
Undersøgelse af forenelighed mellem sort og grundstamme hos blommer 

Ved J. Vittrup Christensen 

911. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

l beretningen redegøres for resultatet af en undersøgelse over nogle blommesorters sammenvoksningsevne med 
de mest benyttede grundstammer. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Hovedparten af alle frugttræer bliver her i 
landet formeret ved podning. Ved pDdning 
bringes tO' levende systemer i forbindelse med 
hinanden. Hvis denne forening skal blive fuld
kommen, må podekvist og grundstamme være 
forenelige. Ved transplantation af menneskelige 
organer er forenelighed mellem donor og re
ceptor sjældent forekommende. I planteriget er 
forenelighed mellem sorter og arter langt hyp
pigere forekommende. Alligevel er uforenelig
hed et velkendt fænomen, som ikke kan for
klares alene ud fra botanisk slægtskab. I frugt
avlen er det her i landet navnlig et problem ved 
benyttelse af visse pære- og blomme grund
stammer. 

Graden af uforenelighed vamererstæI'kt. Den 
kan medfØre totalt mislykket podning, bDrt
dØen det fØrste år eBer langsomt aftagende 
vækst. Typiske symptomer er svag skudvækst, 
ringere lØv, tidlig hØstfarve og brud i pode
stedet. (MaSSe 1962). 

Ingen af disse symptomer er dog sikre kri
terier for uforenelighed. Brud i podestedet på 
unge træer må tages med forbehold, da pode
stedet er et svagt sted selv ved forenelige kom
binationer. Det eneste sikre kriterium for ufor
enelighed er ifØlge Mosse (1962) afbrydelse af 
cambium og ledningsvæv mellem podekvist og 
grundstamme, som fØrer til et tydeligt glat 
brud i podestedet. 

Argles (1937) og andre benytter betegnelsen 
»forsinket forenelighed« for podekombinatio~ 
ner, som gror godt for en tid, hvorefter den 
pludselig brækker i podestedet eller aftager i 
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væksti Denne form er hyppigt forekommende 
i pærer. 

Herrero (1951) inddeler uforenelighed i fire 
grupper: 1. podekombinationer, der ikke slår 
an, 2. uforenelighed der skyldes virusinfektion, 
3. kombinationer med mekanisk svagt pode
sted, 4. kombinationer, hvor dårlig vækst skyl
des unDrmal biokemisk forbindelse, Chang 
(1938) og flere angiver, at uforenelighed skyl
des fysiologiske forskelle i kambiumaktivitet, 
kallm~dannelse og andre vækst ytringer. 

Den umiddelbare årsag til brud i podestedet 
er forklaret af Herrero (1951). Omkring l mm 
over og under podestedet fortsætter kambiet 
med at fungere normalt, hvorved stammetyk
kelsen på begge sider øges, medens der lige i 
podestedet ikke udvikles normalt væv. Abni.n
gen der herved fremkommer fyldes med proli
fererende væv, som ikke forvedder normalt. Ab
ningen bliver stØrre efterhånden som væv fra 
barken af grundstamme og ædelris trænger ind. 
Podestedets mekaniske svaghed skyldes mangel 
på vedforbindelse. 

Adskillige har påvist, at uforenelighed kan 
overvindes ved mellempodning af en forenelig 
sort. Denne fordyrende proces har her i landet 
ikke vundet udbredelse ved formering af 
blommer, men er almindelig benyttet ved til
trækning af pæretræer. Garner (1953) viste, at 
et lille barkskjold af en foreneHg sort anbragt 
mellem den ønskede, uforenelige kombination 
er tilstrækkeligt til at overvinde uforeneligheden 
hos pære. 

Formålet med nærværende undersøgelse var 



at undersØge foreneligheden mellem sorter i 
et igangværende sortsforsØg og Prunus Mari
anna, der i et grundstammeforsøg havde vist 
sig at være en lovende, svagtvoksende grund
stamme. (Christensen 1965). Desuden indgik i 
undersØgelsen de almindeligt benyttede grund
st'ammer Myrobalan B og St. Julien. 

Materiale og metode 
De benyttede grundstammer af Prunus Mari
anna og Myrobalan B var vegetativt formerede 
to-årige planter. St. Julien grundstarnrnerne 
var to-årige frØplanter. Det benyttede pode
materiale var ikke virus-testet, men var bedst 
muligt tilgrengeligt materiale på daværende 
tidspunkt. 

Grundstamrneme blev håndpodet i marts 
måned 1966 med de i tabel 1 angivne sorter. 
Efter opbevaring i frostfri kælder blev 20 
håndpodninger af hver kombination udp~antet 
i planteskole i april måned. 

Efteråret 1967 optaltes sammenvoksede pod
ninger og 12 træer af hver kombination ud
plantedes fØlgende forår på 3,5 X 1,5 meters 
afstand. 

Ved forsøgets opgørelse efteråret 1969 op
taltes antal overlevende kombinationer, og tyk
kelse af podested og grundstamme blev målt. 
Ved hjælp af disse mål beregnedes de forskel
lige kombinationers tilbøjelighed tH knudedan
nelse i porlestedet. 

På ane overlevende træer blev podestedet 
gennemsavet på langs for observation af kva
liteten af barkens og veddets sammenvoksning. 
Desuden var ved undersØgelsens start planlagt 
at måle sammenvoksningens brudstyrke. Men 
da næsten alle overlevende træer havde en så 
fuldkommen sammenvoksning, at podestedet 
ofte var vanskeligt at erkende på længdesni.ttet, 
fandtes disse målinger meningslØse. 

Resultater 
Anslag ved podning 
I tabeller opført procent anslag af alle kom
binationer. 
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Tabel 1. Procent anslag af håndpodninger. 1966 
(Percentage take of grafts) 

Myrobalan Prunus St. 
B Marianne Julien 

Ariel .............. 100 75 95 
Cambridge Gage .... 95 95 100 
Czar .............. 90 100 95 
Denniston's Suparb . 95 100 100 
Early Laxton .0.0 •• 100 100 90 
Early Rivers ....... 90 95 90 
Golden Drop ....... 100 100 75 
Hackman .......... 85 100 95 
Hall ............... 85 100 55 
Howards Miraele ... 85 75 90 
Italiensk Sveske .... 100 95 45 
Kirkes ............. 95 100 100 
Laxtons Goldfink ... 100 95 100 
Magna Glauea ..... 95 95 90 
Monareh .......... 95 95 85 
Monsieur Hatif. .... 95 100 95 
Ontario ........... 80 90 80 
Opal .............. 100 100 55 
President ... " ..... 100 100 65 
Reine Claude 

d'Oullins ........ 95 100 85 
Reine Red ......... 100 100 95 
Ruth Gerstetter ..... 85 85 100 
Stanley ............ 100 85 95 
Wangenheim ....... 90 100 80 

Gennemsnit ........ 94 95 86 
(average) 

Anslagsprocenten var tilfredsstillende for alle 
sorter på Myrobalan B og Prunus Marianna. 
På St. Julien gav 'Hall', 'Italiensk Sveske', 
'Opal' og 'President' kun et anslag på 45-65 
procent. øvrige sorter gav et tilfredsstillende 
anslag også på denne grundstamme. 

Træernes levedygtighed 
I tabel 2 er anført procenten af levende træer 
3 år efter udplantning, ·efteråret 1969. 

Alle prØvede sorter var efter 3 år levende og 
i god vækst på Myrobalan B. Træer af sorten 
'Opal' havde dog i barken omkring podestedet 
tydelige tegn på dårlig sammenvoksning. på 
den gennemsavede stamme sås tydeligt ind-

407 



President .......... 100 O 100 
Reine Claude 

d'OulIins ........ 100 75 100 
Reine Red ......... 100 92 100 
Ruth Gerstetter ..... 100 67 92 
Stanley ............ 100 100 100 
Wangenheim ....... 100 100 100 

Gennemsnit ........ 100 81 98 
(average) 

trængende bark mellem grundstamme og ædel
ris. (Foto 1). 

Hos alle Øvrige sorter på Myrobalan B var 
der hverken udvendigt eller efter gennemsav
ning tegn på komplikationer ved sammen
voksningen. 

Prunus Marianna var uforenelig med 'Czar', 
'Opal' og 'President', idet alle eller de fleste 
træer af disse sorter dØde i lØbet af perioden. 

'Reine Claude d'Oullins' bar udvendigt kun 
svage tegn på forstyrrelser i sammenvoksnin-

Fig. 1. 'Opal' på Myrobalan B. Ufuldstændig sam
menvoksning 

Tabel 2. Procent levende træer. 1969 
(Percentage of living trees 1969) 

Myrobalan Prunus 
B Marianna 

Ariel .............. 100 100 
Cambridge Gage .... 100 100 
Czar .............. 100 O 
Denniston's Superb. 100 100 
Early Laxton ...... 100 100 
Early Rivers ....... 100 92 
Golden Drop ....... 100 100 
Hackman .......... 100 100 
Hall ............... 100 100 
Howards Miracle ... 92 75 
Italiensk Sveske .... 100 100 
Kirkes ............. 100 100 
Laxton's Goldfink .. 100 100 
Magna Glauca ..... 100 100 
Monarch .......... 100 100 
Monsieur Hatif. .... 100 100 
Ontario 00 ••••••••• 100 100 
·Opal .............. 100 25 
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St. 
Julien 

92 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
92 

100 
100 
100 
100 
100 
92 

100 Fig. 2. 'Hall' på Myrobalan B. God sammenvoks-
92 ning 



gen, men ved gennemsavningen viste alle træer, 
at også denne sort er uforenelig med Prunus 
Marianna. (Foto 3). 

Af 'Howards Mirac1e' dØde en fjerdedel af 
træerne, men de overlevende træer havde en 
meget fin Slammenvoksning, hvorfor disse træer 
må antages at være gået ud af anden årsag, 
muligvis frostskade. Ligeledes var dØdeligheden 
ret stor i 'Ruth Gerstetter', uden at det har 
været muligt at påvise uforenelighed. 

På St. Julien viste ingen sorter tegn på ufor
enelighed. Heller ikke de sorter, der gav ringe 
anslag ved podningen, viste nogen tegn på 
komplikationer. 

Knudedannelse ved podested 
En mere eller mindre udtalt knudedanneIse er 
almindeligt forekommende ved de fleste pod
ninger. For at belyse en eventuel sammenhæng 
mellem denne knudedannelse og kombinatio-

Fig. 3. 'Reine Claude d' Oullins på Prunus Marianne. 
Ufuldstændig sammenvoksning 

Fig. 4. 'Ruth Gerstetter' på Prunus Marianne. God 
sammenvoksning 

nens forenelighed måltes tykkelsen af podested 
og grundstamme. I tabel 3 er opfØrt podesre
dets relative tykkelse, således at værdier over 
100 angiver en målelig knudedannelse, hvor
imod værdier under 100 angiver, at den nor
male forØgelse af stammens tykkelse mod basis 
fortsætter upåvirket af podestedet. 

Det fremgår af tabellen, at der kun i få til
fælde har været en svag knudedannelse på 
grundstammerne Myrobalan B og St. Julien. 
Derimod havde næsten alle sorter en mere eller 
mindre udtalt knudedannelse hos Prunus Ma
rianna. 

Der var ingen entydig sammenhæng mellem 
knudedannelse og forenelighed. 'Opal', der var 
uforenelig med Myrobalan B, havde i gennem
snit af alle træerne ingen knudedannelse. Men 
de to med Prunus Marianna uforenelige sorter 
'Opal' og 'Reine Claude d'OuIlins' havde der
imod de største knud'edannelser på denne 
grundstamme. 
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Tabel 3. Tykkelse afpodested i forhold til 
grunds tamme 

(Thickness of union in relation to rootstock) 

Myrobalan Prunus St. 
B Marianna Julien 

Ariel .............. 98 100 93 
Cambridge Gage .... 102 107 97 
Czar .............. 94 93 
Denniston Superb ... 93 102 91 
Early Laxton ...... 96 103 95 
Early Rivers ....... 94 103 96 
Golden Drop ....... 96 109 96 
Hackmann ......... 100 112 97 
Hall ............... 107 120 105 
Howards Mirac1e ... 98 111 106 
Italiensk Sveske .... 98 111 98 
Kirkes ............. 106 106 104 
Laxton Goldfink .... 96 107 94 
Magna Glauca ..... 91 104 96 
Monarch .......... 95 123 98 
Monsieur Hatif. .... 94 104 96 
Ontario ........... 97 106 94 
Opal .............. 97 125 96 
President ..... , .... 92 92 

Reine Claude 
d'Oullins ........ 96 127 92 

Reine Red ......... 101 103 94 
Ruth Gerstetter. .... 102 115 91 
Stanley ............ 104 120 103 
Wangenheim ....... 95 95 97 

Gennemsnit ........ 98 110 96 
(average) 

Diskussion 
Dårligt anslag ved podning eller okulation for
veksles undertiden med uforenelighed. Under
sØgelsen bekræfter, at der ikke nØdvendigvis er 
nogen 'sammenhæng mellem anslagsprocent og 
træernes levedygtighed. Navnlig ved okulation 
af blommer er det vanskeligt at finde det rette 
tidspunkt for maksimalt anslag. Det synes i 
særlig grad at være vanskeligt at opnå et til
fredsstillende resultat ved okulation af Prunus 
Marianna, podning giver i reglen et bedre re
sultat. (Argles 1937). 

UndersØgelsen bekræfter den almindelige op
fattelse, at Myrobalan B er forenelig med de 
fleste sorter. Den eneste undtagelse i nærvæ
rende undersøgelse var 'Opal'. Træerne var ved 
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forSØgets afslutning i god vækst, men gennem
savning af podestedet afs:lørede en ufulstændig 
sammenvoksning, der formentlig medfØrer en 
kort levealder. Uforenelighed med 'Reine 
Claude d'Oullins', som angivet af Glenn (1962) 
og med 'Ruth Gerstetter', som antaget af 
Johansson (1957), er ikke observeret. 

Prunus Marianne er mere begrænset i dens 
forenelighed. UndersØgelsen bekræfter Glenns 
(1962) og andres angivelser af uforenelighed 
med 'Czar', 'President' og 'Reine Claude 
d'Oullins'. Derimod har 'Dennistons Superb', 
som angivet af Siamme forfatter, ikke vist tegn 
på uforenelighed. 

Uforenelighed med 'Opal' er ikke fundet 
rapporteret tidligere. 

Haas et al (1957) angiver, at St. Julien er 
forenelig med de fleste sorter. En undtagelse 
angives 'Ruth Gerstetter' at være. I nærværen
de undersØgelse har ingen sorter vist tegn på 
uforenelighed, men sorterne 'HaU', 'Italiensk 
Sveske', 'Opal' og 'Preslident' har dog af ukendt 
årsag givet et ringere anslag ved podning end 
på de andre grundstammer. 

Konklusion 
'Czar' gav et udmærket anslag ved podning 

på Prunus Marianna, men alle træer var døde 
efter 3 års forlØb på grund af uforenelighed. 

'Hall' og 'Italiensk Sveske' gav ved podning 
på St. Julien et utilfredsstillende anslag, men 
viste ingen tegn på uforenelighed. 

'Opal' var uforenelig med Myrobalan B og 
Prunus Marianna og havde et ringe anslag på 
St. Julien. Ingen af disse grundstammer synes 
at være ideelle for 'Opal', selv omalie træer 
på Myrobalan B ved forsØgets afslutning var 
levende. 

'President' var uforenelig med Prunus Mari
anna og gav et ringe anslag på St. Julien. 

'Reine Claude d'Oullins' var uforenelig med 
Prunus Marianna. 

'Ruth Gerstetter' havde stor dØdelighed på 
Prunus Marianna, men overlevende træer hav
de en udmærket sammenvoksning. 

Alle Øvrige kombinationer viste ingen tegn 
på uforenelighed. 



Summary 
Studies of incompatibility between some p/um cu/tivars 
and rootstocks. 
The study which was earried out at the state 
research station Blangstedgaard included combi
nations between 24 eultivars and the stocks 
Myrobalan B, Prunus Marianna and St. Julien 
(seedlings). 

20 grafts af each oombination were planted in 
the nursery and 12 uniform trees were replanted 
as maiden trees for further observations. Three 
years later the trees were grubbed for measuring 
of sweIling in the union and for evaluation of in
ternal appearanee on longitudinal sections. 

Results. 
There was no relationship between ,.take« of 

grafts and compatibility. Most combinations were 
oompatible, the exceptions being the folIowing. 

'Czar' on Marianna had a good take, but all 
trees died within 3 years. 

'Hall' and 'Italian Prune' had on St. Julien an 
unsatisfactory take, but the grubbed trees sihowed 
no sign of incompatibility. 

'Opal' had a bad take on St. Julien, but showed 
no sign of ineompatibility. Most trees on Marianna 
died within 3 years. All trees on 'Myrobalan B 
were in good growth, but the longitudinal section 
showed ilisoontinuity between stock and seion. 
(Foto l). 

'President' had a bad take on St. Julien, and all 
trees on Marianna died within 3 years. 

'Reine Claude d'Oullins' was in gaod growth 
on Marianna, but internal examination showed 
discontinuity between stoek and soion. 

'Ruth Gerstetter'. Several trees on Marianna died 
during the period, but surviving trees showed no 
sign of ineompatibility. 
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