
DE OPLYSNINGER, VI SKAL BRUGE TIL FRØLISTEN 

 Felt Eksempel fra Frølisten Hvor/Hvordan Skal det med? 

1 Videnskabeligt 
(botanisk, latinsk) 
navn 

Lactuca sativa Vælg fra drop-
down listen ved det 
felt – giv Lila 
besked, hvis du 
ikke kan finde det 
rigtige.   

Enten dansk eller 
videnskabeligt navn skal 
oplyses. Helst begge. 

2 Accessionens navn 
(betyder det navn, 
sorten er optaget i 
databasen med) 

Englehår  
eller  
Baquieu 

Fx det lokale navn, 
donorfamiliens 
navn, eller et 
"officielt" handels-
navn. 

Ja - hvis den har et! (Vilde 
planter og prydplanter har 
ikke altid andet end et viden-
skabeligt navn.) 

3 Dansk navn havesalat Vælg fra drop-
down listen ved det 
felt. 

Enten dansk eller 
videnskabeligt navn skal 
oplyses. Helst begge. 

4 Frø/klon (vegetativt 
formeret) 

frø Vegetativt eller 
klon materiale er 
løg, podekviste, 
knolde m.m. 

Ja 

5 Frøliste-kategori Havesalat Vælg fra listen, hvis 
den er der. 

Der mangler endnu flere – 
det er os, der skal oprette 
dem. Send en mail til Lila 
med dem, du mangler. 

6 Frøliste tekst Muligvis synonym med 
Erstling – meget omtalt ældre 
tysk sort. Kraftig og tidlig sort. 
Særligt god til de første og 
sidste afgrøder. Mørkegrønne, 
relativt tætte hoveder med 
bronzerode yder-blade. 
Sardeles fin smag, med en del 
bitterhed. Opr. Gammel sort 
fra Frankrig, en af de „ikke EU 
godkendte sorter fra det 
franske frofirma „Le Biau 
Germe”. 

Ikke det samme som 
felterne Historie og 
Oprindelse – i 
sorter, der allerede 
er i basen, vil denne 
tekst ofte være en 
kortere kombination 
af disse 2 felter 

Ja – den, der allerede findes i 
Frølisten – gerne korrektur-
læst fra starten!  

SE BORT FRA DE ANDRE FELTER I DATABASEN - MEDMINDRE DU KENDER SORTEN OG HAR DISSE OPLYSNINGER: 

Ønskelige hvis du har/hurtigt kan finde de relevante oplysninger: 

 Donor Niels O. Crossland  Kun hvis det står i Frølisten 

 Donor land Danmark       ”           ”            ” 

 Oprindelsesland Frankrig       ”           ”            ” 

 Historie Muligvis synonymt med 
’Erstling’ - meget omtalt 
ældre tysk sort. En af de 
“ikke EU godkendte sorter” 
fra det franske frøfirma “Le 
Biau Germe”. 

  Kun hvis du har adgang til 
mere historie end der står i 
Frølisten 

  
Beskrivelse 

Kraftig og tidlig sort. Særligt 
god til de første og sidste 
afgrøder. Mørkegrønne 
relativt tætte hoveder med 
broncerødt anløbne blade. 
Særdeles fin smag. 

 Kun hvis du har adgang til 
mere information  end der 
står i Frølisten 

 


