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Ved statens forsøgsstationer, Blangstedgaard,
Flakkebjerg, Hornum og Årslev er der i årene
1972-75 gennemført værdiafprøvning af plæne-
græssorter. Ved statens forsøgsstation, Tystofte
blev sorterne bedømt for selvstændighed, ensar-
tethed og stabilitet (SES-afprøvning).

Følgende sorter er hermed færdigafprøvet:
Engrapgræs:

Parade, Charlotte, Enita, Trampas, Enmundi,
Baron, Aquila, Golf, Remi, Loba, Sving, Delft,
Ribo, Sobra, Turnier og MT 48, målesorter ved
værdiafprøvningen Sydsport S. og Fylking S.

Alm. hvene:
Eko, Contrast, Obica, Aros, Boral og Karlarp,
målesorter Bardot S. og Tracenta S.

Kryb. hvene:
Smaragd og Strandhem, målesorter Prominent
S., Kromi S. og Penncross.

Vild timothe:
Evergreen og Match, målesort S. 50 S.

Alm. rapgræs:
Ino, ingen målesort.

De nævnte sorter i tabellen er godkendt til op-
tagelse på sortsliste. Sorter, der tillige er aner-
kendt i værdiafprøvningen for plænegræsser, har
et S anført efter navnet. Sorten Ino er ikke nævnt i
tabellen, idet den tidligere er godkendt som fo-
dergræs, men ikke opnåede anerkendelse ved
værdiafprøvningen som plænegræs.

Samtlige godkendte og anerkendte plænegræs-
sorter er anført i »Sorter af Landbrugsplanter
1977«. Heri er endvidere henvist til tidligere
meddelelser om plænegræssorter.

Beskrivelse af de anvendte sorter
Engrapsgræs

Parade S. Ejer: D. J. van der Have N. V., Kapel-
le-Biezelinge, Holland.
Dansk rep.: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185,
5100 Odense.
Sorten er bredbladet, lysegrøn, sen i skridning
og har langt strå.
Helhedsindtrykket meget fint under hele
vækstsæsonen. Også god som rabat. Overvin-
tringsevne meget god. Har holdt sig meget frisk
i vintertiden. Tørkeresistensen ret god. Dan-
ner en tæt, meget ren og ensartet plæne. Der er
konstateret middel angreb af meldug og rust
samt svage angreb af bladpletsyge.



Charlotte S. Ejer: Dansk Planteforædling A/S,
Overbygård, 7080 Børkop.
Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn,
middeltidlig i skridning og har kort strå.
Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende, især
fint i eftersommeren. Også ret god som rabat.
Overvintringsevne middelgod. Tørkeresistens
god. Danner en meget tæt og ensartet plæne.
Der er konstateret middel angreb af meldug og
rust samt meget svage angreb af bladpletsyge.

Enita S. Ejer: Gebr. van Engelen N. V., Vlijmen,
Holland.
Dansk rep.: A/S Dansk Frøhandel, Trifoli-
um-Silo, 2630 Tåstrup.
Sorten er smalbladet, mørkegrøn, meget sildig i
skridning og har kort strå.
Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende.
Som rabat også god, er ret lav og synes efter et
par års forløb at skyde relativt få blomster-
stængler. Overvintringsevnen lidt under mid-
del. Tørkeresistensen meget god. Danner en
meget tæt og meget ensartet plæne. Tilvækst
lille. Der er kun konstateret ubetydelige angreb
af meldug, men ret stærke angreb afrust samt
svage til middel angreb af bladpletsyge.

Trampas S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185,
5100 Odense.
Sorten er middel i bladbredde, meget mørke-
grøn, middeltidlig i skridning og har kort strå.
Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende, især
fint i eftersommeren. Overvintringsevnen no-
get under middel med tilbøjelighed til ret tidlig
visning i vintertiden. Tørkeresistensen ret god.
Danner en tæt og ensartet plæne. Der er kon-
stateret svage angreb af meldug, middel angreb
afrust og middel til svage angreb af bladpletsy-
ge.

Enmundi S. Ejer: Gebr. van Engelen N. V., Vlij-
men, Holland.
Dansk rep.: A/S Dansk Frøhandel, Trifoli-
um-Silo, 2630 Tåstrup.
Sorten er bredbladet, mørkegrøn, meget sildig i
skridning og har middellangt strå.
Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende. Og-
så ret god som rabat. Overvintringsevnen ret
god, tørkeresistensen middelgod. Danner en

ret tæt, meget ensartet plæne. Der er konstate-
ret middel angreb af meldug og rust samt svage
til middel angreb af bladpletsyge.

Baron S. Ejer: Barenbrug Holland N. V., Arn-
hem, Holland.
Dansk rep.: Danske Landboforeningers Frø-
forsyning, 4000 Roskilde.
Sorten er bredbladet, mørkegrøn, sen i skrid-
ning og har kort strå.
Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvin-
trings evnen lidt under middel med tilbøjelighed
til ret tidlig visning i vintertiden. Tørkeresi-
stens meget god. Danner en tæt og ensartet
plæne. Tilvæksten lille. Der er konstateret
svage angreb af meldug, stærke angreb af rust
og middel til svage angreb af bladpletsyge.

Aquila S. Ejer: D. J. van der Have N. V., Kapel-
le-Biezelinge, Holland.
Dansk rep.: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185,
5100 Odense.
Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, sen
i skridning og har middellangt strå.
Helhedsindtrykket tilfredsstillende i efter-
sommeren, middelgod i forsommerperioden.
Overvintringsevnen lidt under middel, men
den har holdt sig frisk grøn i den første del af
vinteren. Middelgod tørkeresistens, tæthed og
ensartethed. Der er konstateret ubetydelige
angreb af meldug, ret stærke angreb afrust og
svage til middel angreb af bladpletsyge.

Golf, S. Ejer: Sveriges Utsädesförening, Svalöf,
Sverige.
Dansk rep.: J. E. Ohlsens Enke A/S, Ny Mun-
kegaard, 2630 Tåstrup.
Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, me-
get sildig i skridning og har kort strå.
Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvin-
tringsevnen har været en del under middel, og
sorten har vist tidlig visning i begyndelsen af
vinterperioden. Tørkeresistensen ret god.
Danner en tæt og ret ensartet plæne. Tilvæk-
sten lille. Der er konstateret svage angreb af
meldug, stærke angreb afrust og meget svage
angreb af bladpletsyge.



Remi S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185,
5100 Odense.
Sorten er middel i bladbredde, mellemgrøn,
middeltidlig i skridning og har middellangt strå.
Helhedsindtrykket tilfredsstillende, bedst i ef-
tersommerperioden. Også ret god som rabat.
Overvintringsevne noget under middel. Tørke-
resistens, tæthed og ensartethed middelgod.
Der er konstateret ret svage angreb af meldug
og middel angreb af rust og bladpletsyge.

Loba S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185,
5100 Odense.
Sorten er bredbladet, mørkegrøn, sen i skrid-
ning og har middellangt strå.
Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvin-
tringsevnen har været en del under middel, og
sorten har haft tilbøjelighed til ret tidlig visning
først på vinteren. Tørkeresistensen ret god.
Danner en middeltæt, ren og ret ensartet plæ-
ne. Der er konstateret middel angreb af meldug
og middel til svage angreb af rust og bladplet-
syge.

Sving S. Ejer: Sveriges Utsädesförening, Svalöf,
Sverige.
Dansk rep.: J. E. Ohlsens Enke A/S, Ny Mun-
kegaard, 2630 Tåstrup.
Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, me-
get sen i skridning og har kort strå.
Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvin-
tringsevnen noget under middel. Tørkeresi-
stensen ret god. Middelgod tæthed og ensar-
tethed. Der er konstateret svage til middellan-
greb af meldug, middel angreb afrust og svage
til middel angreb af bladpletsyge.

Alm. hvene
Eko S. Ejer: Sveriges Utsädesförening, Svalöf,

Sverige.
Dansk rep.: J. E. Ohlsens Enke A/S, Ny Mun-
kegaard, 2630 Tåstrup.
Sorten er bredbladet, mellemgrøn, tidlig i
skridning og har langt strå.
Helhedsindtrykket er godt, bedst i eftersom-
meren. Overvintringsevnen middelgod. Har
holdt sig temmelig frisk grøn i den første del af
vinterperioden. Tørkeresistensen middelgod.
God tæthed og ensartethed. Der er ikke konsta-
teret angreb af sneskimmel, men middel angreb
af rød tråd.

Contrast S. Ejer: Zwaan & de Wiljes N. V.,
Scheemda, Holland.
Dansk rep.: Dansk Planteforædling A/S, Over-
bygård, 7080 Børkop.
Sorten er bredbladet, mørkegrøn, sen i skrid-
ning og har meget langt strå.
Helhedsindtrykket er ret godt i eftersommeren,
middelgodt i forsommerperioden. Overvin-
tringsevnen middelgod. Holder sig frisk grøn i
den første del af vinteren. Tørkeresistensen
lidt under middel. Danner en ret tæt og ret
ensartet plæne. Der er konstateret middel til
svage angreb af sneskimmel og svage angreb af
rød tråd.

Orbica S. Ejer: Cebeco, Rotterdam, Holland.
Dansk rep.: Danske Landboforeningers Frø-
forsyning, 4000 Roskilde.
Sorten er smalbladet, mellemgrøn, tidlig i
skridning og har kort strå.
Helhedsindtrykket er meget godt i eftersom-
meren, middelgodt i forsommerperioden.
Overvintringsevnen lidt under middel. Tørke-
resistensen ret god. Danner en tæt og ret ensar-
tet plæne. Tilvæksten meget lille. Holder sig
kortbladet i vintertiden. Der er konstateret
svage angreb af sneskimmel og svage angreb af
rød tråd.

Aros S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185,
5100 Odense.
Sorten er middel i bladbredde, lysegrøn, meget
tidlig i skridning og har meget langt strå.
Helhedsindtrykket er godt i eftersommeren,
middelgodt i forsommerperioden. Overvin-
tringsevnen middelgod. Har holdt sig ret frisk
grøn i den første del af vinterperioden. Tørke-
resistensen middelgod. God tæthed og ensar-
tethed. Der er konstateret svage angreb af sne-
skimmel og middel til svage angreb af rød tråd.

Vild timothe

Evergreen S. Ejer: W. Weibull AB, Landskrona,
Sverige.
Dansk rep.: Sprøjteselskabet af 1948 A/S, 3490
Kvistgård.
Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, sen
i skridning og har middellangt strå.
Helhedsindtrykket er godt. Overvintringsev-
nen god. Tørkeresistensen lidt under middel.
Danner en ret tæt, ensartet og ren plæne. Ingen
sygdomsangreb af betydning er konstateret.



Bilag til 1330. meddelelse.

Godkendte og anerkendte sorter til plæne
af engrapgræs, almindelig livene og vild timothe 1972-75.
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Engrapgræs (Poa pratensis L.)
Sydsport S, ms1)
Fylking S, ms1)
Parade S
Charlotte S
Enita S
Trampas S
Enmundi S
Baron S
Aquila S
Golf S
Remi S
Loba S
Sving S
Delft
Ribo
Sobra
Turnier

Almindelig hvene (Agrostis tenuis Sibth.)
Bardot S, ms1) 6,9
Tracenta S, ms1) 6,7
Eko S 6,4
Contrast S 6,3
Orbica S 6,3
Aros S 6,2

Vild timothe (Phleum bertolonii DC)
S. 50 8,1ns1) 6,6
Evergreen S 6,2
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5,0
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') ms = målesort.
2) Helhedsindtrykket er en samlet vurdering af især ensartethed, renhed, farve, tæthed, sygdomsangreb og

tørkeresistens.
') Overvintringsevnen er bedømt ved vinterens slutning og er væsentligst en bedømmelse af visningsgrad, farve og

svampeangreb.
4) Tørkeres is tensen er gennensni t af 3 års bedømmelser ved alle forsøgssteder .
5) Ti lvæksten er summen af længden af det afklippede græs i en sæson.
5) På uklippet græs ved Tystof te .

A b o n n e m e n t på meddelelser fra Sta tens Planteavlsforsøg kan bestilles ved indsendelse af abonnementsbe løbe t til
bladets ekspedit ion, Statens Planteavlskontor , Kongevejen 83, 2800 L y n g b y , postgiro 200 2299, tlf. (02) 85 50 57.
Abonnementspr i sen er for 1977 50,00 kr . årligt excl. moms . Adresseændr ing bedes meddelt bladets ekspedit ion.

Trykt i 8.000 eksemplarer .




