


Udsprings-, nålefarve- og vinterfrost
resistensundersøgelser i afkom af 
nobilisfrøplantagen FP. 623 

Af Christian Nørgård Nielsen!), Hans Roulund 1), J. Bo Larsen 2) 

Resume 
Afkom efter fri bestøvning af 75 klo
ner fra nobilisfrøplantagen FP. 623 
blev målt på 4-års stadet. Der gennem
førtes undersøgelser af udspring, nåle
farve, Sankt Hansskudsdannelse samt 
vinterfrostresistens af henholdsvis 
knopper og nåle. 
Der fandtes signifikante forskelle mel
lem afkom for alle karakterer, men kun 
nålefarven og karaktererne for vinter
frostresistens viste en variation, som 
vil kunne danne basis for en betydende 
forædlingsgevinst. Nålefarven var 
imidlertid vanskelige at bestemme med 
rimelig præcision. 

Indledning. 
Pyntegrøntproduktionens stærkt sti
gende betydning for dansk skovbrug 
afføder en betydelig interesse for en 
forædling af pyntegrøntsarterne. I 
1964 startedes en omfattende afprøv
ning af 27 danske nobilisbevoksninger, 
som blev anlagt på 8 lokaliteter. 

Sidst i artiklen bringes en ordliste med for
klaring af visse fagudtryk. 
l) Arboretet, Den kongelige Vel. og Land
bohøjskole, København. 
2) Institutet fur Waldbau, Georg August 
Universitete, Gottingen, BRO 

Forsøgsserien fulgtes med målinger af 
overlevelse, højde, frostfølsomhed, 
grenantal, nålefarve og -form, jule
træshyppighed, klippekvalitet og klip
peudbytte (BARNER et al. 1980). 
Under Barners ledelse afsluttedes i 
1978 derudover en IUFRO-frøindsam
ling af 21 nobilisprovenienser, dæk
kende det amerikanske udbredel
sesområde. Dette materiale blev testet 
med henblik på vækst, skudmorfo
logi, nålefarve, udspring samt 
vinterfrost- og tørkeresistens (LAR
SEN 1985). 
Begge undersøgelser afspejler en bety
delig genetisk variation i vækst, mor
fologi og frostresistens, egenskaber der 
er af afgørende betydning for pynte
grøntsproduktionen. De biologiske 
forudsætninger for en betydelig for
ædlingsgevinst i nobilis er således til
stede. 
Hedeselskabet anlagde sideløbende 
med de ovenstående aktiviteter en 
større nobilisfrøplantage (FP. 623) i 
1969, som sigter på pyntegrøntspro
duktion. I 1988 anlagdes 4 afkomsfor
søg med frø fra plantagen. 
Nærværende undersøgelse er baseret 
på de samme afkom og omhandler ud
spring, nålefarve, vinterfrostresistens 
og Sankt Hansskudsdannelse. Formå-
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Foto l. I nobilis er der sikre forskelle mellem individer for en 
række karakterer. Artiklen viser at hvad angår nålefarve og resi
stens mod vinterfrost er variationen så stor at der er basis for ge
vinster ved forædling. 

let er dels at tilvejebringe et grundlag 
for genetisk tynding af plantagens klo
ner, dels at undersøge variabiliteten i 
de ovennævnte karakterer. 

2. Materiale 
Frøplantagens 100 kloner er udvalgte 
plustræer fra 25 større danske nobilis
bevoksninger (hovedsagelig fra Midt-
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jylland). Plustræudvalget blev gen
nemført i almindeligt anvendte frøkil
der. Plustræerne blev selekteret på ba
sis af nålefarve og grøntk valitet. 
Selektionsstyrken var varierende, og 
gevinsten ved plustræudvælgelsen er 
usikker. Forædlingsgevinsten forven
tes primært opnået gennem en gene
tisk tynding af plantagen. 



Fra frøhøst i 1983 efter fri bestøvning i 
frøplantagen blev planterne til de fire 
afkomsforsøg produceret. lS-20 plan
ter per afkom blev tiltrukket i Arbore
tets planteskole (fordelt på 2 blokke), 
og dannede basis for de nærværende 
undersøgelser. I undersøgelsesåret 
(1988) afsluttede planterne den 4 
vækstsæson. 
I undersøgelsesmaterialet indgik end
videre standarderne: 
HlO : Nobilisfrøplantage FP. 623 

(handelsvare) 
H132 : Sorø, Grydebjerg, afd. S08b 
H133 : Linå Vesterskov, diverse afde

linger, F404 
H134 : Overgård, afd. 6, F402 

3. Undersøgelser og metoder. 
Udspring. Den 14 maj scoredes ud
springet i planteskolen på 12 planter 
per familie efter følgende 9-trinsskala 
(KRUTSCH 1973): 
0= vinterhvile, l = knop svagt svulmet, 
2 = knop svulmet, knopskæl lukkede, 
3 = knop svagt åbnet, 4 = skuddet pen
selformet. .. , 8 = skudstrækningen tilen
debragt. Udspringet vurderedes alene 
på knopperne i den øverste grenkrans. 
Nålefarve. I Arboretets planteskole 
scoredes nålefarven den IS oktober på 
årsskuddene i den øverste grenkrans på 
16 planter per familie efter en 
S-trinsskala: l = grøn ... S = blå. 

Vinterfrostresistens. I slutningen af 
november (24.11) blev frostresistensen 
testet på 8 planter per familie i klima
kamrene ved Institut fur Waldbau i 
Gottingen. Fem kviste fra hver plante 
(øverste gren krans) blev testet ved hen
holdsvis -16, -19, -22, -2S og -28 grader 
celsius. 
Kvistene blev derefter rekultiveret i 

sand og opbevaret ved knap 20 grader 
og 100070 luftfugtighed. 
Efter 4 uger blev skadeprocenten på 
nåle og knopper iagttaget på hver test
kvist. Herefter kunne man for hver 
plante beregne ved hvilken temperatur 
der var hhv. 0,100 og SO 070 mortalitet, 
for nåle, hhv. knopper (SOO7o-grænsen 
betegnes LTSO). 
Forsøgsmetoden omfatter som nævnt 
en experimentel frostbehandling på 
kun 4 timer samt en relativt kort rekul
tiveringsperiode. Dette kan betinge 
niveauforskelle mellem de experimen
telt bestemte kritiske temperaturer og 
de temperaturer, som under naturlige 
forhold fremkalder skader. Rangord
ningen indenfor testmaterialet forsky
des imidlertid næppe af dette forhold. 
Metoden er udviklet og beskrevet af 
LARSEN (1976). 
Sankt Hansskud. Den våde og varme 
sommer bevirkede en stærk dannelse 
af Sankt Hansskud. 
Ved vurderingen af de i frosttesten an
vendte S testkviste per plante blev fore
komsten af Sankt Hansskud på test
kvistene registreret. På grundlag heraf 
beregnedes frekvensen af planter med 
Sankt Hansskud i den øverste gren
krans. 

4. Genetiske beregninger. 
I forædlingsarbejdet er det vigtigt at 
klarlægge, hvor stor en del af de obser
verede forskelle, der er arveligt betin
get. Dette udtrykkes ved heritabili
teten: 

VA aa2 
=--=--

Vp ap2 

Afhængigt af om afkommene betrag
tes som halv- eller helsøskende kan he-
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ritabiliteten beregnes ud fra følgende 
formler: 

Ob2 +aw2 

hvis afkommene er halvsøskende 

Ob2 +aw2 

hvis afkommene er helsøskende og VD 
= O 

hvor h2 

Ob2 + a2/r 

heritabiliteten 

additiv genetisk varians 

fænotypisk varians 

varians, der skyldes 
dominans 

en kel ttræheri ta b iii teten 

familieheri ta bili teten 

variansen mellem 
familier 

aw2 = variansen indenfor 
familier 

a2 restvariansen 

antal gentagelser 

Varianskomponenterne beregnes ud 
fra variansanalysen. 
Enkelttræheritabiliteten er et mål for 
den genetiske andel af variationen 
mellem ubeslægtede enkelttræer i en 
bevoksning. 
Familieheritabiliteten er et mål for den 
genetiske andel af variationen mellem 
afkommenes gennemsnit. 
I tabel l er gengivet de beregnede heri
tabiliteter for de undersøgte egenska
ber. 
At betragte afkom efter fri bestøvning 
som halvsøskende er lidt af en tilsni
gelse. Ofte vil mange hunblomster på 
et træ være bestøvet af samme na
botræ. 
Der vil derfor være en del helsøskende 
iblandt afkommene, hvilket betyder, 
at den beregnede enkelttræheritabili
tet overestimeres. Hvor meget vil vari
ere fra situation til situation. 
I nærværende undersøgelse er det 
valgt at udføre beregninger under 
begge forudsætninger, som gengivet i 
tabel 1. 

Tabel l: Heritabilitetsskøn for de undersøgte egenskaber. 

Egenskab Enkeltræ- Enkelttræ- Familie-
heritabilitet heritabilitet heritabilitet 

halvsøskende helsøskende 

Udspring 0.71 0.35 0.71 
Nålefarve 0.86 0.43 0.79 
Nålenes frostresistens 1.43· 0.72 0.81 
Knoppernes frostresistens 0.43 0.22 0.48 
Sankt Hansskudsdannelse 0.53 0.27 0.54 

• Kan teoretisk ikke overstige værdien 1.0 

Tabellen viser fx. at for halvsøskende kan 71070 af variationerne i udspring henføres til genetiske 
forhold, mens resten, 29%, skyldes tilfældigheder. 

130 



Tabel 2: Familiegennemsnit for de undersøgte egenskaber samt deskriptiv statistik på familie- og individniveau. 

MODERKLONENS ARBORETETS NÅLEFARVE UDSPRING VINTERFROST-RESISTENS (LT50) PROCENT PLANTER 
LØBENUMMER S-NUMRE NÅLE KNOPPER MED SANKT HANS-
I FRØ- Temperatur med Temperatur med SKUD I FAMILIEN 
PLANTAGEN 50070 døde nåle 50070 døde knop. 

FAMILIE FAMILIE FAMILIE FAMILIE FAMILIE 
MIDDEL 070 MIDDEL 070 MIDDEL 070 MIDDEL 070 MIDDEL 070 

2 9799 3.1 106 2.5 119 -26.2 103 -17.5 96 88 134 
3 9800 3.9 133 1.9 90 -27.1 107 -18.4 101 75 114 
4 9801 3.9 133 2.1 100 -28.3 III -18.1 99 63 96 
5 9802 4.4 150 1.9 90 -28.3 III -18.8 103 63 96 
6 9803 3.3 113 1.9 90 -24.2 95 -18.7 102 75 114 
7 9804 3.6 123 1.6 76 -24.2 95 -17.8 97 88 134 
8 9805 3.0 102 1.9 90 -27.0 106 -18.4 101 13 20 
9 9806 3.9 133 1.8 86 -25.7 101 -19.4 106 63 96 

10 9807 3.6 123 2.0 95 -27.9 110 -17.9 98 14 20 
II 9808 3.2 109 2.2 105 -26.6 105 -19.3 106 63 96 
12 9809 2.8 96 2.2 105 -27.8 109 -18.5 101 63 96 
14 9811 2.6 89 2.2 105 -25.1 99 -19.6 108 67 102 
15 9812 3.5 119 1.8 86 -24.0 94 -19.7 108 75 114 
17 9814 3.7 126 1.8 86 
18 9815 2.8 96 2.2 105 -28.5 112 -18.2 100 50 76 
20 9817 2.2 75 2.5 119 -24.6 97 -18.0 99 50 76 
22 9819 2.8 96 2.0 95 -28.0 110 -17.1 94 O O 
23 9820 3.4 116 1.9 90 -25.6 101 -17.2 94 50 76 
25 9822 4.4 150 2.1 100 -29.6 116 -17.5 96 25 38 
26 9823 3.5 119 2.2 105 -26.1 103 -18.9 104 13 20 
27 9824 2.5 85 2.2 105 -23.4 92 -18.5 101 75 114 
28 9825 2.3 78 2.3 110 -23.5 92 -19.6 107 88 134 

....... 29 9826 2.4 82 2.0 95 -26.3 103 -18.4 101 88 134 
w 31 9828 2.6 89 2.2 105 -26.4 104 -17.9 98 O O 



...... 
W 
N MODERKLONENS 

LØBENUMMER 
I FRØ-
PLANTAGEN 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 

ARBORETETS 
S-NUMRE 

9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9844 
9845 
9846 
9847 
9848 
9849 
9850 
9851 
9852 
9853 
9854 
9855 
9857 

NÅLEFARVE UDSPRING 

FAMILIE FAMILIE 
MIDDEL 070 MIDDEL 070 

3.3 113 2.2 105 
3.1 106 2.3 110 
2.4 82 2.0 95 
3.2 109 2.1 100 
2.9 99 1.9 90 
3.4 116 1.9 90 
2.7 92 2.3 110 
2.3 78 2.3 110 
3.7 126 2.2 105 
2.7 92 2.2 105 
2.9 99 2.0 95 
2.8 96 2.1 100 
2.7 92 1.7 81 
3.5 119 2.0 95 
3.5 119 2.0 95 
3.6 123 2.0 95 
2.5 85 2.0 95 
2.6 89 2.1 100 
2.5 85 2.4 114 
2.2 75 1.9 90 
2.8 96 1.6 76 
2.3 78 2.0 95 
3.0 102 2.1 100 
3.1 106 1.6 76 
2.9 99 2.2 105 
3.1 106 1.8 86 

VINTERFROST-RESISTENS (LT50) PROCENT PLANTER 
NÅLE KNOPPER MED SANKT HANS-

Temperatur med Temperatur med SKUD I FAMILIEN 
50070 døde nåle 50070 døde knop. 

FAMILIE FAMILIE FAMILIE 
MIDDEL 070 MIDDEL 070 MIDDEL 070 

-23.9 94 -15.9 87 25 38 
-25.6 100 -18.5 101 88 132 
-24.9 98 -19.4 107 75 114 
-23.3 92 -18.3 100 71 108 
-24.9 98 -17.9 98 63 96 
-24.6 97 -17.6 97 75 114 
-28.9 114 -18.9 103 86 131 
-24.6 97 -18.3 101 63 96 
-27.2 107 -18.7 102 63 96 
-27.4 108 -19.2 105 100 152 
-25.4 100 -18.5 101 88 134 
-27.0 106 -18.7 102 57 87 
-26.2 103 -18.3 100 75 114 
-30.0 122 -18.8 103 83 127 
-27.7 109 -19.3 106 100 152 
-26.1 103 -18.0 99 38 58 
-23.6 93 -19.3 106 100 152 
-23.8 94 -18.0 99 75 114 
-22.4 88 -16.8 92 86 131 
-26.4 104 -18.6 102 38 58 
-24.6 97 -17.0 93 50 76 
-23.8 94 -18.1 99 57 87 
-25.9 102 -19.0 104 25 38 
-25.0 98 -17.2 94 75 114 
-24.7 97 -18.6 102 75 114 
-25.0 98 -17.8 97 50 76 



w 
w 

MODERKLON ENS 
LØBENUMMER 
I FRØ-
PLANTAGEN 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
91 
96 
97 
99 

100 

H10 

ARBORETETS 
S-NUMRE 

9858 
9859 
9860 
9861 
9862 
9863 
9864 
9866 
9867 
9868 
9872 
9873 
9876 
9878 
9879 
9880 
9881 
9882 
9883 
9885 
9888 
9893 
9894 
9896 
9897 
9898 

NÅLEFARVE UDSPRING 

FAMILIE FAMILIE 
MIDDEL % MIDDEL 070 

3.8 130 2.2 105 
2.9 99 2.0 95 
2.5 85 1.8 86 
2.6 89 2.6 124 
3.0 102 2.1 100 
2.9 99 2.3 110 
3.3 113 2.7 129 
2.6 89 2.7 129 
2.9 99 2.7 129 
2.8 96 2.1 100 
2.7 92 2.3 110 
2.8 96 1.8 86 
2.7 92 2.3 110 
2.2 75 2.2 105 
2.7 92 1.9 90 
2.7 92 2.0 95 
2.8 96 2.1 100 
3.4 116 2.3 110 
2.9 99 2.1 100 
3.2 109 1.7 81 
2.7 92 2.4 114 
2.8 96 1.8 86 
2.7 92 2.2 105 
1.9 65 2.0 95 
2.6 89 2.3 110 
2 .9 99 2.2 105 

VINTERFROST-RESISTENS (LT50) PROCENT PLANTER 
NÅLE KNOPPER MED SANKT HANS-

Temperatur med Temperatur med SKUD I FAMILIEN 
50070 døde nåle 50% døde knop. 

FAMILIE FAMILIE FAMILIE 
MIDDEL % MIDDEL % MIDDEL % 

-26 .7 105 -16.4 90 86 131 
-25.1 99 -17.2 94 50 76 
-25.8 101 -19.5 107 57 87 
-24 .3 96 -18.0 99 86 131 
-22.4 88 -18.4 101 63 96 
-22.1 87 - 18 .3 100 83 126 
-25.7 101 -17 .8 97 100 152 
-25 .1 99 -18.7 102 88 134 
-27.6 108 -18.2 100 71 108 
-24 .0 94 - 18 . 1 99 75 114 
-23 .3 91 -18.7 103 88 132 
-27 .2 107 -18.5 102 100 152 
-28.0 110 -19.7 108 86 131 
-26.0 102 -18.7 102 71 108 
-23.8 94 -18 . 1 99 88 134 
-24 .9 98 -18 .2 100 50 76 
-23.8 93 -18.0 99 43 65 
-25.0 98 -18.2 100 86 131 

I 

-22 .7 89 -17.8 97 57 87 I 

-24.9 98 -17.8 98 38 58 
-22.0 87 -17 .8 97 63 96 
-24.5 96 -17.9 98 71 108 

I 

-22.0 87 -17.6 96 29 44 
-25 .5 100 -18.7 102 71 108 
-24 .3 96 -15.9 87 14 21 
-25.6 105 -17.3 95 50 76 



w 
~ MODERKLONENS ARBORETETS 

LØBENUMMER S-NUMRE 
I FRØ-
PLANTAGEN 

HI32 9899 
HI33 9900 
H 134 9901 

STATISTIK PÅ FAMILIER: 
Middelværdi 
Spredning 
Varians 
Maximum 
Minimum 
Antal familier 

Signifikans familieforskelle (P) 

STATISTIK PÅ ENKELTPLANTER: 
Middelværdi 
Spredning 
Varians 
Maximum 
Minimum 
Antal planter 

NÅLEFARVE 

FAMILIE 
MIDDEL 070 

1.8 61 
1.2 41 
1.9 65 

2.93 
0 .568 
0.323 
4.43 
1.21 
79 

0.0001 

2.92 
1.02 
1.03 
5.0 
1.0 

1091 

UDSPRING 

FAMILIE 
MIDDEL 070 

2.5 119 
2.2 105 
2.3 110 

2.10 
0.249 
0.062 
2.73 
1.58 
79 

0.0001 

2.11 
0.55 
0.31 
3.0 
1.0 
891 

VINTERFROST-RESISTENS (LT50) PROCENT PLANTER 
NÅLE KNOPPER MED SANKT HANS-

Temperatur med Temperatur med SKUD I FAMILIEN 
50070 døde nåle 50070 døde knop. 

FAMILIE FAMILIE FAMILIE 
MIDDEL 070 MIDDEL 070 MIDDEL 070 

-22.7 89 -18.2 100 100 152 
-25.5 100 -17.8 98 63 96 
-24 .9 98 -19.6 107 100 152 

-25.44 -18.24 65.7 
1.86 0.81 24.9 
3.46 0.65 620.6 

-22.01 -15 .86 100.0 
-30 .00 -19 .72 0.0 

78 78 78 

0.0001 0.0001 0 .0001 

-25.40 -18.25 65 
2.72 1.67 48 
7.40 2.79 2304 

-21.45 100 
I -18.18 -14 .28 O 

586 587 589 
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5. Resultater og analyser. 
Familiemiddelværdierne for de fem 
undersøgte parametre er gengivet i ta
bel 2. Nederst i tabellen er gengivet en 
deskriptiv statistik for totalmaterialet 
henholdvis på individ- og familie
niveau. 
Der gennemførtes Kruskal-Wallis test 
for nålefarve og udspring, og varians
analyser for alle egenskaber med fami
lieeffekt, bl.a. med henblik på bereg
ning af familieheritabiliteten. 
Der var signifikante familieforskelle 
for alle fem egenskaber. 
Bortset fra knopresistens ligger stan
darderne, Sorø 508b, Linå Vesterskov 
(F404b og Overgård 6 (F402) dårligere 
end såvel frøplantagens handelsvare 
som klonernes gennemsnit. M.h.t. 
knopresistens varierer billedet. 
I tabel 3 gengives de på grundlag af fa
miliemiddelværdierne beregnede fæ
notypiske korrelationer mellem de un-

dersøgte egenskaber. Bortset fra kor
relationen mellem nålenes L T50 og de
res blåfarvning, synes sammenhæn
gene at være tilfældige. 

5.1. Nålefarven. 
Nålefarven blev bedømt efter en 5 
trinsskala (l = grøn ... 5 = blå). 
Den gennemsnitlige nålefarve for hele 
materialet var 2.9 (svagt blå), men fa
miliegennemsnittene varierede med en 
spredning på 0.57 og en spændvidde 
fra 1.21 til 4.43 betydeligt omkring 
middelværdien. 
På individniveau blev skalaen udnyt
tet i sin fulde længde, og spredningen 
beløb sig til 1.02 (tabel 2). 
For farvescoringen kunne en enkelt
træheritabilitet på 0.35-0.83 beregnes. 
Heraf kan det erkendes, at den 
fundne, betydelige variation i nålefar
ven i rimelig høj grad er genetisk be
tinget. 

Tabel 3: Fænotypiske korrelationer mellem de undersøgte egenskaber, på familieniveau 
(Pearsons korrelation, tosidet test). 

NÅLEFARVE UDSPRING KNOPPER NÅLENES 
LT50 LT50 

Udspring -0.28182 
0.0119 

79 

Knoppernes LT50 +0.11557 -0.0214 
(50070 mortalitet) 0.3136 0.8549 

78 78 

Nålenes LT 50 -0.37980 +0.06803 0.16300 
(50% mortalitet) 0.0006 0.5540 0. 1539 

78 78 78 

Frekvens af -0.14557 0.19491 -0.36508 + 0.13500 
Skt. Hansskud 0.2035 0.0873 0.0010 0.2386 
i familien 78 78 78 78 
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5.2. Udspring. 
Udspringstidspunktet er afgørende for 
resistensen overfor forårsnattefrost. 
Udspringet bedømtes derfor den 14. 
maj efter en 9 trinsskala 
(0= vinterknop ... 8 = fuld skudstræk
ning). Den gennemsnitlige udsprings
grad var 2.1, hvilket svarer til en svagt 
åbnet knop. Scoringen burde således 
have været udsat en uge for at opnå op
timal differentiering. 
Interessant er imidlertid, at selvom fa
milieforskellene var højsignifikante, 
var spredningen i denne karakter 
yderst beskeden. Spændvidden blandt 
de 891 undersøgte planter var kun 2 ud
springsgrader (fra 1 (svulmet knop) til 
3 (knop svagt åbnet)), og familiemid
delværdierne varierede fra 1.6 til 2.7 
Spændvidden iblandt de 79 familier 
var således 1 udspringsgrad. Erfa
ringsmæssigt svarer 1 udspringsgrad 
på dette stadium til mellem 3 og 6 dage, 
således at samtlige 79 familiers ud
spring strakte sig over mindre end en 
uge. 
Den procentuelle variation i familie
middelværdierne fra 80 til 137 procent 
svarer således til en beskeden variation 
på ± 2-3 dage. 
Enkelttræheritabiliteten beregnedes til 
0.35-0.71, hvilket betyder at den ubety
delige variation i udspringskarakteren 
imidlertid er ret stærkt genetisk be
tinget. 

5.3. Sankt Hansskudsdannelse. 
79 procent af de 589 frosttestede plan
ter havde Sankt Hansskud. Alle de føl
gende analyser beror imidlertid kun på 
en registrering af Sankt Hansskud i 
den øverste grenkrans, hvorfra kvi
stene til frosttestene blev klippet. Efter 
denne opgørelse havde 65 procent af 
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planterne Sankt Hansskud i øverste 
grenkrans. 
Der var højsigni fikante familiefor
skelIe i tilbøjeligheden til Sankt Hans
skudsdannelse. 
Størstedelen af materialet differentie
rede sig dog meget beskedent, idet 
"frekvensen af planter med Sankt 
Hansskud i familien" kun i 12 ud af 78 
familier var mindre end 50 procent. 
Kun 5 familier viste en Sankt Hans
skudsprocent på mindre end 20 pro
cent, mens kun to familier helt mang
lede Sankt Hansskud (tabel 2). 
Sankt Hansskudsdannelsen er i høj 
grad miljøbetinget (lokalitet, klima, 
næringsforsyning etc.). Enkelttræheri
tabiliteten kunne imidlertid beregnes 
til 0.27-0.53, d.v.s. at op mod 50070 af 
variationen mellem planterne skyldes 
genetiske årsager. 
Sankt Hansskudsfrekvensen var nega
tivt og signifikant korreleret med 
knoppernes frostresistens (tabel 3). 
Denne sammenhæng vil blive behand
let mere indgående i næste afsnit. 

5.4. Vinterfrostresistens. 
l tabel 2 er LT50-værdierne (tempera
tur ved hvilken der måles 50070 mortali
tet) opført for årsskudenes knopper og 
nåle. 
Total m aterialets gennem sni tlige 
LT50-værdi for knopper var -18.3 °e. 
Derimod var nålenes frostresistens 
gennemsnitlig betydelig bedre, idet en 
50 procent mortalitet først fandtes ved 
en temperatur på -25,4 °e (tabel 2). 
På individniveau varierede knopper
nes LT50 fra -14.3 til -21.5 °e. Alle 
planter viste 100 procent knopdød ved 
-28 grader, mens temperaturgrænsen 
for de første knopskader varierede fra 
ca. -12 til -17 °e. 
På familieniveau varierede LT50 fra 



-15.9 til-19.7, mens den øvre tempera
turgrænse for erkendbare skader varie
rede fra ca. -13.1 til -16.6 °e. Familie
forskellene var således betydelige og 
iøvrigt højsignifikante. 
LT50-værdierne for årsskudenes nåle 
varierede på individ- hhv. familieni
veau fra -18.2 til skønsvist -33, hhv. fra 
-22.0 til ca. -30 grader. Temperaturni
veauet for de første ringe skader på 
individ- hhv. familieniveau varierede 
fra ca. -14 til -17 hhv. fra -15.7 til -17.0 
°e. 
Familieforskellene i nålenes vinterfro
stresistens (spændvidde i LT50 på 8 
° e) var således betydelig større end 
forskellene i knoppernes resistens 
(spændvidde i LT50 på 4 ae). 
Nåleskaderne bedømtes i nærværende 
undersøgelse efter nåletabet (og ikke 

efter en vanskelig kvantificerbar nåle
misfarvning). Derfor kan den ulige 
stærke variation i nålenes og knopper
nes frostresistens tillægges en betyde
lig validitet, idet metodiske fejlkilder 
synes mindre sandsynlige. (Dette be
kræftes iøvrigt af den høje familieheri
tabilitet for nålenes resistens). 
Uafhængigt af ovenstående variati
onsmønster vistefamilieheritabiliteten 
for henholdsvis nålenes og knoppernes 
frostresistens betydelige forskelle. 
Sammenlignet med "knopheritabilite
ten" på 0.48 viste nålenes resistens en 
familieheritabilitet på 0.81. 
Denne forskel har muligvis en meto
disk / fysiologisk forklaring: for det 
første sad de bedømte knopper dels på 
majskud, dels på Sankt Hansskud (nå
leskaderne biev kun bedømt på maj-

Foto 2. Ved streng vinterfrost - 22 grader og derunder - bliver samtlige knopper slået ihjel, viste 
laboratorieforsøgene. 
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skuddets nåle). For det andet varierede 
de relative andele af terminal- og inter
nodieknopper fra plante til plante. 
Den her fundne forskel mellem famili
eheritabiliteterne for nålenes og knop
pernes vinterfrostresistens (LT50) bør 
derfor hverken tolkes for vidt eller til
lægges generel gyldighed. 
Den stærke forekomst af Sankt Hans
skud på forsøgsplanterne gjorde det 
både af metodiske og fysiologiske årsa
ger ønskværdigt at belyse eventuelle 
forskelle i maj- og Sankt Hansskudde
nes vinterfrostresistens nærmere. Selv 
om de statistiske forudsætninger ikke 
kunne opfyldes til fulde, søgtes forhol
det belyst gennem følgende variansa
nalysemodel: 

Skadeprocent på knopper = konstant 

+ familiei + temperaturniveauj + 
temperaturniveauj x Sankt Hans

skudk 

hvor 
1-78 

l-S (for temperaturniveauerne 
-16, -19, -22, -25, -28 ac) 

k = 1-2 (l for majskud, 2 for Sankt 
Hansskud) 

Modellens tre parametre vist højsigni
fikante effekter; ialt kunne modellen 
forklare 70 procent af variationen i 
knopskaderne. Løsningen af modellen 
med hensyn til temperaturniveauerne 
og testskuddets oprindelse er gengivet i 
figur l. 
Heraf ses, at temperaturer lavere end 
-22 grader slår samtlige knopper på et 
gennemsnitsmateriale ihjel, uanset 
tidspunktet for knoppens dannelse. 
Ved højere temperaturer uddifferentie
rer knoppernes resistens sig imidlertid 
efter deres oprindelse. Ved -16 til-19 ac 
karakteriseres forårsskudene af ca. 14 
procent stærkere knopskader end 
Sankt Hansskuddene. 

KNOPSKADER PAA MAJ- OG SANKT HANSSKUD 
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~igur l. Knoppernes skadeprocent som funktion af testtemperatur og 
tidspunktet for knoppernes dannelse. 



Sankt Hansskudsknoppernes LT50-
værdi er således mindst l grad lavere 
end "majknoppernes", da knopskaden 
på kvistene med Sankt Hansskud er 
beregnet på grundlag af såvel termi
nalknopper på Sankt Hansskud som 
internodieknopper på majskud. 

6. Diskussion. 
6.1. Nålefarve. 
Undersøgelsen viste signifikante for
skelle mellem afkommene m.h.t. nåle
farve. 
Sammenlignes nærværende resulta
terne med en anden farvevurdering af 
det samme plantemateriale, hvor kvi
stene belystes med blåt lys (DAM
KJÆR NIELSEN 1989), findes imid
lertid en dårlig overensstemmelse. Kor
relationen mellem familiemiddelvær
dier fra de to farvescoringer var kun 
0,37. 
Dette tyder på, at farvebedømmelsen 
er meget vanskelig at udføre i så tidlig 
en alder. 
Forældreklonerne i frøplantagen er på 
et tidligere tidspunkt bedømt af 
FRAAS NIELSEN (1977). Han gen
giver både de originale farvescoringer 
og værdierne korrigeret for orteternes 
alder, da det er kendt, at blåfarvningen 
tiltager med træets alder. 
Hverken nærværende undersøgelses 
resultat eller DAMKJÆR NIELSENS 
farvescoring var korreleret med ortets
værdierne i FRAAS NIELSENS un
dersøgelse. Som følge af den mang
lende variansanalytiske bearbejdning 
af FRAAS NIELSENS data kan vali
diteten af disse dog vanskeligt vur
deres. 
Årsagen til de udebli vende ortet 
/afkomkorrelationer kan derfor ikke 
med sikkerhed henføres til scoringen 
af det nye materiale. 

Trods rimelig høj heritabilitet i nåle
farve hos afkommene må der dog sæt
tes spørgsmålstegn ved en selektion på 
basis af farvescoringer på 4-årige 
planter. 

6.2. Udspring. 
Spændvidden i udspring blandt de 79 
undersøgte familier var mindre end 7 
dage. Den relativt høje enkelttræheri
tabilitet på 0.35-0.70 afspejler imidler
tid en betydelig genetisk andel af den 
ringe totalvariation. 
Dette resultat stemmer godt overens 
med LARSENS (1985) undersøgelse, 
hvor udspringet blandt en række nobi
lisprovenienser fra hele udbredelses
området viste en spændvidde på kun 6 
dage. 
Abies nobilis har som Abies alba og Pi
cea sitchensis en ringe genetisk spred
ning i udspringstidspunktet. Dette 
sætter snævre grænser for selektions
mulighederne med henblik på forårs
frostresistens. 

6.3. Sankt Hansskudsdannelse. 
Dannelse af Sankt Hansskud medfø
rer en betydelig forringelse af grønt
kvaliteten, som først udjævnes igen ef
ter mindst 2 år. Dette kan skabe betyde
lige produktionstab. 
Den i undersøgelsesmaterialet stærke 
forekomst af Sankt Hansskud skyldes 
en rigelig vand- og næringsforsyning 
(gødning) samt materialets unge alder. 
Forekomsten af Sankt Hansskud afta
ger i reglen stærkt med alderen. 
De aktuelle resultater udmærker sig 
hovedsageligt ved at være de første un
dersøgelser af Sankt Hansskudsdan
nelsen hos nobilis. 
I undersøgelsesmaterialet var der sig
nifikante familieforskelle i tendensen 
til Sankt Hansskudsdannelse. Imidler-
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Foto 3. Sankt Hansskud medfører ofte en ringere kvalitet af klip
pegrønt. Der er dog lille variation for denne egenskab, og derfor 
er det svært at forædle for denne egenskab. 

tid differentierede størstedelen af ma
terialet sig ret beskedent (kun 6 procent 
af familierne havde en Sankt Hans
skudsfrekvens på mindre end 20 pro
cent), og familieheritabiliteten kunne 
kun beregnes til 0.55. Derfor vil en se
lektion for denne karakter være van
skelig og måske kun anbefalelses-
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værdig, hvis der lægges stor vægt på et 
højt juletræs udbytte. 

6.4. Vinterfrostresistens af knopper 
og nåle. 
LARSEN (1985) testede 20 nordvesta
merikanske provenienser samt afkom 
af 4 danske nobilisbevoksninger efter 



samme metode og på samme tidspunkt 
af året i to på hinanden følgende år. 
Han fandt gennemsnitlige LT50-vær
dier på -20,9 °e for nåle og -17,3 °e for 
knopper for det amerikanske materi
ale. For det danske materiale var det 
henholdsvis -23,8 °e (nåle) og -17,1 °e 
(knopper). 
I det aktuelle materiale beregnedes de 
gennemsnitlige LT50-værdier til -25,4 
°e og -18,2 °e for henholdsvis nåle og 
knopper. 
Tager man i betragtning, at plantema
terialet til de nævnte undersøgelser er 
blevet tiltruk ket under helt forskellige 
betingelser er der en forbavsende god 
overensstemmelse ikke blot i relatio
nerne mellem nålenes og knoppernes 
resistens, men også i de absolutte 
LT50-værdier. 
Den relativt store forskel LARSEN 
(1985) fandt mellem resistensen af nåle 
og knopper hos dansk nobilis i forhold 
til direkte importeret materiale (dansk: 
6,7 °e, amerikansk: 3,6 °e) genfindes 
i det foreliggende materiale (difference 
7,2 ae). LARSEN's antagelse, at der er 
sket en selektion for nålenes frostresi
stens ved dyrkning af nobilis i Dan
mark understøttes af de nærværende 
resultater. 
Disse forhold understreger betydnin
gen og værdien af at teste frostresistens 
i selektionsøjemed. 

For det første opviser nobilis en bety
delig ringere vinterfrostresistens end 
andre nåletræarter (Sammenlign med 
LARSEN 1976, 1978a og 1978b). 
Da dansk rødgranmateriale blev testet 
sammen med det aktuelle nobilismate
riale er en direkte sammenligning af 
disse arters resistens for det pågæl
dende år og tidspunkt mulig. Rødgra
nens gennemsnitlige LT50 for knopper 

og nåle var henholdsvis 3.1 og 3.2 °e 
lavere end i nobilismaterialet, hvilket 
understreger nobilisartens særlige 
frostfølsomhed. 

For det andet er det interessant, at te
sten viste en betydelig højere frostresi
stens for nålene end for knopperne. 
LARSEN (1985) henfører således den 
uregelmæssige formudvikling hos 
unge nobilisplanter til den særlig lave 
knopresistens. 
Det er imidlertid en erfaring fra danske 
planteskoler, at nobilis let får røde nåle 
om vinteren, medens udspringsproble
mer sjældnere iagttages. Følgende me
todiske forhold betinger da også, at 
den fundne forskel i nålenes og knop
pernes frostresistens bør vurderes med 
forsigtighed: 

l) Testen simulerer et ekstremt tempe
raturfald i den meget tidlige vinter. 
En sådan ekstremsituation fore
kom eksempelvis i 1981, men de fle
ste vintre kendetegnes dog af etjæv
nere temperaturfald i løbet af efter
året og vinteren. Testen giver såle
des et godt billede af de tidligt på 
vinteren optrædende frostskader, 
men dens validitet vil (afhængigt af 
materialet) aftage, som vinteren 
skrider frem (se dog LARSEN 
1976). 

2) Netop med henblik på knoppernes 
og nålenes forskellige resistens er 
det muligt, at den videre afhærd
ning i løbet af vinteren forløber for
skelligt for nåle og knopper. Det 
kan således ikke afvises, at de 
fundne forskelle i knoppernes og 
nålenes frostresistens kunne aftage 
eller helt forsvinde, hvis testen blev 
gennemført i februar måned. 

3) Ved en længere rekultiveringsperi-
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ode af testkvistene ville nåletabet even
tuelt forøges, hvorved LTSO-værdien 
hæves. 

Ved en grafisk bearbejdning af den i ta
bel3 fundne korrelation på familieniv
eau mellem nålefarven og nålenes 
frostresistens erkendtes - på trods af en 
stor spredning - en umiskendelig sam
menhæng. 
En fysiologisk forklaring herpå kan 
ikke gives; korrelationen tyder imidler
tid på, at en genetisk tynding i frøplan
tagen uden problemer kan gennemfø
res for begge egenskaber. 
På samme vis knytter der sig til den 
fundne højere knopfrostresistens på 
Sankt Hansskud i forhold til majskud 
en vis usikkerhed med hensyn til den 
praktiske tolkning. 
Dels går den umiddelbare forventning 
til Sankt Hansskuddenes frostfølsom
hed direkte imod de opnåede resulta
ter, dels kan "Sankt Hansknoppernes" 
afhærdning forløbe anderledes end 
"majknoppernes". 

6.5. Genetisk tynding i frøplantagen 
(dvs. fjernelse af de arvel igt set ri nge
ste individer). 
Den foreliggende undersøgelse giver 
ikke anledning til genetisk tynding i 
frøplantagen på basis af udspring og 
nålefarve på 4-årsstadiet. Dette må ud
sættes til resultatet af feltforsøgene 
foreligger. 
Derimod kunne man tænke sig en ge
netisk tynding m.h.t. vinterfrostresi
stens hos nåle eller knopper. 
I den aktuelle frøplantage skal tre fjer
dedele af klonerne tyndes bort. Tæn
ker man sig at tage de mindst frosttole
rante, kan en genetisk gevinst m.h.t. 
denne egenskab beregnes v.hj.af 
formlen 
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G = i x h2 x op 

hvor G = gevinsten, i = selektionsin

tensiteten, h2 = familieheritabiliteten 

og op = den fænotypiske spredning. 

For nålefrostresistens fås: 

G = 0,42 x 0,81 x 5,02 = 1,71 DC 

Selekteres for knopresistens fås: 

G = 0,42 x 0,48 x 2,19 = 0,44 DC 

Disse gevinster synes ret beskedne. 
Man bør derfor overveje, når feltfor
søgenes resultater indløber, om man 
skal selektere stærkere for vinter
frostresistens. Korrelationen mellem 
vinterfrostresistensen og nålefarven 
ved 4-årsstadiet taler til gunst for dette. 

6.6. Sammenfatning. 
Sammenfattende må arten betragtes 
som særlig følsom overfor vinterfrost, 
og da frostskader nedsætter grøntpro
duktionen voldsomt, bør vinter
frostresistensen tillægges en stor be
tydning i forædlingssammenhæng. 
Resultaterne af nærværende og LAR
SENS (1985) undersøgelser samt erfa
ringer fra praksis viser, at nålenes 
frostresistens bør tillægges stor vægt. 
Knoppernes vinterfrostresistens har 
vel størst betydning for formudviklin
gen i kulturfasen, hvilket betyder, at 
også knopresistensen bør tillægges be
tydelig vægt, hvis der tilstræbes et stort 
j uletræsud bytte. 

7. Konklusioner. 
U ndersøgelsen viste signi fikante, men 
relativt beskedne familieforskelle i ud
springstidspunktet og tendens til 
Sankt Hansskudsdannelse. Begge ka
rakterer ligger med familieheritabilite-



Foto 4. l frøplantager skal der på et tidspunkt fjernes en del af 
individerne, som ved afprøvninger har vist sig at have ringere 
egenskaber. 14-årsstadiet er der ikke basis for at tynde ud fra for
skelle i nåle farve og udspringstid, men kun ud fra resistens mod 
vinter frost. 

ter på henholdsvis 0.70 og 0.55 under 
for en betydelig genetisk styring, men 
den absolutte genetiske variation er be
grænset. 
Nåle/arven samt vinter/rostresistensen 
for nåle og knopper udviste derimod 
både en stor variation og en høj famili
eheritabilitet. Rangordningen af fami-

lierne i frostresistenskaraktererne me
nes at være bestemt med stor validitet i 
denne undersøgelse, hvorimod der knyt
tes en vis usikkerhed til den gennem
førte farvescoring. En sikker vurdering 
af familiernes genetiske værdier vedr. 
nålefarven kan kun opnås ved en af
komsprøvning på forskellige lokaliteter. 
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Bedømmelsen af genetiske enheders 
egnethed til pyntegrønts- og juletræs
produktion afhænger derudover af 
højde- og grøntproduktionen samt 
nåle- og skudmorfologien, som ikke er 
behandlet i dette arbejde. 
Med henblik på en genetisk tynding i 
frøplantagen bør disse karakterer vur
deres i de anlagte afkomsforsøg. 
De fænotypiske korrelationer på fami
lieniveau mellem de undersøgte egen
skaber lægger ikke større hindringer i 
vejen for sam tidigt at selektere for flere 
egenskaber. 

8. Litteratur 
BARNER, H. / ROULUND, H. / 

QVORTRUP, S. Aa. (1980): Abies 
procera, frøforsyning og proveni
ensvalg. Dansk Skovforenings 
Tidsskrift, bd. 65, s. 263-295. 

FALCONER, D.S. (1981): Introduc
tion to Quantiative Genetics, 
Longman, London and New York. 

FRAAS NIELSEN, F.K. (1977): En 
vurdering af 100 nobiliskloners 
egnethed til at indgå i frøplanta
ger. Lille opgave ved Skovbrugsin
stituttet, Landbohøjskolen. 

KRUTZSCH, P. (1973): IUFRO 
S2.02.11. Norway spruce develop
ment of buds., The Royal Collage 
of Forestry, Stockholm, Sweden. 

LARSEN, J.B. (1976): Untersuchun
gen zur Bestandesbegrundung der 
Douglasie. Schriften aus der 
Forstlichen Falkultet der Universi
UH Gbttingen und der Niedersach
sischen Forstlichen Versuchsan
stalt, Bd. 52, S. 1-127. 

LARSEN, J. B. (1978a): Die Frostresi
stenz der Douglasie verschiedener 
Herkunfte mit unterschiedlichen 
Hbhenlagen. Silvae Genetica 27, 
S. 150-156. 

144 

LARSEN, J.B. (1978b): Die Klimaresi
stenz der Abies grandis. Die 
Frostresistenz von 23 Herkunften 
aus dem IUFRO-Provenienzver
such von 1974. Silva Genetica 27, 
S. 156-161. 

LARSEN, J.B. (1985): 0kofysiologi
ske og morfologiske undersøgelser 
af forskellige abies procera prove
nienser med hensyn til deres egnet
hed til pyntegrøntsproduktion. 
Det forst!. Forsøgsvæsen Dan
mark, Bd. XXXX, Hæfte 2. 

LARSEN, J.B. (1986): Die geographi
sche Variation der Weisstanne. 
Wachstumsentwicklung und 
Frostresistenz. Forstwiss. Cen
tralb!., Heft 5, S. 396-406. 

NIELSEN, M.D. (1989): Farvesorte
ring af nobilis ved hjælp af ultravi
olet/blåt lys., PS Nåledrys, no. 9, 
s. 12-13. 

WRIGHT, J.W. (1976): Introduction to 
forest genetics, Academic Press, 
New York, 463 pp. 

Ordliste 
differentiere sig: skille sig ud. 
dominans: kommer til udtryk når et af-

kom for en bestemt karakter mod
tager forskellige gener fra mor, 
hhv. far. Den ene af forældrenes 
egenskaber kan da være domine
rende, og det vil se ud som om af
kommet udelukkende er i besid
delse af det dominerende gen og 
ikke begge. 

estimere: skønne. 
frekvens: hyppighed. 
fænotype: fremtoningspræg, dvs. de 

ydre karakterer hos en plante; er en 
funktion af de ydre forhold samt 
plantens genetiske egenskaber. 

genetisk: arvemæssigt. 



gen: arveanlæg. 
genotype: summen af de arvelige egen
skaber i en plante; det er ikke nødven
digvis alle arvelige egenskaber som er 
umiddelbart synlige. 
halvsøskende: planter med fælles mor, 
men forskellige fædre. 
heritabilitet: udtryk for hvor stor del af 
variationen mellem planter der kan til
skrives arvelige faktorer. 
helsøskende: planter der har fælles 
mor og far. 
in tern odiekn op: knop midt på et års
skud. 
klon: samling af genetisk set helt iden
tiske individer, fx. fremkommet ved 
stiklinger fra et og samme træ. 
korrelation: sammenhæng. Negativ 
k.: ved højere værdier af en faktor fås 
lavere værdier af en anden faktor, fx. 
høj temperatur medfører ringere 
vækst. 
kvantificerbar: som kan opgøres i 
mængder. 
LT 50: den værdi af en ydre påvirkning, 
fx. frost, ved hvilken halvdelen af for
søgsmaterialet er dræbt. 
morfologi: læren om planternes udse
ende. 
mortalitet: dødelighed. 

ortet: oprindelsestræ til en vegetativt 
opformeret klon. 
plustræ: træ som afviger positivt fra 
gennemsnittet af træerne i en bevoks
ning. 
proveniens: herkomst for frømateriale, 
fx. geografisk område. 
resistens: modstandsdygtighed over 
for ydre påvirkninger, fx. frost. 
selektion: udvælgelse af de bedst 
egnede individer. 
signifikant: tydelig, sikker. I statistik
ken et begreb der udtrykker med hvil
ken sikkerhed man kan udtale sig om 
en given sammenhæng. Den mest al
mindelige er s. på 95070 niveauet; det 
betyder at der er 95070 sandsynlighed 
for at forskellen mellem fx . to behand
linger er sikker og ikke skyldes tilfæl
digheder. 
terminalknop: knop for enden af et 
årsskud. 
validitet: gyldighed. 
varians: statistisk udtryk for forskel
lene mellem fx. kloner eller behand
linger. 
økologi: læren om sammenhængen 
mellem planter og dyr, og deres ydre 
omgivelser. 
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Til læserne 

Til denne årgang af DST, nr. 74 er også planlagt et hæfte nr. 5, som er et temanummer 
om skovrejsning. Det bliver på omkring 100 sider og tager udgangspunkt i vejlednin
gen om udpegning af skovrejsningsområder. Desuden berettes om de foreløbige erfa
ringer med planlægning af skovrejsning på amts- og kommunalt plan, de samfunds
økonomiske perspektiver, en oversigt over lovgivningen på området m.fl. 
Det nævnte hæfte var planlagt at udkomme i 1989. Imidlertid er de politiske forbere
delser vedr. skovrejsning endnu ikke helt færdiggjort ved redaktionens slutning. Re
daktionen vil lægge vægt på at et sådant temanummer kan blive såvel fyldestgørende 
som aktuelt. Derfor er det valgt at lade dette temanummer udkomme først i det nye år 
når den politiske behandling af skovrejsningen er afsluttet. 
Alle abonnenter der har betalt for 1989 vil således om kort tid modtage endnu et hæfte 
af DST. 
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