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 Oplysning  Eksempel Forklaring Skal det oplyses? 

1 Dansk navn havesalat En pdf med anbefalede 

danske navne kan findes 

på hjemmesiden 

Enten dansk eller 

videnskabeligt navn skal 

oplyses. 

2 Sortens navn Englehår  

eller  

Baquieu 

Fx det lokale navn, 

donorfamiliens navn. 

eller et "officielt" 

handelsnavn. 

Ja - hvis den har et! 

(Nogle vilde planter og 

prydplanter har ikke altid 

andet end et viden-

skabeligt navn) 

3 Videnskabeligt navn Lactuca sativa Latinske navne kan også 

findes på hjemmesiden .   

Enten dansk eller 

videnskabeligt navn skal 

oplyses. 

4 Frøsamlernummer FS0123 Fra Frøsamlernes data-

base på hjemmeside.  

Ja – hvis den har et. Ikke 

alle vores "listesorter" er 

kommet i databasen. 

5 Genbanksnummer Fx VIR1234, 

NGB12345 

Accessionsnummer fra 

f.eks. Nordisk Genbank 

eller Vavilov Genbanken. 

Ja – hvis den har et, altså 

hvis frøene kommer 

derfra. 

6 Forædlingsmateriale Ja / nej Er du i gang med at 

udvikle en ny sort vha. 

krydsning og selektion, 

så kalder vi det 

forædlingsmateriale. 

Ja, hvis det er forædlings-

materiale. Dvs. under 

udvikling og endnu ikke 

stabil (frøkonstant). 

7 Type Hovedsalat Kan være andre 

enkeltord som "fyldt", 

"rød", ”stangbønne” eller 

andet, afhængig af 

hvilken art vi taler om. 

Valgfrit, men det er godt at 

have med. 

8 Beskrivelse ”Vinterhårdfør. 

Velegnet til meget 

tidlig og meget sen 

udsåning. Bliver 

bitter i høj-

sommeren.”  

Præcise beskrivelser! 

Undgå "bedst", "størst", 

"mest velsmagende". 

Hellere fx: Velegnet til; 

40 cm; mere bitter eller 

mere sød end f.eks. 

'Hjerter es'. 

Ja 

9 Anvendelse Unge skud gode 

til wokretter. 

Hvilke dele af planten 

høster du? Hvor udviklet 

er planten når du høster? 

Anvendes det friskt, 

kogt, stegt osv.…? 

Valgfrit 

10 Oprindelse Det franske 

frøfirma ”Le Biau 

Germe” 

Hvor kommer frøet 

oprindeligt fra? Hvis du 

er den første, der ud-

byder, hvor har du det 

fra?  

Ja – hvis det er en ny sort. 

Ellers står det i forvejen. 

Spørg os hvis du er i tvivl 

– vi kan tjekke om den er 

tilbudt før, evt. flere år 

tidligere. 

11 Frø eller vegetativt 

materiale 

Frø  Vegetativt materiale er 

løg, podekviste, knolde 

m.m. 

Ja  
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