fast og
af god farve. Derefter følger 'Lloyd George',
'Malling Jewel' og 'Schönemann', der også
præsenterer sig godt. Den mindste karakter for
helhedsindtryk er givet til 'Milton' og 'Geneva
393', der ikke kan betragtes som en brugbar
handelsvare.

Industriel udnyttelse af frugten
Ved Forskningslaboratoriet for Grønt- og
Frugtindustri, statens forsøgsstation, Blangsted-

gaard og ved statens forsøgsstation, Spangsbjerg
samt ved Hornum er der foretaget forskellige
analyser og bedømmelser af frugten, med det
formål at finde frem til de sorter, der er bedst
egnede til industriel udnyttelse. Saftfarven er
dels bestemt efter skalaen 1-10 og dels målt på
kolorimeter ved 485 mn i fortynding 1 del saft
- 20 dele vand.

For den dåsekonserverede vares vedkom-
mende var 'Veten' bedst, både hvad form og
farve angår, især var farven bedre for denne
sort end for de øvrige. Næstbedst var 'Schöne-
mann' og 'Zeva I', der begge har beholdt farven
nogenlunde. 'Camenzind' derimod var kraftigt
affarvet og 'Preussen' i endnu større udstræk-
ning. Hos sidstnævnte var farven gråbrun ved
bedømmelsen.

Frysetørrede bær, der har været opbevaret
i et år, viste, at 'Veten' var blandt de sorter,
der havde den pæneste bærform, hos 'Schöne-
mann' derimod var småfrugterne helt faldet
fra hinanden.

Både 'Norna' og 'Veten' havde en kraftig,
mørk rød farve, mens 'Camenzind' havde et
violet anstrøg i det malede pulver, og 'Malling
Jewel' og 'Preussen' gav et meget lyst produkt.
Da tørstofindholdet betyder meget for en vare,
der skal frysetørres, er dette bestemt for de
forskellige sorter. Højest blandt de dyrknings-
værdige sorter var det hos 'Schönemann«.

Af samtlige sorter, der har været med i for-
søgene, er der tilvirket marmelade. Formålet
med undersøgelsen var at bedømme de organo-
leptiske egenskaber ved hindbærmarmelader,
samt at foretage en vurdering af, hvilke råvare-
egenskaber det er, der har betydning for sma-
gen ved hindbærmarmelade. Marmeladen blev
fremstillet umiddelbart efter høstningen i 1969,
der fandt sted i perioden 25. juli til 1. august.
Umiddelbart efter plukningen blev bærrene
analyseret for indhold af tørstof og titrerbar
syre. Herefter blev der fremstillet marmelade
med 35 % frugt og et tørstofindhold på 60 %.
Den blev konserveret og opbevaret ca. en må-
ned ved 15° C, hvorefter den af et smagspanel,
bestående af otte dommere, blev bedømt for
kerner, smag og aroma, efter skalaen 1-10.
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Tabel 4. Sortsforseg med hindbrer 

Dybfrosne bær 

Frosne i 4 maneder 
optnet i 3 timer 

Frosne i 8 måneder 
opt0et i 3 timer 

Frosne i 15 mAneder 
optoet i 3 timer 

1. 'Norna'. ................ 6 32 4 
................. 2. 'Veten'. 9 7 9 

3. 'Camenzind'. ............ 8 5 8 
4. 'Malling Jewei'. .......... 8 10 7 

........ 5. 'Spangsbjerg 100'. 8 23 5 
6. 'Lloyd George'. .......... 7 14 5 
7. 'Schonemann 3-6' ........ 7 16 5 
8. 'Preussen' ............... 5 15 6 
9. 'Zeva 1'. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 1 4 

10. 'Schonemann 2-4' ........ 4 25 4 
11. 'Sygna'.. ................ 5 9 6 
12. 'Geneva 393'. ............ 3 45 2 
13. 'Milton'. ................ 4 27 2 
14. 'Amber'. ................ - 20 

5 7 8 42 
9 7 7 43 
8 5 9 34 
7 7 9 41 
3 6 8 37 
7 7 8 37 
3 9 9 35 
5 5 9 36 
3 8 10 49 
3 9 9 35 
7 7 7 34 
4 5 9 32 
3 8 9 37 
7 gul 12 44 



Som det fremgår af tabel 3 har 'Norna' og
'Milton' fået den højeste karakter for aroma,
men den kunne ikke adskilles fra flere andre
sorter, deriblandt 'Veten', 'Lloyd George' og
'Spangsbjerg 100'. 'Geneva 393' må betegnes
som en sort, der ikke dufter meget af hindbær.

Med hensyn til smag har 'Zeva I' ifølge ta-
bellen fået den højeste karakter, men denne
sort er i gruppe med andre sorter, hvoraf der
skal fremhæves 'Veten', 'Schönemann 2-4' og
'Sygna', der også fik høje karakterer for aroma.
De fem sorter, der blev placeret lavest med
hensyn til aroma, fik også de mindste karak-
terer for smag. I smagsmæssig henseende er
aromaen den mest betydningsfulde bestanddel
af hindbærmarmelade.

Af resultaterne i tabellen kan ses, at ker-
nerne var mindst generende hos nogle af de
sorter, der har fået de laveste karakterer for
aroma og smag. Flest kerner har 'Norna'. Sor-
ter som 'Veten', 'Schönemann' og 'Malling Je-
wel' gav marmelade med noget generende
kerner, men der var ikke stor forskel de for-
skellige sorter imellem.

Dybfrosne bær, der har været nedfrosset i
4, 8 og 15 måneder, blev bedømt tre timer efter
optøning. Efter 4 måneders dybfrost var 'Ve-
ten' den, der både i form og farve var bedst.
'Malling Jewel' og 'Camenzind' var også meget
gode, mens 'Preussen' f.eks. ikke var velegnet
til formålet, idet den både er for lys og falder
for meget sammen. 'Camenzind', 'Veten' og
'Malling Jewel' var de sorter, der afgav mindst
saft efter optøning, hvorimod 'Norna' og
'Spangsbjerg 100' hørte til blandt de, der afgav
mest.

I bedømmelsen af bærrenes fasthed viste
'Camenzind' sig som den bedste, efterfulgt af
'Veten', 'Malling Jewel' og 'Lloyd George'.

Ved Blangstedgaard blev prøver af de for-
skellige sorter nedfrosset ved -i- 20° C, med og
uden sukker. Den tilsatte sukkermængde var
20 g pr. 100 g bær. Efter otte måneder blev
bærrene optøet ved 22° C i tre timer, og resul-
taterne fremgår af tabel 4.

Mest iøjnefaldende af disse tal er bærformen
efter optøning. 'Veten', 'Camenzind' og 'Mal-

ling Jewel' har holdt deres form bedst uden
sukkertilsætning. Med sukker har 'Veten' og
'Malling Jewel' også holdt formen godt, hvor-
imod 'Camenzind' er faldet helt sammen.
'Norna' har i denne prøve vist sig uegnet til
dybfrysning, både med og uden sukker, og det
samme er tilfældet for 'Spangsbjerg 100'. 'Lloyd
George' og 'Schönemann 3-6' har været meget
tilfredsstillende, og 'Preussen' har hævdet sig
forbavsende godt, som det fremgår af tabellen.

Efter 15 måneders dybfrost og derpå op-
tøning har 'Veten' stadig haft den bedste frugt-
form, mens 'Norna', 'Spangsbjerg 100' og
'Schönemann' faldt sammen efter optøning.
Den bedste farve blev derimod fundet hos
'Schønemann', der stadig var meget mørk rød,
mens 'Camenzind' og 'Preussen' var meget lyse.

Refraktometertallet uden sukker er højest
hos 'Malling Jewel' og 'Lloyd George', hvor-
imod det er mindst hos 'Norna' og 'Veten'.
Tager man derimod refraktometertallet med
sukker ligger 'Veten', 'Norna' og 'Malling Je-
wel' meget højt, mens 'Lloyd George' er lavt.
Lægger man disse tørstoftal sammen, kan man
se, at 'Veten' og 'Malling Jewel' har det højeste
tal af de brugbare sorter.

Vurdering af sorterne
Ud fra de opnåede resultater og med henvis-
ning til sortsbeskrivelsen findes følgende sorter
egnede til såvel erhvervsmæssig dyrkning og
industriel udnyttelse, som til brug i de mindre
haver:

'Veten' gav marmelade med en tydelig til
stærk aroma og en god smag. Da denne sort
desuden giver et højt arealudbytte og har gode
egenskaber, kan den anbefales til industriel
fremstilling af marmelade, ligesom den er vel-
egnet til dyb frysning og frysetørring. 'Camen-
zind' og 'Malling Jewel' er andre gode sorter.
De giver begge relativ gode udbytter og en
særdeles fin handelsvare, der besidder gode
egenskaber for såvel henkogning og dybfrys-
ning som til fremstilling af marmelade. Disse
sorter kan også anvendes som dessertbær, da
de holder sig godt ved transport i små pak-
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ninger. Såvel smag som farve er god, og de
har et meget fint udseende.

Til brug som dessertbær kan iøvrigt stadig
anbefales 'Preussen'. Den giver et relativt lille
udbytte, farven er meget lys og frugten blød,
men den har en god sød smag. Dog er den
ikke særlig velegnet til industriel udnyttelse.
'Norna', der i gennemsnit har opnået det høje-
ste udbytte, samt høje karakterer i marmelade,
kunne godt tænkes dyrket, men den besidder
ikke sådanne kvalitetsegenskaber, at man vil
anbefale den til erhvervsmæssig dyrkning, hvis
det ikke er til decideret pulpfremstilling.

'Schönemann 3-6', der både giver et godt
udbytte og bær af fin kvalitet, kan anbefales til
dyrkning som sildig sort, til forlængelse af
hindbærsæsonen med en til to uger.

De amerikanske sorter 'Amber', 'Milton' og
'Geneva 393' vil ingen dyrknings- og handels-
mæssig betydning få her i landet, idet hverken
deres kvalitetsegenskaber eller udbytte kan stå
mål med de sorter, der anbefales til dyrkning.
Dog har disse sorter den egenskab, at frugten
løsner relativt let fra frugtstolen, hvilket gør,
at de kan få en vis betydning i forbindelse med
mekanisk høstning.

Erkendtlighed
Forskningsleder P. E. Christensen og lie. agro.
K. Kaack, Forskningslaboratoriet for Grønt- og
Frugtindustri, Blangstedgaard, og lie. agro. A.
Thuesen, Spangsbjerg, der alle har bidraget
med analyser og bedømmelser af den konser-
verede vare, overbringes herved en tak for
arbejdet.

Sortsbeskrivelse
'Norna'
Sorten er taget hjem fra Statens forsøgsgaard,
Kise, Nes, Hedmark, Norge.

Middelkraftig til kraftigtvoksende sort med
forholdsvis få, lidt overhængende, ret lys
grønne skud, der ikke er duggede. Tornene,
hvoraf der kun er ret få, er middelstore, meget
spidse og lidt endadbøjede, farven er mørk
purpur til næsten sort.

Bladene er store, mørk grønne, meget ryn-

kede eller skarpt foldede, med meget lys grå
underside. Bladstilken er svagt rødfarvet.

Bærrene er middelstore til store, bredt kegle-
formede til næsten runde, med store småfrug-
ter. Stolen er meget tyk, kegle- til valseformet,
den slipper først bærret ordentligt, når den er
overmoden, hvorfor den er vanskelig at plukke,
da bærret ved rette modenhed kan gå itu ved
plukning. De er bløde og bliver nemt for
mørke, de safter og krummer en del, og sma-
gen er god, lidt syrlig.

'Veten'
Sorten er taget hjem fra Statens forsøgsgård,
Kise, Nes, Hedmark, Norge.

Kraftigvoksende sorti med et middelstort
antal høje, oprette, meget lys grønne skud,
der er en del duggede. Der er kun få torne,
som er middelstore til små, svage, spidse, lidt
nedadrettede, mørk-purpur farvede.

Bladene er store og kraftige, skarpt foldede,
ret spidse, kraftigt dobbelt savtakkede og af
lys, mat, grøn farve. Stilken er svagt rødfarvet
mellem de enkelte småblade.

Bærrene er meget store, kegleformede til
valseformede. Småfrugterne er ensartede, mid-
delstore, godt presset sammen og giver et fast
bær, der ikke safter og smuldrer. Stolen er
lang, kegleformet og slipper bærret ret nemt.
Farven er ret mørk rød og smagen god, lidt
syrlig. Kvaliteten er særdeles god.

'Camenzind'
Tiltrukket ved forsøgsstationen Wädenswill,
Schweiz.

En kraftigvoksende sort med mange, op-
rette, lysgrønne, svagt duggede skud. Tornene,
der findes i middelstort antal, er kraftige, me-
get stive og spidse, med meget stor oval basis,
stillingen er vandret udadstående, og farven er
mørk purpurfarvet til næsten sort.

Bladene er store, rynkede, noget indadrullede
med kraftig, dobbelt savtakket blandrand. Far-
ven er mat, lysgrøn med meget lys grå bagside.
Bladstilk og -fod er rødfarvet på oversiden.

Bærrene er store, regelmæssige, bredt kegle-
formede og af middelrød farve. Stolen er mid-
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dellang, kegleformet til noget tilspidset. Bæger-
bladene er middelstore og stilken middellang.
Bærret er ret fast, smuldrer ikke og safter kun
meget lidt, småfrugterne er middelstore, noget
uens i størrelse og form. Bærrene er lette at
plukke og af god, lidt sur smag. Kvaliteten
er god.

'Malling Jewel'
Sorten er fremkommet ved East Malling af
samme krydsning som 'Malling Promise' og
'Malling Exploit'.

Den er middelkraftig til kraftigvoksende med
relativt få, ret lys grønne, svagt duggede skud,
med røde skjolder. Tornene findes kun i meget
lille antal, og til tider mangler de helt. De er
bløde, svage, lys grønne med mørkere til rød
spids.

Bladene er middelstore til store, ret buklede
eller rynkede og sammenrullede. Farven er
mat, ret mørk grøn med lys grå bagside. Plan-
terne virker sunde og velproportionerede.

Bærrene er middelstore, regelmæssige, bredt
kegleformede og af meget mørk rød farve.
Småfrugterne er middelstore, ensartede og gi-
ver et fast bær, der ikke smuldrer eller safter.
Stolen er kraftig, bredt kegleformet, spids, men
slipper nemt bærret. Meget let at plukke. Bæ-
gerbladene er middelstore og stilken middel-
lang. Særdeles fin kvalitet og smag. Bærrene er
lidt små sidst på sæsonen, med enkelte hvide
småfrugter.

'Spangsbjerg 100'
Sorten er en krydsning, som er lavet ved sta-
tens forsøgsstation, Spangsbjerg.

Middelkraftigt til svagtvoksende sort, med et
middelstort antal, oprette, stærkt duggede, me-
get stærkt rødskjoldede skud. Der er kun få
torne, og de er lange, spidse, lidt bløde, pur-
purfarvede og noget nedadrettede.

Bladene er store, kraftigt rynkede, meget
mørk grønne, stive og læderagtige. Stilken er
stærkt rødskjoldet, og undersiden af bladet er
meget lys grå.

Bærrene er store, kegleformede til runde,
grove, med en stor, bred, kegleformet til

valseformet stol, der vanskeligt slipper bærret.
De smuldrer ikke og safter kun lidt. Farven er
meget mørk, og smagen god, men lidt syrlig.
Mange bær sidder skjult i bladene.

'Lloyd George'
Sorten er af ukendt engelsk oprindelse, sendt
på markedet omkring 1919.

Den er middelkraftigt voksende, med mange
overhængende skud, der giver den et bredt-
voksende udseende. Skuddene er lysgrønne,
duggede, svagt rødskjoldede i solsiden og tæt
besat med mange, små, kraftige, næsten sorte
torne, med meget bred elliptisk basis.

Bladene er middelstore, brede og karakte-
ristisk rynkede eller foldede med meget lys grå
underside. Bladranden er kraftigt dobbelt sav-
takket, og bladstilken er ganske svagt rødf arvet.

Bærrene er store, kegleformede, temmelig
langstrakte, med ensartet store, velformede
småfrugter. Stolen er lang, kegleformet, til-
spidset og løsner sig let fra bærret. Bæger-
bladene er middelstore til små og stilken ret
kort. Bærrene er faste, de safter ikke og
smuldrer kun lidt. Mange bær sidder gemt inde
i busken, hvorfor de er lidt besværlige at
plukke. Smagen er særdeles god, ret syrlig.
Kvaliteten god.

'Schönemann 3-6'
Sorten, der er taget hjem fra Schönemann's
planteskole, Tyskland, indeholdt flere typer,
hvoraf to er udvalgt og givet numre. Denne
type er kraftigvoksende med mange, ret høje,
oprette til lidt overhængende, duggede skud af
lys grøn farve.

Tornene, der findes i middelstort antal, er
små, spidse, vandret siddende til lidt nedad-
rettede, næsten sorte, med lille elliptisk basis.

Bladene er middelstore, lys grønne, let ryn-
kede og temmelig tynde. De har meget lys grå
underside og er helt uden rødfarvning.

Bærrene er middelstore, sent modne, kegle-
formede, med en ret lang, spids, kegle- til
flaskeformet stol. De er meget faste med ens-
artede småfrugter. De safter ikke og smuldrer
kun meget lidt. Farven er god, mørk, mat rød.
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Smagen er lidt syrlig. En del frugter sidder
skjult i bladene.

'Preussen'
Af ukendt tysk oprindelse, har været dyrket
siden omkring 1915.

Middelkraftig til kraftigtvoksende sort med
ret få oprette, duggede skud af meget lys grøn
farve, kraftig rødfarvning om efteråret.

Tornene, hvoraf der kun er få, er store, ret
bløde, meget spidse og farveløse med mørkere
spids. De er lidt nedadbøjede, og ofte mangler
de helt.

Bladene er ret store, lyse, buklede eller ryn-
kede, sammenrullede med bagudbøjet blad-
rand. Bladstilk og -fod er svagt rødfarvet.

Bærrene er middelstore, næsten runde og af
meget lys farve. Stolen er kort, meget kraftig,
bredt kegleformet til næsten rund og slipper
nemt bærret. Småfrugterne er noget uensartede
og temmelig store. Bærrene er meget bløde og
safter meget let, ligesom de kan smuldre. Man-
ge bær sidder gemt i løvet, hvorfor den er lidt
vanskelig at plukke. Smagen er mild, sød og
meget god. Særdeles velegnet som dessertbær.

'Zeva V
Tiltrukket ved forsøgsstationen Wädenswill,
Schweiz.

En kraftigtvoksende sort med mange, høje,
overhængende, en del duggede, lys grønne skud
med kraftige, røde skjolder. Der er kun få,
middelstore, rødbrune, ret bløde, spidse torne,
der er lidt nedadrettede og sidder spredte på
skuddene.

Bladene er store, åbne, med store internodier
mellem småbladene. Kraftigt foldede/rynkede
og meget spidst savtakkede. Farven er mat, lys
grøn, med ret lys grå underside og ret stærkt
rødfarvning af bladfod og -stilk.

Bærrene er middelstore til store, bredt kegle-
formede, med store uensartede småfrugter. Sto-
len er kraftig, bredt kegleformet og en del til-
spidset. Bægerbladene er temmelig store og
stilken lang. Bærret er fast, noget uens i stør-
relsen, safter og smuldrer ikke. Smagen er ret
god, lidt syrlig. Kraftigt virusangrebet.

'Schönemann 2-4'
Sorten, der er taget hjem fra Schönemann's
planteskole, Tyskland, indholdt flere typer,
hvoraf to er udvalgt og givet numre. Denne
type er kraftigtvoksende med mange ret høje,
oprette, meget lyse, noget duggede skud, der
er helt uden rødfarvning. Der er kun få torne,
og de er små og svage, nærmest barkpletter, og
farven er mørk purpur.

Bladene er middelstore, skarpt foldede, ryn-
kede, blanke, næsten læderagtige. De er fladt
udadstående og minder en del om bladene på
'Lloyd George'.

Bærrene, der er sent modne, er middelstore,
kegleformede med en lidt indsnævret spids. De
faste bær hverken saften eller smuldrer. Farve
og smag er god, men lidt sur. Mange bær er
skjult i bladene, hvorfor den er lidt vanskelig
at plukke.

'Sygna'
Sorten er taget hjem fra Statens forsøgsgård,
Kise, Nes, Hedmark, Norge.

Middelkraftig til ret svagtvoksende sort, med
mange, små, oprette til overhængende, meget lys
grønne skud. De er en del duggede og har
svage, røde skjolder i solsiden. Skuddene er
ret tæt besat med lange, ret bløde, rødbrune,
meget spidse, vandret siddende torne, med stor
oval basis.

Bladene er middelstore, foldede, groft sav-
takkede og af ret lys, mat grøn farve. Bladfod
og -stilk er svagt rødfarvet.

Bærrene er middelstore til store, bredt kegle-
formede til valseformede med ret store uens-
artede småfrugter. Faste bær, der ikke safter,
men som smuldrer en del. Stolen er lang og
kegleformet. Bægerbladene er store og stilken
lang. En del bær sidder nede mellem bladene.
Farven er god, men smagen noget sur, og der
er mange store kerner.

'Geneva 393'
Sorten er taget hjem fra New York State Expe-
riment Station, Geneva, New York, U.S.A.

En kraftigtvoksende sort med mange, meget
høje, oprette, stærkt duggede og kraftigt rød-
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skjoldede skud. Tornene, hvoraf der kun er ret
få, er middelstore, purpurfarvede, ret bløde og
lidt nedadrettede.

Bladene er store, meget mørke og skinnende,
næsten læderagtige og tydeligt konvekse. Ofte
er tre flige sammenvoksede. Meget karakteri-
stisk stærkt rødfarvede bladstilke.

Bærrene er små, kegleformede til runde, med
kort kraftigt kegleformet stol. De safter og
smuldrer lidt. Farven er ret lys rød, smagen er
god, ret sød. Ingen handelsvare.

'Milton'
Sorten er taget hjem fra New York State Expe-
riment Station, Genewa, New York, U.S.A.

, En middelkraftigt voksende sort med mid-
delhøjde, noget overhængende, lys grønne skud,
der er stærkt rødfarvede og duggede. Den har
mange, store, spidse, bløde, purpurfarvede til
næsten sorte torne.

Bladene er ret små, karakteristisk skarpt fol-
dede, spidse, meget mørke, matte med en kraf-
tig rødfarvning af stilken.

Bærrene er små, uregelmæssige af form,
bredt kegleformede til næsten runde, med en
ret kort, bred stol. Småfrugterne er store,
smuldrer meget og safter lidt, uens i størrelse
og form. Smagen er sur, farven ret god. Mange
bær sidder skjult i bladene, og den er vanskelig
at plukke, da bærrene sidder godt fast. Ingen
god handelsvare.

'Amber'
Sorten er taget hjem fra New York State Expe-
riment Station, Geneva, New York, U.S.A.

En meget kraftigtvoksende sort med et stort
antal meget høje, oprette, stærkt duggede, lys
grønne skud. De er næsten tornløse, men har
dog i begyndelsen få, spredte, lys grønne, bløde,
spidse, vandrette til nedadrettede torne.

Bladene er store, næsten glatte, meget tynde,
meget lys grønne, i toppen næsten gule. Hele
planten, også skuddene, er helt uden rød-
farvning.

Bærrene er middelstore, kegleformede, med

en meget kraftig, bred, stærk tilspidset stol.
Småfrugterne er ensartede, faste, og de hverken
safter eller smuldrer. Farven er gul orange.
Modningen er meget uens, og den har en
meget lang sæson. Smagen er god, lidt syrlig.

Summary
Variety trials with raspberries
The present report deals with variety in raspberry
carried out at the State Experiment Station at
Hornum (sandy loam) Blangstedgaard (heavy clay)
and Spangsbjerg (rich loam). The trials included
14 varieties and were planted at the distance
2.0 x 0.6 m.

Fertilizers were given at a rate suitable for the
trial.

Table 1 shows the yield at different stations for
four years and the average for the first two
pickings. Table 2 shows fruit size and the shoot
production (Nye skud), frost damage (Frostskade)
and attack of Spur Blight (Didymella applanata).

'Veten' gives the biggest berries of all varieties
tried.

Table 3 indicates, that in general impression
'Veten' is the best variety and was the best one
for canning. 'Veten' has also been one of the best
for dryfreezing and for marmalade.

Table 4 indicates, that 'Veten' also is one of
the best varieties for deepfreezing, determined
after 4, 8 and 15 month respectively.

The varieties of major importance to both the
grower and the industry have been determined
to be: 'Veten', 'Camenzind' and 'Mailing Jewel'.

For the fresh fruit-market 'Preussen' can also
be recommended.

As late variety for prolonging the season
'Schönemann' is recommended.
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