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Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur.
519. meddelelse. 22. juli 1954.

B. Vejledninger.

Sorts- og stammeforsøg med køkkenurter.

Formålet med sorts- og stammeforsøgene med køkkenurler
er at udpege de til de enkelte dyrknings- og brugsformål bedst
egnede sorter og stammer.

Afprøvningsarbejdet er efter overenskomst imellem Statens
Planteavlsudvalg og Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkken-
urter af arbejdsmæssige grunde delt imellem Statens Forsøgsvirk-
somhed i Plantekultur og nævnte fællesudvalg. Turnusplan for
det samlede afprøvningsarbejde strækker sig over 10-årigeperioder.

Indbydelse og vilkår for deltagelse i sorts- og stammeforsø-
gene udsendes igennem fagbladene, i reglen vinteren før en ny
forsøgsrække skal påbegyndes.

Forsøgene løber i almindelighed i 2-3 år, og forsøgsresulta-
terne fra statens forsøg bringes i sammendrag i meddelelser fra
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og i udførlig form i
beretninger i Tidsskrift for Planteavl. Resultaterne fra fællesud-
valgets forsøg bringes i årsberetning fra Fællesudvalget for Prøve-
dyrkning af Køkkenurter i Årbog for Gartneri.

De afprøvede sorter og stammer bliver klassificerede og de
bedste anerkendes, hvilket markeres ved, at der efter sortsnavnet
tilføjes et ej er navn samt et 5 for forsøg udført ved Statens For-
søgsvirksomhed i Plantekultur, og et P for forsøg udført af Fæl-
lesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter, efterfulgt af årstal-
let for forsøgets afslutning. Af selvbestøvende plantearter aner-
kendes kun sorter, og for de nu almindeligt udbredte uden an-
givelse af ejerens navn.

Anerkendelserne og dermed retten til at tilføje 5 eller P samt
årstal til sortsnavn og stammebetegnelse er for alle nyanerken-
delser gyldig indtil 2 år efter, at nye forsøg med samme serie er
afsluttet, dog højst 12 år.



De anerkendte sorter og stammer er i anerkendelsesperioden
underkastet efterkontrol. Hvis en anerkendt sort eller stamme i
en kontroldyrkning viser en så forringet dyrkningsværd i, at den
ikke kan godkendes i første klasse, kan den pågældende aner-
kendelse straks inddrages.

Ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur har man tid-
ligere som anerkendelsesmærke for stammer af køkkenurter an-
vendt romertal. Da man nu er gået over til S og årstal, har man
i forståelse med stammeejerne fundet det formålstjenligt fra og
med frøsæsonen 1954/55 at ændre romertalsbetegnelser fra føl-
gende tidligere anerkendte stammer til tilsvarende S og årstal.

Meddelelse
nr. år Forsøg med Romertal Ændres til

468 1951 agurk, asie II S 1951
366 1944 gulerod, vinter , III S 1944
408 1948 hvidkål, tidlig vinter IV S 1948
324 1942 hvidkål, holdbar vinter , , III S 1942
370 1944 kepaløg I S 1944
449 1949 porre, vinter , I S 1949
416 1948 rosenkål, tidlig og holdbar vinter II S 1948
367 1944 rødbede III S 1944
406 1948 rødkål, tidlig vinter III S 1948
323 1942 rødkål, holdbar vinter II S 1942
448 1949 selleri, knold II S 1949

Henvendelser vedrørende sorts- og slammeforsøgene med
køkkenurter kan ske til Statens Planteavlskontor, Rolighedsvej 26,
København V., (tlf. C. 12.914) og til Fællesudvalget for Prøve-
dyrkning af Køkkenurter, Anker Heegaardsgade 2, København V.,
(tlf. C. 8530).

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 3 kr. om året, postpenge iberegnet.
Anmeldelse om adresseændring må indgives til postvæsenet.

Trykt i 16.000 eksemplarer




