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Årstallet 1915, og stedet Blangstedgård, varsler 
først og fremmest årstal og sted for organiserede 
forsØg med frugt, først og fremmest frugttræer i 
Danmark. Ganske vist var Statens Forsøgssta
tion, Blangstedgård, underlagt Statens ForsØgs
virksomhed i Plantekultur, det senere Statens 
Planteavlsforsøg, ikke en »ren« frugtforsøgssta
tion. Gennem en lang årrække, faktisk indtil slut
ningen af 60'erne, havde Blangstedgård en lang 
række »indstationerede« forsØg fra andre forsøgs
stationer, omfattende såvel land- som havebrugs
afgrøder, fx sortsforsøg med korn, roer og grønsa
ger. Blangstedgård-Årslev er heller ikke det ene
ste sted, hvor der i Danmark er foregået eller fo
regår forskning og forsøg med frugt. ForsØg med 
frugtbuske var en lang årrække hjemmehørende i 
Hornum. Sygdomme og skadedyr har for det me
ste hørt hjemme under Statens Plantepatologiske 
Forsøg, nu kaldet Statens Planteværnscenter, li
gesom frugtforsøg og forskning i mindre omfang 
har fundet sted andre steder inden og uden for in
stitutionen. 

Men frugtforsøgene ved Blangstedgård-Årslev 
har været det gennemgående emne, og stedet op
fattes i ind- såvel som udland som Frugtforsøgsta
tionen i Danmark. 

Ved en 75 års dag er det naturligt at mindes fød
selarens udvikling. En forsøgs- og forskningsinsti
tutions væsentligste opgave er at fremstille viden, 

som bl.a. kan kanaliseres ud i form af publikati
oner. Et godt indtryk af fødselarens meriter og 
dermed også den udvikling, som er sket, får man 
ved at gennemse hæftet: Frugttræ-litteratur. Insti
tut for Frugt og Bær. 1917-1984 (2. udgave). Puhli
kationer fra stationens barn- og ungdom, dvs. de 
første ca. 30 år, er præget af, at man har stået 
mere eller mindre på bar bund med hensyn til alt. 
De eneste mere omfattende læundersøgelser ved
rørende frugt stammer fra forsøgstationens barn
dom; de findes vist ikke bedre andre steder og un
derstreger læets store betydning. Sygdomme og 
skadedyr har altid været et stort emne i frugtdyrk
ning, og flere sprøjteforsøg fra de tidligere år vid
ner om dette (senere overgik dette område som 
nævnt til Statens Plantepatologiske ForsØg). El
lers fordelte resultaterne sig på gødningsforsøg, 
forsøg vedrørende opbevaring samt enkelte un
dersøgelser vedrørende grundstammer, beskæ
ring, bestøvning mv. Perioden var præget af de 
langvarige forsøg, meget grundige såvel i gennem
førelse som i resultatbearbejdning. Bl.a. derfor, 
men også på grund af mange indstationerede for
søg, synes aktiviteten i form af antal publikati
oner måske ikke så imponerende i forhold til den 
senere udvikling (tabel 1). 

Et stigende antal publikationer vedrørende 
frugtopbevaring i 50'erne og 60'erne vidner bl.a. 
om, at de tekniske faciliteter i form af et frugtla-



Tabell. Antal publikationer inden for 5-årsperioder. Kilde: Frugttræ-litteratur. Institut for Frugt og Bær. 1917-1984. 

Periode 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- 1940- 1945- 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980-
1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 

Antal 3 7 6 12 16 8 4 

ger og forsøgsfaciliteter var blevet bedret. For
søgsstationen var dermed med til at præge udvik
lingen på opbevaringsområdet, fra ventilerede 
lagre til køl og senere CA-opbevaring. Ligeledes 
blev der udarbejdet kritiske grænser for de en
kelte sorter. I 50'erne optræder også i stigende 
grad publikationer vedrørende grundstammer, 
beskæring og andre emner. 

Ellers var 50'erne og 60'erne også i høj grad er
næringens og gødskningens periode. De endelige 
resultater af de langvarige gødningsforsØg forelå 
omkring 1950 og viste bl. a., at kalium var et cen
tralt næringsstof for frugttræer, mens kvælstof 
spillede en mindre rolle end for mange andre af
grøder, hvilket gav anledning til mange diskussio
ner. Det medførte således en række spørgsmål, 
som førte til oprettelsen af et kemisk laboratori
um, og det blev efterfulgt af undersøgelser vedrø
rende jord og jordanalyser, senere fulgt af blad
analyser, som blevet vigtigt middel til vurdering 
af træers og buskes gødsknings behov. 

I 50'erne var Blangstedgård endnu præget af 
ikke blot at være en forsØgsstation, men også et 
uddannelsessted for unge mennesker. Stedet 
havde med et stort folkehold med kost og logi næ
sten karakter af en slags højskole. I denne pe
riode efter den anden verdenskrig, hvor det igen 
blev muligt at rejse, optrådte Blangstedgård som 
en slags Nordens Mekka for frugtforskningen, og 
mange skandinaver såvel som unge mennesker fra 
det sydlige udland arbejdede en sommer på for
søgsstationen. 

I løbet af 60'erne ændrede dette sig til en til
stand med større stabilitet i ansættelsen af teknisk 
såvel som videnskabeligt personale. Dette sam
men med den tekniske udviklings betydning for 
det praktiske arbejde såvel som for resultatbear
bejdning er andre årsager til den kraftige stigning 
i aktiviteten i 70'erne, når der vurderes på antal
let af pulikationer (tabel 1). 

I denne periode dukker der også en række nye 
indsatsområder op. Et meget stort arbejde er ud
ført inden for kirsebærområdet. Et utal af sorter 
er afprøvet såvel for surkirsebær som sødkirse
bær. Dyrkningssikkerheden for sødkirsebær blev 
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kraftigt forbedret, da forsØgsstationen anviste 
netdækning som et effektivt middel mod fugle. Et 
stort arbejde vedrørende revner viste, at udvæl
gelsen af sorter med høj resistens mod revner er 
det bedste middel. ForsØgsstationen viste også ve
jen for den maskinelle høst, idet der allerede i 
60'erne blev hjemkøbt en amerikansk kirsebærry
ster, ligesom der også blev eksperimenteret med 
rystere til solbær. Maskinel høst er en afgørende 
faktor for den fremgang i dyrkningen af surkirse
bær og solbær, som skete senere. 

Assimilaternes betydning, bl.a. for frugtudvik
lingen, blev i 60'erne og 70'erne belyst i en række 
undersøgelser bl.a. ved hjælp af radioaktivt kul
stof. Blomsterknopdannelse, bestøvning og 
frugtsætning er vigtige parametre i frugtdyrk
ning. Flere undersøgelser i forskellige frugtarter i 
70'erne og 80'erne har været med til at øge vor vi
den på disse punkter. 

I 60'erne indledtes også arbejde på vækststof
området. Efter nogle grundlæggende undersøgel
ser centreredes arbejdet især om vækstregule
rende stoffer, først og fremmest Alar og Cycocel, 
og der blev udarbejdet retningslinier for brugen 
af disse stoffer, først og fremmest med henblik på 
at hæmme væksten og øge bæringen i unge træer. 
En lang række undersøgelser har anvist metoder, 
såvel kemiske som mekaniske, som kan bruges til 
frugtudtynding i æbler, pærer og blommer. Bag
grunden for og mulighederne for at imødegå nat
tefrostens ødelæggende virkning på blomster
knopperne er også et af de vigtige emner, som er 
undersøgt. 

I 1969 oprettedes Forskningslaboratoriet for 
Frugt- og Grøntindustrien, det såkaldte »Konser
veslaboratorium«, som en enhed i tilknytning til 
Blangstedgård. Arbejdsområdet var først og 
fremmest industriel forarbejdning af frugt og 
grønsager. Laboratoriet udviklede sig med en om
fattende apparatur-bestand og fik efterhånden en 
integreret betydning ved også at udføre kvalitets
analyser affrugt fra bl.a. sorts- og andre forsøg og 
undersøgelser, så at frugtkvalitet blev en vigtig di
mension i tillæg til udbytte og andre parametre. 

I 70'erne fik stationen tillagt buskfrugtområ-



det. Det medførte en betydelig aktivitet på det 
sorts- og dyrkningstekniske område, så at der i 
dag findes en velbeskrevet dyrkningsteknik for 
solbær og andre buskfrugtarter. 

Sortafprøvningen har været et af de tunge om
råder stort set gennem alle tider, da sortsvalg er et 
vigtigt element i al frugtdyrkning. Især afprøvnin
gen af æblesorter er omfattende; her er det i sær
lig grad vigtigt at være på forkant med udviklin
gen, som forløber hurtigt. Instituttet er i dag ho
vedansvarlig for de sortslister, som gælder for de 
forskellige frugtarter, og som løbende revideres i 
takt med nye forsøg. 

Jordbehandlingsmetoder har også indgået i for
søgsstationens program. Renholdt forsommer 
med en dækafgrøde isået fra ca. 1. juli var længe 
en gængs metode. Positive resultater med barkul
tur, dvs. total renholdelse med herbicider, førte 
fra sidst i 60' erne til stor udbredelse af denne me
tode, da den kun er lidt arbejdskrævende. Orien
teringen i miljØmæssig retning medfører nu, at 
denne metode er for aftagende og nye metoder 
under afprøvning. Dette viser også, at et problem 
aldrig er afklaret for tid og evighed, men at udvik
lingen medfører nye spørgsmål. 

Calcium var længe et upåagtet næringsstof i 
frugtræernæringen, men arbejder i 70'erne og 
fiO'erne har været med til at pege på calciums vig
tige rolle især i forbindelse med æblers opbeva
ringsevne. På det ernæringsmæssige område har 
forsøgsstationen også i nyere tid medvirket til at 
fremskaffe så mange data inden for de forskellige 
frugtarter, at det har været muligt at udarbejde en 
edb-model, som kan bruges til gødskningsvejled
ning på basis af jord- og især bladanalyser samt 
vækst- og bæringsmæssige data. 

Grundstammer og beskæring er vigtige ele
menter i frugttrædyrkning, hvad undersØgelser i 
tidens løb vidner om. Hos æble er kraftige frø
stammer blevet afløst af middelkraftige M 4 og M 
2, som så igen er afløst af de mere svagtvoksende 
MM 106, M 26 og til dels M 9. Sporebeskæring er 
over forskellige metoder afløst af grenudtynding 
af kronetræer og nu efterhånden af spindelfor
men. Grundstammer, beskæring (træformning) 
og planteafstand (plantesystem ) er i stigende grad 
blevet betragtet som en helhed, hvor hovedformå
lene har været at opnå tidlige og store udbytter 
samt at opretholde en stor produktion af store og 
velfarvede frugter. ForsØgsstationen har her væ
ret med i mere grundlæggende arbejder såvel som 
til at afprØve og tillempe de intensive dyrkningssy-
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stem er, som først og fremmest er udviklet i Hol
land. Ikke mindst efter at instituttet i 1983 blev 
overflyttet fra Blangstedgård til Årslev, optræder 
det som en særdeles moderne og aktuel forsøgs
station på dette område og har således i høj grad 
sin andel i den modernisering, som vinder indpas 
i dansk erhvervsdyrkning. 

Aktuelle emner som økologisk og integreret 
dyrkning såvel som nichekulturer indgår nu i insti
tuttets programmer. Haveejeres interesser er 
også i tidens løb blevet tilgodeset, ikke mindst ved 
i sortsvurderingsarbejdet også at udvælge »have
sorter«. 

Tabel 1 viser gennem en lang årrække en stor vi
denformidling i form af skriftlige arbejder. Men 
også på andre områder er videnformidlingen in
tensiveret. Det gælder i form af foredrag, ikke 
mindst i frugtavlerkredse, de senere år dog også 
med henblik på at udbrede kendskabet til frugtavl 
i andre jordbrugerkredse. Ligeledes er den tidli
gere »Blangstedgårddag« afløst af en række åbne 
dage (emnedage) i vækstsæsonens løb. 

Det forannævnte vil forhåbentlig vise, at udvik
lingen gennem de 75 år har været mangfoldig og 
langtfra er præget af stagnation, og at aktivitetsni
veauet også de senere år er bibeholdt trods ned
skæringer og overførsel af nye opgaver. En 75-årig 
vil være præget af de ydre betingelser gennem åre
ne. Men en 75-årig vil også i høj grad være præget 
af de indre kvaliteter. De indre kvaliteter ved 
Frugtforsøgsstationen er først og fremmest de 
medarbejdere, som i tidens løb har medvirket til 
at frembringe de mange resultater. Det drejer sig 
om mange mennesker fordelt på forskellige per
sonalekategorier, idet et færdigt resultat er et 
kompleks af manges indsats. Indsatserne har na
turligvis varieret, men mange har ydet en stor og 
nævneværdig indsats gennem de 75 år. Men da det 
er svært at trække grænser, har jeg i denne sam
menhæng valgt ikke at nævne personnavne. 

En 75-årig betragtes oftest som alderstegen og 
i gang med at nyde sig otium. Aktivitetsniveauet, 
bl.a. illustreret aftabel1, tyder ikke på, atInstitut 
for Frugt og Bær skal betragtes som en olding, 
men stadig aktivitetsmæssigt befinder sig i ,>den 
bedste alder«. Sammen med et tillykke med indtil 
nu veloverstået gerning skal mit ønske være, at 
»FrugtforsØgsstationen i Danmark«, trods bevil
lingsmæssige og andre trængsler, går en lys og 
driftig fremtid i møde, da der stadig er mange op
gaver at tage fat på. 
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