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A. Forsøgsresultater.

Sorts- og stammeforsøg med vinterporre.
1946-48.

Forsøgenes formål har været at belyse, hvilke porrestammer
af dansk tiltrækning der med hensyn til ydeevne, holdbarhed,og
kvalitet har haft den største dyrkningsA^ærdi under de i forsøgene
givne forhold.

Forsøgene er udførte på sandmuldet jord ved Hornum og
Spangsbjerg, på svær lerjord ved Blangstedgaard og på middel-
svær lermuldet jord ved Virum. Ved samtlige stationer er for-
søgene anlagt på relativ kalkholdig jord, og som gødning er ude-
lukkende benyttet kunstgødning.

Frøet er sået på halwarm bænk først i marts, og udplant-
ningen er efter vejrforholdene foretaget mellem 10. og 20. maj.
Planteafstanden har sædvanligt været 65—70 cm mellem ræk-
kerne og 10 cm mellem planterne i rækken. Sidst på sommeren
er af hensyn til blegningen af skafterne foretaget en til to hyp-
ninger.

Optagningen: 2 parcelhold er optaget ca. 1. september til be-
stemmelse af tidlighed. 6 fællesparceller er optaget i november,
heraf blev to nedkulet og derefter opvejet i marts. Endelig blev to
hold stående til overvintring på voksestedet til først i april, hvor-
efter de brugelige planter er optalte og vejede.

På bilaget er stammerne opførte efter vægtudbytte af bruge-
ligt produkt ved efterårs optagningen, da vægttallet er et udtryk
for planternes størrelse og dermed i nogen grad tillige for handels-
værdi.

De stammer, der i ydeevne ligger sikkert over markgennem-
snittet enten ved efterårsoptagningen eller ved opvejning fra over-
vintringskule og overvintring på voksestedet, anerkendes som
yderige stammer og får vedføj et romertallet I efter stamm enavnet,
da det er første serie af forsøg med porrestammer af dansk avl.

De anerkendte stammer er:
Lbnr . 3. Københavns Torve a, Toftø I. Ejer: D.L.F.

og F. D. B., Roskilde. Meget kraftig opret vækst med lange mørke-
grønne blade. Skaftets længde 14,5 cm og tykkelse 3,34 cm med



svagt udviklet løgformet basis og meget få grenede planter. Stam-
men har givet et meget stort udbytte ved efterårsoptagningen og
overvintret i kule. Ved overvintring på voksestedet er udbyttet
noget mindre.

Lbnr . 17. Elefant , S tensba l le I. Ejer: ØstergaardsFrøavl,
Stensballe, Horsens. Kraftig til middelkraftig vækst med middel-
lange, grønne blade. Skaftets længde og tykkelse henholdsvis 14,3
og 3,00 cm, forholdsvis få grenede planter. Skaftet har en ret
stærkt løgformet basis. Stammen har givet et meget stort udbytte
og har især klaret sig godt ved overvintring på voksestedet.

Lbn r . 16. Elefant , H u n d e r u p I. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt,
Odense. Væksten kraftig til middelkraftig, lidt udbredt, farven
grøn. Skaftets længde og tykkelse henholdsvis 14,9 og 3,00 cm med
middelstærkt løgformet basis, forholdsvis få planter med grenet
vækst. Det er en meget yderig stamme, som især har givet et stort
udbytte ved efterårsoptagningen og ved overvintring på vokse-
stedet.

L b n r . 4. Københavns Torve b, Toftø-I. Ejer: D.L.F.
og F. D.B., Roskilde. Ligner meget lbnr. 3, men har givet lidt
mindre udbytte både ved efterårsoptagning og efter overvintring
i kule. Farven grøn, skaftets længde 14,2 cm, tykkelse 3,01 cm
med svagt udviklet løg ved skaftets grund. Har givet et middel-
stort udbytte ved alle tre optagninger.

Lbnr . 18. Gennevi l l iers , Ndr. Munkegaa rd I. Ejer:
J. E. Ohlsens Enke, København. Denne stamme har en meget
kraftig, opret vækst med grønne til lysegrønne blade og lange,
lidt tynde skafter. Længde 18,4 og tykkelse 2,98 cm med middel-
stor løgformet basis. Har givet et stort udbytte ved efterårsoptag-
ningen og et meget stort udbytte ved optagning fra indslaget, men
har klaret sig mindre godt ved overvintring på voksestedet. Egner
sig særligt til efterårsbrug og indslag.

Lbnr . 6. Københavns Torve, Tagenshus I. Ejer: A.
Hansen, Kastrup, Amager. Kraftig, noget lav udbredt vækst med
grønne til mørkegrønne korte blade. Skaftet 12,9 cm langt og
2,76 cm tykt med stærkt løgformet opsvulmet grund og forholds-
vis få planter med grenet vækst. Det er en yderig stamme, som
især har givet et stort udbytte ved overvintring på voksestedet.

Lbnr . 12. Siegfried b, Toftø I. Ejer: D.L.F. og F.D.B.,
Roskilde. Middelkraftig, opret vækst med blågrøn til kraftig grøn
farve. Skaftet 13,7 cm langt og 2,80 cm tykt med forholdsvis lille
løgformet basis. Det er en meget hårdfør porre, som grundet på
dens holdbarhed og modstandsevne mod frost har givet et meget
stort udbytte ved optagning fra kule og efter henstand på vokse-
stedet til april.

Lbnr . 11. Siegfried a, Toftø I. Ejer: D.L.F. og F.D.B.,
Roskilde. Ligner foregående meget, farven er lidt lysere og plan-
terne gennemgående lidt længere. Skaftets længde var 14,1 cm



og tykkelse 2,88 cm med lille løgformet basis ved skaftets grund.
Er ligesom foregående en hårdfør og yderig stamme, som særlig
egner sig til indslag og overvintring på voksestedet.

Stammer af typen
fant egner sig, grundet på
hed, til brug fra efteråret
siegfriedtypen, der er me^et
frost, fortrinsvis bør anvendes
på voksestedet.

Kobenhavns Torve, Gennevilliers og Ele-
leres store ydeevne og ret gode holdbar-
>g indtil midvinter, medens stammer af

holdbare og modstandsdygtige mod
sidst på vinteren og til overvintring

A b o n n e m e n t på korte meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i
Plantekultur kan tegnes på ethvert postkontor og hos postbudet under navn af
» S t a t e n s F o r s ø g s v i r k s o m h e d i P l a n t e k u l t u r « .

Abonnementsprisen er 2 kr. om året, postpenge iberegnet.
Anmeldelse om adresseændring må indgives til postvæsenet.



Bilag til 449. meddelelse.

Sorts- og stammeforsøg med vinterporre.
Oversigt over udbytte.

Gns. Virum, Blangstedgaard og Spangsbjerg 1946—48 samt Hornum
1947—48.

Gennemsnit kg/a

Sorts- og stammenavn
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3. Københavns Torve a, Toftø

I. D.L.F. ogF.D.B.*). . .
17. Elefant,Stensballe I. Øster-

gaard, Stensballe, Horsens
16. Elefant, Hunderup I. A/SL.

Dæhnfeldt, Odense
4. Københavns Torve b, Toftø

I. D.L.F. og F.D.B
18. Gennevilliers, Ndr. Munke-

gaard I. J. E. Ohlsens
Enke, København

6. Københavns Torve, Tagens-
hus I. A.Hansen, Kastrup,
Amager
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14. Carentan
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*) Danske Landboforeningers Frøforsyning og Fællesforeningen for Danmarks
Brugsforeninger.
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