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Frøavlsforsøg med morgenfruer

Trials with Calendula for seed production
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Resumé
Ved Statens Forsøgsstation, Roskilde, udførtes i
1984-87 frøavlsforsøg med morgenfruer (Calen-
dula). Resultaterne viser, at det må tilrådes at an-
vende 4 kg udsæd/ha under forudsætning af, at
jævn fordeling kan opnås, og ved en sådybde på

1-2 cm. Ved anvendelse af jordmidler til ukrudts-
bekæmpelse må en sådybde på 2 cm tilrådes.

Den bedste høstmåde er skårlægning og føl-
gende tærskning efter 12-14 dages vejring. Afgrø-
den kan nedvisnes og tærskes direkte på roden,
men der er risiko for frøspild.

Nøgleord: Morgenfruer, Calendula, frøavl, sådybde, såmængde, kvælstof, høstmetoder.

Summary
Trials with Calendula for seed production were
carried out over the period 1984-87 at the Govern-
ment Research Station, Roskilde.

According to the results it is recommended to
use 4 kg seed/ha - plain distribution provided -
and 1-2 cm sowing depth. 2 cm is recommended

when using soil herbicides.
The best method of harvesting is swathing and

after 12-14 days airing, threshing from the swath.
Forced withering (Reglone) of the crop made

and direct threshing can be carried out however
seed wastage is a risk.

Key words: Calendula, seed production, sowing depth, amount of seed, nitrogen, method of harvesting.

Indledning
Morgenfrue eller Calendula er enårig og tilhører
kurvblomstfamilien. Der findes flere sorter, som
varierer i højde og farve med gule-orange nuan-
cer.

For at undersøge nogle af de dyrkningstekniske
problemer ved frøavlen udførtes ved Roskilde
forsøgsstation i 1984-87 forsøg i sorten Orange
King med sådybde, så- og kvælstof mængder samt
direkte tærskning efter nedvisning.

Sådybdeundersøgelse
Undersøgelserne udførtes i marken om foråret i
1984 med 12 gentagelser og under laboratoriefor-
hold i spande med jord med 4 gentagelser i ja-
nuar-februar 1986. Den anvendte metodik er be-
skrevet i Meddelelse nr. 1540, 1980, om sådybde-
undersøgelser i kløverarter. Undersøgelserne om-
fattede placering af frøene i sådybderne 1, 2, 4, 6
og 8 cm. Frøvægt og spireevne i det anvendte frø
var i 1984 7,84 mg og 93 pct., i 1986 6,10 mg og 77
pct. Resultatet fremgår af fig. 1.
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Fig. 1. Fremspiringsprocent ved forskellige sådybder.
Influence of sowing depth on germination per cent.

Den bedste fremspiring opnåedes ved sådyb-
den 1 cm. Ændring fra 1 til 2 cm medførte en min-
dre nedgang, men ændring til 4 cm gav et betyde-
ligt fald. Ved sådybden 6 cm var fremspiringspro-
centen under 20 og ved 8 cm 0 under markfor-
hold.

Forsøg med så- og kvælstofmængder
Fire forsøg udførtes i 1984-87 efter følgende fak-
torielle plan med 16 kombinationer.

Plan:
Såmængder

kg/ha
1. 2
2. 4
3. 8
4. 16

Kvælstofmængder
kg/ha
1. 0
2. 20
3. 40
4. 60

Gennemsnitlig dato for såning 22. april, kvæl-
stof udbringning 26. april, skårlægning 9. septem-
ber og tærskning 28. september.

Frøet blev sået med almindelig såmaskine med
rækkeafstand 50 cm. Det var vanskeligt at få frøet
jævnt fordelt ved 2 kg udsæd/ha, i nogen grad også
ved 4 kg. Der var ofte store spring i rækkerne. I de

Tabel 1. Frøudbytte kg/ha (11 pct. vand og 100 pct. ren-
hed), gns. 4 forsøg. Duncan test. Forskellige bogstaver
ved gennemsnitstal angiver signifikans på 5 pct. niveau.
Seed yield kg/ha (11 p.c. moisture and 100 p.c. purity),
mean 4 trials. Duncan test. Mean figures with different let-
ters indicate significance at 5p.c. level.

Udsæd

kg/ha

2
4
8

16
Gns. Mean

N kg/ha

0

363
387
396
403
387 c

20

367
396
406
403
393 be

40

395
418
410
427
412 a

60

407
435
419
411
418 a

Gns.

383 b
409 a
408 a
411a

to sidste forsøgsår blev frøet ved 2 kg udsæd blan-
det op med sorteret savsmuld i forholdet 1 del frø
til 3 dele savsmuld og ved 4 kg udsæd i forholdet
1 til 1. Fordelingen af frøet ved såningen blev der-
ved tilfredsstillende.

Gennemsnitsudbytter af frø ved de forskellige
faktorkombinationer og som hovedvirkning af så-
og kvælstofmængder er vist i tabel 1. Udbytteni-
veauet varierede meget fra år til år. Det svarer til
årsvariationen ved direkte tærskning (tabel 3).

Tabel 2. Frøvægt, spireevne, planteantal/m2 og plante-
højde, cm. Hovedvirkning, gns. 4 forsøg. Duncan test.
Seed weight, germination capacity and number of plants/
m2. Main effect. Mean 4 trials. Duncan test.

N kg/ha

0 20 40 60

Frøvægt, mg
Seed weight, mg
Spireevne, pct.
Germination, p.c.
Antal pl./m2

No. ofplantslm2

Plantehøjde, cm
Plant height, cm

Frøvægt, mg
Spireevne, pct.
Antal planter/m2

Plantehøjde, cm

6,68 a 6,71a 6,66 a 6,75 a

77a 79a 79a 79a

77a 77a 78a 69b

76a 77a 77a 76a

Udsæd, kg/ha
Seed rate, kg/ha

8 16

6,59 a 6,67 a 6,75 a 6,79 a
76a 80a 79a 79a
25d 47c 80b 149a
75b 76ab 77a 78a
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Tabel 3. Frøudbytte, kg/ha (11 pct. vand og 100 pct. renhed) og frøkvalitet i forsøg med direkte tærskning. Duncan
test.
Seed yield, kg/ha (11 p.c. moisture and 100 p.c. purity) and seed quality in trial with direct threshing. Duncan test.

Skårlægning/nedvisning, dato, gns.
Swathing/withering, date, mean
Tærskning, dato, gns.
Threshing, date, mean
Frøudbytte, kg/ha 1984
Seed yield - 1985

1986
1987
gns.4fs.
mean 4 trials

Frø vægt, mg
Seed weight, mg
Spirehastighed, pct. -
Speed of germination p.c.
Spireevne, pct. -
Germination, p. c.

Tærsket
Threshing

efter
skårlægning
after
swathing

9/9

28/9

619
217

1004
122
491 a

6,91 a

73 a

81 a

direkte efter
nedvisning
directly after
withering

9/9

28/9

312
158

1016
122
402 b

6,75 a

65 a

72 a

direkte uden
nedvisning
directly without
withering

-

28/9

375
191
978
122
417 b

6,91 a

59 a

69 a

I gennemsnit gav 4, 8 og 16 kg udsæd/ha samme
frøudbytte, 2 kg udsæd lidt lavere. Kvælstof-
mængderne gav også kun små udslag, dog var frø-
udbytterne stigende op til 40 kg/ha.

I det høstede frø blev foretaget bestemmelse af
frøvægt og spireevne. Resultaterne heraf som ho-
vedvirkning er vist i tabel 2 sammen med resulta-
terne af plantetællingerne i marken efter fremspi-
ringen og målingen af plantehøjden forud for
høst.

Kvælstof mængden påvirkede hverken frøvægt,
spireevne eller plantehøjde. Den største kvælstof-
mængde på 60 kg/ha hæmmede markspiringen
lidt og gav derved lidt færre planter pr. m2.

Såmængden påvirkede hverken frøvægt eller
spireevne, men den stigende såmængde gav
stærkt tiltagende plantetæthed. Plantehøjden var
svagt stigende ved den tiltagende plantetæthed.

Forsøg med direkte tærskning
på roden
Sideløbende med forsøget med så- og kvælstof-
mængder udførtes forsøg med direkte tærskning
på roden efter følgende plan:
1. Skårlægning, tærskning efter vejring
2. Nedvisning med Reglone, direkte tærskning
3. Direkte tærskning uden nedvisning

Resultaterne er vist i tabel 3. Udbytteniveauet
varierede meget fra år til år. Afgrøden blev i 1984
og -85 udsat for stærk blæst lige forud for tærsk-
ningen. Dette medførte stort frøspild i den stå-
ende afgrøde og værst i led 2, som var nedvisnet
med Reglone. Der var ikke tilsvarende spild for-
årsaget af blæst i 1986 og -87. Resultaterne viser,
at der er ret stor risiko for frøspild ved direkte
tærskning på roden efter nedvisning. Den direkte
tærskning medførte ingen ændring af frøvægten,
men en lille tendens til nedsat spirehastighed og
-evne.

Manuskript modtaget den 22. juli 1988.
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