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Sorten er omdrejnings-
punktet for produktion af
æbler. Den afgør kvalite-
ten, udbyttet og robusthe-
den over for skadevoldere.

Af Hanne Lindhard, konsulent, 
GartneriRådgivningen, Maren 
Korsgaard, Økologisk Rådgiv-
ning, Gefion og Marianne Ber-
telsen, Afdelingen for fødeva-
rer, AU. 

Hvilke sorter skal du vælge? 
Vælg de sorter, som erfa-

ringsmæssigt er robuste og 
stabile i produktionen. Det
drejer sig bl.a. om Discovery,
Aroma, Ingrid Marie, Hol-
steiner Cox og Elstar. Mange
af sorterne findes også i mere
rødfarvede typer. 

Ingen af disse sorter er per-
fekte og opfylder ikke alle de
ønskede krav. Men de er i øje-
blikket bedste bud på sorter til 
brug i økologisk produktion.

Den optimale sort skal 
kunne trives og modne under
vores klimatiske betingelser, 
også i kølige år. Desuden skal 
udbyttet være godt og stabilt, 
og frugten skal have en god
størrelse, et godt udseende, en
lækker spisekvalitet, og også

gerne god holdbarhed på lage-
ret. Desuden skal træerne og 
frugten være modstandsdyg-
tige mod skadevoldere.

Styr på afsætningen
Valget af sorten er den første
og vigtigste beslutning i øko-
logisk æbleproduktion. For
at kunne træffe beslutningen
skal produktionen gennem-
tænkes.
Skal der produceres til most
eller til frisk konsum? Er af-
sætningen lokal, er det vigtigt
at have et udvalg af sorter, som
modner over lang tid. Kun-
derne kan på den måde til-
bydes friske, gode æbler over
hele sæsonen. Sælger du til 
fælleslager er det vigtigt, at la-
geret har en større mængde af
hver sort, så de bedre kan op-
fylde opkøbernes behov. Hvis
lageret modtager for mange
små partier, er det mere van-
skeligt at opnå en god afreg-
ningspris.

Nedbrud i resistens
Til økologisk produktion er
det vigtigt at vælge de sorter, 
som er mindst modtagelige for
skadevoldere. Der findes resi-
stente sorter og robuste sor-
ter. De sidste 20 år har det væ-
ret anbefalet at bruge sorter, 
som har, eller rettere havde, 
resistens over for æbleskurv.
Æbleskurv er den alvorligske
svampesygdom i æbler. 

I disse sorter indgår et gen
(Vf), som i mange år gjorde
sorterne resistente over for
skurv. Desværre har det vist
sig, at resistensen i disse sor-
ter nu er brudt, og i Dan-
mark skete det omkring år
2000. »Skurvresistente sor-
ter« kan nu kun holdes skurv-
fri, hvis de sprøjtes i våde pe-
rioder i foråret. Robuste sorter
har ikke noget resistensgen og 
har derfor altid kunnet angri-
bes af de forskellige æblesyg-
domme, men de bliver det i 
mindre grad end gennemsnit-
tet af sorter.

I Organic RDD-projektet
FruitGrowth arbejdes der med 
at finde nye og bedre æblesor-
ter egnet til økologisk produk-
tion i Danmark. Her er hjem-
taget nye sorter fra forædlere
i hele Europa, og deriblandt

er der nogle som har flere re-
sistensgener, og det giver håb
om, at de vil forblive resistente
i længere tid. Belært af erfa-
ringen med resistensnedbrud 
ledes der dog også efter robu-
ste sorter. I jagten på nye sor-
ter er frugtkvalitet og hyldeliv
også vigtige parametre. Æbler
med høj frugtkvalitet har en
god sukker/syrebalance, sma-
ger af noget, og er gerne saf-
tige og sprøde. Hyldeliv dæk-
ker over, hvor længe en frugt er
i stand til at opretholde spise-
kvaliteten uden for køl, det vil 
sige, hvor længe den kan tåle
at ligge i butikken og hjemme
hos forbrugeren, før den bliver
blød og melet. 

Gode gamle sorter?
Sælger man æbler direkte til 
forbrugeren, hvor en god hi-
storie er en fordel, kan nogle
af de gamle, sunde sorter være
interessante. Filippa, Dron-
ning Louise, Brøndæble, 
Ringkloster kammerjunker og 
Lundbytorp er eksempler på
gamle sorter, der smager godt
og er robuste over for syg-
domme. Sorterne er beskrevet
i �æblenøglen�, som kan findes
på www.pometet.dk

Vælg den rigtige 
æblesort til økologisk 
produktion

Discovery. En god robust, tidlig æblesort.

Økologi 
Den anden fredag hver måned sætter LandbrugsAvisen fokus på faglig økologi i et samarbejde med
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS og Videncentret for Landbrug.

Økonoter fra Videncentret for
Landbrug, Økologi og fra ICROFS

Af Linda Søndergaard Sørensen, ICROFS

I Organic RDD-projektet HighCrop arbejdes der på at ud-

vikle nye måder at formidle faglig viden på. Videncentret 

for Landbrug har sammen med forskere udviklet et nyt for-

midlingsværktøj, der består af flere typer billedkort. Ved at 

vælge ud og prioritere blandt 37 billedkort, som udtrykker

faglige anbefalinger inden for sædskifte, gødningshåndte-

ring og ukrudtskontrol, kan man få et billede af, hvor det 

især er muligt at sætte ind for at opnå bedre udbytter. Bil-

ledkortene giver landmanden en ny og engagerende måde 

at udtrykke sine mål, ønsker og prioriteringer på. Alle er

velkomne til at prøve redskabet, og man kan også bidrage 

med egne billeder hertil i en foto-konkurrence, der løber

frem til 20. oktober. 

Kilde: Klumme i Økologi & Erhverv nr. 530.

  

Begræns kvælstof-udvaskningen 
Forsøg ved Aarhus Universitet har vist, at den afgørende 

faktor for at reducere kvælstofudvaskningen er, om jorden 

er bevokset om efteråret og vinteren. I forhold til en bestand 

af ukrudt kan udvaskningen reduceres med en tredjedel 

(fra i gennemsnit ca. 30 til 20 kg N/ha) ved at etablere en 

efterafgrøde. Hvis jorden derimod holdes bar, f.eks. gennem 

stubharvninger for at bekæmpe rodukrudt, fordobles ud-

vaskningen fra 30 til 60 kg N/ha. I økologisk jordbrug skal 

der derfor lægges meget større vægt på effektive efterafgrø-

der, gerne kombineret med nye metoder til bekæmpelse af

rodukrudt, så den bare jord i efteråret kan undgås.

Kilde: Klumme i Økologi & Erhverv nr. 529.

Hestebønner kan redu-
cere importen af soja
I projektet ØkoProtein er resultaterne fra en fodringsdemon-

stration hos tre økologiske mælkeproducenter netop gjort 

op. Og resultaterne er gode. Det tyder på, at vi kan anvende 

relativt store mængder af varmebehandlede hestebønner i 

foderrationerne og dermed erstatte en væsentlig del af den 

importerede soja med dansk protein. I dag kommer den 

importerede soja fra Kina. Det er en lang og energiforbru-

gende transport. I det kommende år vil der i projektet blive 

gennemført tilsvarende demonstrationer med æglæggende 

høns og slagtesvin. Læs mere om projektet på www.øko-

protein.dk. 

Økoraps på Bornholm og 
bælgsæd i København
Videncentret for Landbrug, Økologi, inviterer 28. oktober til 

europæisk workshop om bælgsæd til økologisk jordbrug. 

Dagen kommer til at handle om sortsvalg og udvikling af

sorter i hestebønne, lupin og ært. Arrangementet holdes 

på Axelborg i København. 30. oktober holder Videncentret 

for Landbrug, Økologi, demodag om økoraps. Demodagen 

foregår på Bornholm 30. oktober kl. 10.00. Demodagen ud-

springer af projekterne Rapsologi og HighCrop. Læs mere 

på www.landbrugsinfo.dk/oko-detsker om program og til-

melding.

Sjov faglig formidling

 Økologiske hestebønner. Foto: Tomas Fibiger Nørfelt, Vi-

dencentret for Landbrug, Økologi

”
Valget af sorten 

er den første og vigtig-
ste beslutning i økolo-
gisk æbleproduktion.


