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Resumé 
Foreneligheden af 22 pæresorter med grundstammen 'Kvæde A' sammenlignedes med foreneligheden 
ved mellempodning af sorten 'Clara Frijs'. Som kriterium for forenelighed benyttedes træernes over-
levelsesevne og vækst efter 5 års forløb, sammenvoksningens kvalitet og brudstyrke. 

På grundlag af de benyttede bedømmelseskriterier kunne sorterne inddeles i 3 grupper. 
1. Stærkt uforenelige sorter, der må mellempodes for at sikre en antagelig vækst eller overlevelsesevne: 

'Bristol Cross', 'Coloreé de Juillet', 'Charneu', 'Clapps Favorite', 'Triumph de Vienne', 'Williams' 
og 'Williams Rød'. 

2. Svagt forenelige sorter, der opnår nogen vækstforøgelse og/eller forbedret sammenvoksning ved 
mellempodning: 
'Alexander Lucas', 'Anjou', 'Conference', 'Grev Moltke', 'Gråpære', 'Herrepære' og 'Merton Pride'. 

3. Forenelige sorter med god sammenvoksning på 'Kvæde A' : 'Bonne Louise', 'Comice', 'Giffard', 
'Gorham', 'Herzogin Elsa', 'Packham Triumph', 'Pierre Corneille' og 'Superfin'. 

Indledning 
Forenelighed hos frugttræer er i forbindelse med 
danske undersøgelser senest behandlet i en beret-
ning om forenelighed mellem grundstammer og 
sorter af blommer (Christensen 1970). Selv om 
uforenelighed mellem nogle pæresorter og den 
meget benyttede grundstamme 'Kvæde A' er et 
velkendt fænomen, foreligger der dog ikke dan-
ske undersøgelser om emnet. 

Adskillige har påvist, at uforenelighed kan 
overvindes ved mellempodning af en forenelig 
sort. Længden af mellemleddet er uden betyd-
ning. Således har blandt andre Garner (1953 vist, 
at et lille barkskjold af en forenelig sort anbragt 
mellem den ønskede uforenelige kombination er 
tilstrækkeligt til at overvinde uforenelighed. 

Mere almindeligt er det dog at benytte mellem-
leddet som stammedanner, således at den ufor-
enelige sort podes på i stammehøjde, eller ved en 

dobbelt kopulation med podekviste af normal 
længde. 

Her i landet benyttes næsten udelukkende sor-
ten 'Clara Frijs' som mellemstamme for uforene-
lige sorter. I udlandet har navnlig 'Beurré Hardy' 
været benyttet til dette formål. Men også andre 
sorter som 'Fertility' og 'Mdm Curee' har været 
benyttet. I Sverige er opnået gode resultater med 
'Conseiller de la Cour' (Johansson 1954). Ufor-
enelighedens årsager, symptomer m.v. er meget 
udførligt behandlet af Mosse (1962). 

Materiale og metode 
I undersøgelsen indgik 22 sorter, der i større eller 
mindre udstrækning dyrkes her i landet. 

I undersøgelsen indgik kun de to behandlinger: 
1. Podning direkte på 'Kvæde A'. 
2. Podning på 'Kvæde A' med 'Clara Frijs' som 

mellemstamme. 
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Fig. 1. Enkelt og dobbeltkopulation 

Grundstammerne og mellemstammen var af 
virustestet materiale, hvorimod virustestet pode-
materiale af de 22 sorter ikke var til rådighed på 
daværende tidspunkt. 

Podningen skete ved henholdsvis enkelt- og 
dobbeltkopulation på kraftige grundstammer. 
(Fig. 1). Efter opbevaring i frostfri kælder blev 15 
håndpodninger af hver kombination udskolet for-
året 1968. 

Efter vækstsæsonen bestemtes anslag og stør-
relsen af de etårige træer. Det følgende forår ud-
plantedes 10 træer af hver kombination på 3,5 x 1 
meters afstand. 

Ved forsøgets opgørelse efteråret 1972 optaltes 
overlevede træer og deres størrelse blev bestemt 
ved vejning. Sammenvoksningens kvalitet blev på 
4 træer af hver kombination vurderet på længde-
snit af podningen. 

Resultater 
ANSLAG AF PODNINGERNE 
I tabel 1 er opført procent anslag af alle kombina-
tioner. Anslagsprocenten var tilfredsstillende for 
de fleste sorter både med og uden mellemstamme. 
Af 'Gorham' slog dog kun en tredjedel af podnin-
gerne an uden mellemstamme og hos 'Triumph 
de Vienne' kun halvdelen ved benyttelse af mel-
lemstamme. 

Tabel 1. Anslag og vækst af podninger 
(Percentage take and growth of grafts) 

Længde af 
1-årige træer, cm 

Procent anslag (length of 
(per cent take) maiden trees, cm) 

Sort mellemstamme mellemstamme 
(cultivar) (interstock) (interstock) 

+ + + + 
Alexander Lucas. 100 67 45 57 
Anjou 100 80 51 44 
Bonne Louise . . . . 100 100 62 61 
Bristol C r o s s . . . . 100 87 44 54 
Charneu 100 87 69 72 
Clapps Favouite . 100 100 56*** 36 
Coloreé de Juillet 87 87 39 67 
Comice 93 93 66 51 
Conference 67 100 46 54 
Giffard 100 93 7 g*** 39 
Gorham 35 100 43 50 
Grev M o l t k e . . . . 100 100 49 61 
Gråpære 100 93 66 57 
Herrepære 93 93 47 66* 
Herzogin Elsa . . . 100 80 50 42 
Merton Pride. . . . 80 87 47 56 
Packham Triumph 100 100 90** 72 
Pierre Corneille. . 100 100 87* 69 
Superfin 100 93 55** 36 
Triumph de Vienne 100 53 36 33 
Williams 100 87 85 76 
Williams, rød . . . 93 100 54 51 

*, ** og *** angiver en vægtforøgelse med henholds-
vis 95, 99 og 99,9% sikkerhed. 

VÆKST AF PODNINGERNE 
Den gennemsnitlige længde af de et-årige træer 
er ligeledes opført i tabel 1. Træstørrelsen varie-
rede, som det ofte er tilfældet med håndpodnin-
ger, ret betydeligt indenfor samme sort og be-
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handling, således at der kun i få tilfælde var en 
sikker forskel mellem de to forsøgsled. 

'Clapps Favorite', 'Giffard', Pierre Corneille', 
'Packham Triumph' og 'Superfin' havde den stør-
ste tilvækst ved podning direkte på 'Kvæde A'. 
Kun 'Coloreé' og 'Herrepære' havde størst til-
vækst hvor der benyttedes mellemstamme. Hos 
øvrige sorter var længden af et-års træer ikke på-
virket af mellempodningen. 

TRÆERNES LEVEDYGTIGHED 
I tabel 2 er angivet procenten af levende træer 4 
år efter udplantning. 

Praktisk talt alle træer med mellemstamme var 
levende efter 4 års forløb. Uden mellemstamme 
overlevede kun 50% af 'Clapps Favorite' og 70% 

Tabel 2. Procent levende træer og vægt i kg pr. træ 
4 år efter udplantning 

(Per cent survived trees and mean weight in kg 
4 years after replanting) 

% levende træer kg pr. træ 
(% survived') (kg per tree) 

Sort mellemstamme mellemstamme 
(cultivar) (interstock) (interstock) 

+ 4- + 
Alexander Lucas. 100 100 1,9 2,6 
Anjou 90 100 2,0 2,6 
Bonne Louise. . . 100 100 4,2 4,8 
Bristol C r o s s . . . . 90 100 1,8 5 9 * * * 

Charneu 70 100 3,1 
Clapps Favorite . 50 100 3,6 5 4* * * 

Coloreé de Juillet 80 100 0,7 2 9*** 
Comice 100 100 5,5 5,3 
Conférence 90 100 4,1 6,1* 
Giffard 100 100 3,1* 2,2 
Gorham 100 100 4,4 5,9 
Grev Moltke 100 100 3,0 4 6*** 
Grâpaere 100 100 6,2 8,8* 
Herrepœre 100 100 4,2 6,0*** 
Herzogin Eisa . . . 100 100 4,0 3,6 
Merton Pr ide . . . . 100 100 2,6 4,1* 
Packham Triumph 100 100 6,9 7,7 
Pierre Corneille.. 100 100 7,6 7,3 
Superfin. 100 100 5,4 4,0 
Triumph de Vienne 100 100 1,3 3,1*** 
Williams 80 80 3,0 g 9*** 

Williams Rød. . . 90 100 0,9 3,5*** 

*, ** og *** angiver en vækstforøgelse med henholds-
vis 95, 99 og 99,9% sikkerhed. 

af 'Charneu'. Hos 6 andre sorter var enkelte træer 
døde i løbet 4-års af perioden. 

TRÆERNES VÆKST 
Træernes størrelse efter 4 års forløb er i tabel 2 
angivet ved vægten pr. træ. Eksempler på ufor-
enelige sorter er vist i fig. 2-4. 

Hos 12 af sorterne var der en signifikant for-
øgelse af træernes vækst ved benyttelse af mellem-
stamme, hos 9 sorter var væksten ikke signifikant 
påvirket af mellempodning og en enkelt sort 
'Giffard' havde en signifikant større tilvækst ved 
podning direkte på grundstammen. 

Fig. 2. 'Triumph de Vienne'. 
Til venstre: uden mellemstamme 

Til højre: med mellemstamme 

SAMMENVOKSNINGENS KVALITET 
Ingen af sorterne havde nogen større knudedan-
nelse mellem sort og grundstamme. Sammenvoks-
ningens kvalitet kunne bedst iagttages på et læng-
desnit af podningen. Nogle eksempler er vist i fig. 
5-6. 

Sorterne 'Bonne Louise', Comice', 'Herzogin 
Elsa', 'Pierre Corneille', 'Packham Triumph' og 
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Fig. 3. 'Coloreé de Juillet'. 
Til venstre: uden mellemstamme 

Til højre: med mellemstamme 

'Superfin' havde en god sammenvoksning med 
grundstammen, hvorimod alle øvrige sorter havde 
en mere eller mindre ufuldstændig sammenvoks-
ning med 'Kvæde A'. Alle sorter havde en god 
sammenvoksning med mellemstammen 'Clara 
Frijs'. 

Sammenvoksningens kvalitet blev også vurde-
ret ved podestedets brudstyrke ved et træk på 50 
kg. Kun sorterne 'Bristol Cross', 'Charneu', 'Co-
loreé', 'Triumph de Vienne' og 'Williams Rød' 
knækkede lettere i podestedet hos træer uden 
mellemstamme end med mellemstamme. 

Diskussion 
Den generelt høje anslagsprocent af podningerne 
bekræfter, at der ikke nødvendigvis er nogen sam-
menhæng mellem denne og sorternes forenelig-
hed. Den meget lave anslagsprocent hos 'Gorham' 
uden mellemstamme kan næppe skyldes uforene-
lighed, da tilvæksten og overlevelsesevnen ikke 
var ringere end hos træer med mellemstamme. 

Ved den benyttede dobbeltpodning af træer 

Fig. 4. 'Williams'. 
Til venstre: uden mellemstamme 

Til højre: med mellemstamme 

med mellemstamme er et lavere anslag en natur-
lig konsekvens, da denne metode medfører dob-
belt risiko for fejlslag. Dobbeltpodningen er for-
modentlig også årsag til at flere sorter det første 
år havde en ringere tilvækst med mellemstamme 
end uden mellemstamme. 

Det bedste kriterium for forenelighed fremkom-
mer ved iagttagelse af sammenvoksningens kvali-
tet på et længdesnit af podningen. Hovedparten 
af de sorter, der ikke havde en signifikant vækst-
forøgelse med mellemstamme havde en fuldstæn-
dig sammenvoksning med 'Kvæde A'. Omvendt 
var der en mere eller mindre ufuldstændig sam-
menvoksning med grundstammen hos sorter, der 
havde kraftigere vækst med mellemstamme. 

Til bestemmelse af brudstyrken var kun en 
trækkraft på 50 kg relevant, for bestemmelse af 
sammenvoksningens kvalitet, da større trækkraft 
kunne medføre brud andet sted på stammen. Kun 
hos de sorter, der havde en betydelig vækstfor-
øgelse ved mellempodning kunne påvises en for-
bedret brudstyrke i podestedet. 
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Fig. 5. 'Comice'. God sammenvoksning. 
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Fig. 6. 'Williams'. Ufuldstændig sammenvoksning. 

Dårlig sammenvoksningsevne af sorterne 
'Clapps Favorite', 'Grev Moltke', 'Williams' og 
'Alexander Lucas' bekræfter angivelser af Ljones 
(1952) og Klang (1954). Sidstnævnte forfatter an-
giver endvidere i overensstemmelse med nærvæ-
rende resultater at 'Bristol Cross', 'Charneu', 
'Coloreé', 'Coloreé', 'Conference', 'Gråpære' og 
'Triumph de Vienne' bør mellempodes. Derimod 

er resultaterne i modstrid med Klangs angivelse 
af, at også 'Giifard' bør mellempodes, idet denne 
sort var den eneste der voksede kraftigst ved di-
rekte podning på grundstammen. 

Da uforenelighed muligvis kan være forårsaget 
af virus infektion (Larsen 1970) må der for resul-
taternes fremtidige gyldighed tages forbehold, da 
virustestet materiale ikke har været til rådighed. 
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Foreneligheden bør løbende undersøges ved frem-
komst af nyt formeringsmateriale. 

Summary 
The compatibility of 22 pear cultivars on the rootstock 
quince A was determined. As a comparison of growth 
rate served doublegrafted trees of the same cultivars 
with the scion cultivar 'Clara Frijs' as an intermediate. 
As criteria for compatibility were employd the survival 
and the growth of the trees after 5 years, the internal 
quality and the strength of the graft unions. The root-
stocks and the intermediate stem pieces were from vi-
rus tested material. Virus free scion material was not 
available. 

Based upon the above mentioned criteria the culti-
vars were graduated into three groups: 
1. Strongly incompatible cultivars, which must have a 

compatible interstock to insure reasonable survival 
and growth: 'Bristol Cross', 'Coloreé de Juillet', 
'Fondante de Charneu', 'Clapps Favorite', 'Tri-
umph de Vienne', 'Williams' and 'Williams Red'. 

2. Slightly compatible cultivars, which increase in 
growth and/or improve the quality of the graft, 
union by double working: 'Alexander Lucas' 
'Anjou', 'Conference', 'Grev Moltke', 'Gråpære', 
'Seigneur' (Herrepære) and 'Merton Pride'. 

3. Compatible cultivars with perfect graft unions on 
quince A : 'Bonne Louise', 'Cornice', 'Giffard', 
'Gorham', 'Herzogin Elsa', 'Packham Triumph', 
'Pierre Corneille' and 'Superfin'. 
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