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Udbytte af virusfrie kloner af 3 æblesorter

Yields of virus-free dones of three cultivars of apple

Ejnar C. Larsen

Resumé
Fem kloner af 'Golden Delicious', seks kloner af'Transparente Blanche' og seks kloner af 'Lobo' alle
fri for de kendte æbleviroser er undersøgt for sortsægthed og udbytte. Der er desuden medtaget en klon
af 'Transparente Blanche' (klon nr. 5), som ved forsøgets begyndelse forekom at være virusfri, men
som ved senere testninger har vist sig at være angrebet af forskellige vira.

Der er fundet signifikant forskel i udbytte af klonerne i 2 sorter,' Golden Delicious' og' Transparente
Blanche'. Af 'Golden Delicious'-klonerne gav nr. 5 størst udbytte, og af 'Transparente Blanche' gav
nr. 6 størst udbytte, og de anbefales til almindelig dyrkning sammen med klon nr. 1 af 'Lobo'.

Frugterne af klon nr. 2 af 'Golden Delicious' var stærkt skrubne. Dette synes ikke at skyldes
virusangreb.

Nøgleord: Varmeterapi, skrub, 'Golden Delicious', 'Lobo', 'Transparente Blanche', virus.

Summary
Five clones of 'Golden Delicious', seven clones of 'Yellow Transparent' and six clones of 'Lobo' were
examined through several years for trueness to type and yielding ability. All clones of 'Lobo' and
'Yellow Transparent' and clone no. 5 of 'Golden Delicious' were produced by heat-therapy at
Hornum. Clones no. 2 and 3 of 'Golden Delicious' were received from U.S.A., and clone no.
4 from Switzerland. Clone no. 1 is of Danish origin without heat-treatment. All clones were free of the
known apple viroses, except for clone no. 5 of 'Yellow Transparent', which incited stem grooving,
stem pitting, and possibly graft union breakage in 'Virginia Crab', leaf mottle, bark necrosis, stem
pitting and stem grooving in 'Spy' cl. 227, and bark necrosis in Malus sargentii.

Significant differences in yield was found between clones of the two cultivars, 'Golden Delicious'
and 'Yellow Transparent'. Clone no. 5 of'Golden Delicious' and clone no. 6 of'Yellow Transparent'
appear to give a higher yield than the other clones of these cultivars and they are recommended for
general use together with clone no. 1 of 'Lobo'.

The fruits of clone no. 2 of 'Golden Delicious' showed severe russeting, which appears to be of
non-virus nature.

Key-words: Heat-therapy, russeting, 'Golden Delicious', 'Lobo', 'Transparente Blanche', virus.

Indledning eller de kendte af, disse skadevoldere. Nogle for-
Mange æblesorter er også under danske forhold fattere har fundet, at de ved varmeterapi fremstil-
inficeret med en lang række vira og andre lignen- lede kloner vokser bedre til (Schimmelpfeng og
de sygdomsvoldere {Larsen 1970). Ved at under- Böhm 1966, Campbell 1971 og 1973, Meineke et al
kaste syge planter en varmebehandling under be- 1975, Hassing og Larsen 1976) og giver større
stemte forhold (varmeterapi) er det muligt at udbytte (Meijneke et al 1975) end ubehandlede
fremstille materiale af pågældende sort fri for alle, kloner af samme sort. Andre forfattere (Mundo
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ogMillikan 1963, og Posnette og Cropley 1965)
fandt, at deres æblesorter voksede lige godt, en-
ten de havde virus eller ej. Ved varmebehandlin-
gen fjernes sygdomme fra materialet {Larsen
1974). Behandlingen er imidlertid så gennemgri-
bende, at der er en væsentlig mulighed for, at
nogle kloner foruden at blive sygdomsfrie også
bliver påvirket, positivt eller negativt, i deres ev-
ne til at bære frugt.

Nærværende forsøg blev startet for at undersø-
ge en række ved varmeterapi fremstillede kloner
og andre virusfrie kloner med hensyn til udbytte
og sortsægthed af frugten.

Materiale og metoder
De fleste af klonerne er fremstillet ved varmete-
rapi på statens forsøgsstation, Hornum. Dette
gælder dog ikke klon 1, 2, 3 og 4 af 'Golden
Delicious'. Klon 1 er ved testning ved Hornum
fundet virusfri uden varmebehandling, klon 2 og 3
er modtaget virusfrie uden varmebehandling fra
U.S.A. og klon 4 er fremstillet ved varmeterapi i
Schweiz.

Varmeterapien ved Hornum gennemførtes på
følgende måde: Småplanter af pågældende sorter
med forekommende indhold af virus blev dyrket
ved temperaturer mellem 32°C og 40°C. Skud-
spidser på ca. 1 cm blev efter 4-25 uger udtaget og
podet på urteagtige æblefrøplanter. De herved
fremstillede planter fik hver sit klon nummer.
Disse planter blev senere testet og leverede mate-
riale til at fremstille planter til forsøget.

Ved podningsforsøg (testning) er alle kloner
testet med indikatorerne: Malus 'Lord Lambo-
urne' cl. M 139, 'Jonathan', 'Graasten', 'Guld-
borg' , 'Belle de Boskoop', 'Spartan', 'Cox Oran-
ge' , 'Golden Delicious', 'Transparente Blanche',
'Early Mclntosh', 'Virginia Crab' cl. K 6, Malus
cl. R 12740-7A,M. 'Spy' cl. 227, M. platycarpa
cl. LA P 17T2, M. sargentii og Cydonia oblonga
cl. C 7/1.

Med undtagelse af 'Transparente Blanche'
klon 5 gav ingen kloner symptomer i nogen af
ovennævnte indikatorer. 'Transparente Blanche'
klon 5 har vist grübet ved og rillet ved i 'Virginia
Crab' samt muligvis også podningsbrud i denne
indikator, og desuden bladspætninger, bark ne-

krose, grübet ved og rillet ved i 'Spy' cl. 227, og
bark nekrose \M. sargentii, men 'Transparente
Blanche' klon 5 fremkaldte ingen symptomer i
indikatorerne: 'Lord Lambourne', R 12740-7A,
M. platycarpa, Cydonia oblonga cl. C 7/1, M.
'Jonathan', 'Graasten', 'Guldborg', 'Bellede Bo-
skoop' og 'Cox Orange'.

Planterne i forsøget er fremstillet ved okulation
på æblefrøplanter ved Hornum, og som to-årige
er 'Transparente Blanche' og 'Lobo' plantet på
Blangstedgaard i foråret 1968, medens 'Golden
Delicious' blev plantet som toårige i foråret 1971,
alle med en afstand på 5 x 2 m. Tilsvarende
planter blev for Transparente Blanche' og 'Lo-
bo's vedkommende plantet i efteråret 1967 ved
Hornum og i efteråret 1970 flyttet til en anden
mark, samtidig med, at planter af 'Golden Deli-
cious' blev nyplantet her, alle med en afstand på 4
x 1,5 m.

På Blangstedgaard er af hver klon anvendt føl-
gende antal træer: 'Golden Delicious' 3 blokke å 3
træer, 'Transparente Blanche' 2 blokke å 4 træer
og 'Lobo' 2 blokke å 4 træer. Ved Hornum blev af
hver klon anvendt: 'Golden Delicious' 3 blokke
å 3 træer, 'Transparente Blanche' 1 blok å 2
træer, 'Lobo' 1 blok å 2 træer og 1 blok å 3 træer.

Resultater
For hver sort er opgjort gennemsnitligt udbytte
pr. træ i de enkelte høstår og for hvert forsøgs-
sted. Desuden er det gennemsnitlige udbytte pr.
træ opsummeret for hele perioden. Endvidere er
for træerne på Blangstedgaard det opsummerede
udbytte sammenholdt med træernes stamme-
tværsnitareal i 1975, så man derved har fået et
tal for kg æbler pr. cm2 stammetværsnitsareal.

'Golden Delicious'
Af tabel 1 ses, at på Blangstedgaard har klon 5
givet statistisk sikkert (P = 0,05) større opsum-
meret udbytte end klonerne 1 og 2. Klon 2 har
også givet ringere udbytte end klonerne 3 og 4.
Samme forhold gør sig gældende, når udbyttet
omregnes til kg pr. cm2 stammetværsnitsareal.

Ved Hornum (tabel 2) har udbyttet gennemgå-
ende været betydeligt lavere end på Blangsted-
gaard. Forholdet imellem klonernes udbytte er
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Tabel 1. Udbytte af kloner a f Golden Delicious'. Blangstedgaard
Yield of dones of'Golden Delicious' at Blangstedgaard

klon 1972 1973
kg pr. træ (kg per tree)

1974 1975 1976 1972-76

kg/cm2

stammetværsnitareal
(trunk cross section)

1 0,3 0,9 19,0 11,2 27,9 59,3
2 0,2 0,8 18,7 16,3 17,8 53,9
3 0,7 1,3 23,2 13,7 30,1 69,0
4 1,4 1,8 24,5 12,8 29,8 70,3
5 1,8 1,3 28,9 11,6 34,9 78,4

LSD.9S 15,0

1,9
1,6
2,1
2,1
2,4

0,44

dog nogenlunde det samme med undtagelse af
klon 4, der ved Hornum har givet et så lavt udbyt-
te, at den her bliver placeret i samme udbytte-

gruppe som klon 1 og 2, der ligger tydeligt under
klon 3 og 5. Klon 2 er ringere end alle øvrige
kloner.

Tabel 2. Udbytte af kloner af 'Golden Delicious'. Hornum
Yield of dones of 'Golden Delicious' at Hornum

kloner (dones)

1
2
3
4
5

LSD q,

1973

0
0
0
0

1,1

kg pr.
1974

7,6
0

13,7
7,9

16,0

træ (kg per tree)
1975

9,2
11,8
16,8
13,3
19,2

1976

9,7
1,9

10,4
7,5
2,8

1973-76

26,6
13,8
40,9
28,6
39,1

7,7

Klon 2 har desuden givet stærkt skrubne frug- klasser efter mængden af skrub på frugten. Man
ter både på Blangstedgaard og ved Hornum. I vil se, at klon 2 skiller sig tydeligt ud fra de andre
tabel 3 er anført resultater af en opdeling af hele kloner, som ikke viser væsentlige indbyrdes for-
frugtudbyttet i 1975 ved Hornum i forskellige skelle.

Tabel 3. Udbytte af 'Golden Delicious' i 1975 ved Hornum sorteret for skrub på frugten
The 1975-yield in Hornum graded according to amount of russeting on the fruit

Procent (vægtbasis) af frugten med: klon 1 klon 2 klon 3 klon 4 klon 5
(% (weight-basis) of fruit with:

ingen skrub 90,0 0 91,6 89,6 94,5
(no russeting)
svag skrub 10,0 12,0 8,4 10,4 5,5
(faint russeting)
middel skrub 0 57,4 0 0 0
(middle russeting)
stærk skrub 0 30,5 0 0 0
(severe russeting)
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'Transparente Blanche'
I Blangstedgaard-forsøget (tabel 4) har klon 6 gi-
vet det største udbytte, som er statistisk sikkert
(P = 0,05) større end udbyttet af klonerne 1, 3 og
7. Lavest ligger klon 1, hvis udbytte er ringere end

udbytterne af klonerne 2, 4, 5 og 6. Ved omreg-
ning af udbyttet til kg pr. cm2 stammetværsnitsa-
real fandtes ingen statistisk sikre forskelle mellem
klonerne.

klon

Tabel 4. Udbytte af kloner af 'Transparente Blanche'. Blangstedgaard
Yield of dones of Yellow Transparent' at Blangstedgaard

kg pr. træ (kg per tree)
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1971-76

kg/cm2

stammetværsnitareal
{trunk cross section)

1 5,8 3,9 13,3 27,1 26,8 30,4 107,3 2,3
2 9,4 2,4 19,2 35,2 33,5 39,7 139,4 2,4
3 6,3 3,8 13,8 26,9 27,6 37,0 115,4 2,0
4 9,7 4,3 17,7 33,6 34,5 40,1 139,9 2,2
5 8,8 5,7 19,3 40,0 32,9 38,3 145,1 23,6
6 8,9 8,6 18,3 38,1 34,5 42,9 151,3 2,4
7 6,3 5,8 15,3 33,0 28,4 33,1 121,9 2,3

LSD.95 23,8 n.s.

I Hornum-forsøget (tabel 5) er de opnåede ud-
bytter ikke statistisk sikkert forskellige, men klon
6 kan dog opvise det største opsummerede udbyt-
te over høstperioden ligesom på Blangstedgaard.

Det bemærkes, at klon 3 ikke indgik i forsøget ved
Hornum. I forsøgene med 'Transparente Blan-
che' blev ikke observeret kvalitetsforskelle mel-
lem frugterne fra de forskellige kloner.

klon

Tabel 5. Udbytte af kloner af 'Transparente Blanche'. Hornum
Yield of dones of' Yellow Transparent' at Hornum

1969 1972
kg pr. træ (kg per tree)

1973 1974 1975 1976 1969-76

1 1,0
2 0,5
4 0,9
5 1,5
6 0,6
7 1,0

LSD 95

0,9
1,0
1,5
1,0
3,5
2,0

0
0
0
0
0
0

3,2
6,1
6,1
2,9
9,0
5,0

11,6
3,5

13,7
11,5
10,7
10,6

19,8
12,4
18,5
13,9
19,1
18,2

36,6
23,6
40,7
30,7
42,9
36,8

'Lobo'

Forsøgene med sorten 'Lobo' (tabel 6 og 7) gav
ikke statistisk sikker (P = 0,05) forskel mellem
klonerne ved nogen af forsøgsstederne. Klon 1
havde højest opsummeret udbytte pr. træ ved
begge forsøgssteder. Omregningen af opsumme-

ret udbytte på Blangstedgaard pr. cm2 stamme-
tværsnitsareal gav heller ikke statistisk sikre for-
skelle, men klon 1 er også her blandt de bedste.

Klonerne 3 og 5 indgik ikke i forsøget ved Hor-
num. Der var ingen tydelige forskelle mellem
frugtkvaliteten af de forskellige kloner.
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kloner

Tabel 6. Udbytte af kloner af 'Lobo'. Blangstedgaard
Yield of dones of'Lobo' at Blangstedgaard

kg pr. træ (kg per tree)
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1971-76

kg/cm2

stammetværsnitareal
(trunk cross section)

1 10,4 13,3 34,1 52,9 31,5 47,3 189,5 3,1
2 4,5 13,3 28,5 51,6 22,2 43,7 163,7 2,5
3 3,4 12,3 25,1 64,6 14,9 53,1 173,4 2,6
4 5,1 10,5 25,0 63,8 20,5 46,4 171,2 3,1
5 5,9 14,4 23,4 59,9 20,9 41,3 165,7 2,8
6 4,9 16,8 25,5 62,7 16,4 50,8 177,1 3,0

LSD.9S n.s. n.s.

kloner

Tabel 7. Udbytte af kloner af 'Lobo'. Hornum
Yield of dones of 'Lobo' at Hornum

1972 1973
kg pr. træ (kg per tree)

1974 1975 1976 1972-76

1 4,7.
2 6,3
4 3,9
6 4,3

LSD.9S

2,7
4,6
4,8
1,7

9,6
11,3
6,1
9,3

14,3
13,3
14,5
14,2

26,5
20,5
18,4
15,9

57,8
56,1
47,6
45,4

Diskussion
I forsøgene forekommer en ret stor individvaria-
tion, som eventuelt kan skyldes, at der som
grundstammer er benyttet æblefrøplanter. Dette
er sket for at sikre, at der ikke med grundstammen
skete ny smitte af de virusfrie kloner. På trods af
den store individvariation og variationen i udbyt-
te mellem årene, er der alligevel kloner, som klart
skiller sig ud fra de andre kloner af samme sort.
Det må derfor være af værdi at meddele disse
foreløbige resultater allerede nu, så de bedste
kloner kan komme i almindelig brug.

I sorten 'Transparente Blanche' har det vist
sig, efter at forsøget er startet, at klon 5 på trods af
varmebehandlingen og de foreløbige testresulta-
ter alligevel har visse viroser, som nævnt i afsnit-
tet materialer og metoder. At dømme efter de
foreliggende udbyttetal, ser det imidlertid ikke ud
til, at disse viroser har påvirket udbyttet i målelig
grad. På basis af Sampson og Johnstone's (1974)
forsøg, kunne man vente reduktion i udbyttet af

en virusangrebet klon i forhold til virusfrie klo-
ner, selv om der i deres resultater også var nogen
variation i virkningen af virus. Det fremgår heller
ikke klart, om der er tale om andre vira i deres
materiale.

Klon 2 af 'Golden Delicious' gav frugter med
mere eller mindre skrub i alle forsøgsårene, hvor-
imod de andre kloner af samme sort havde for-
holdsvis glatte frugter. Meijneke, van Oosten og
Peerboom (1975) fandt i deres forsøg med forskel-
lige kloner af 'Golden Delicious' en hel del varia-
tion i tilbøjeligheden til skrub på frugten, selv om
ingen af klonerne var så skrubne som den her
anvendte klon 2. Tilbøjeligheden til skrub kan
antagelig ikke tilskrives virusangreb, da klon 2, så
vidt det kunne afsløres ved den foretagne test-
ning, var lige så virusfri, som de øvrige kloner.
Der kan være mange årsager til skrub på æble-
frugter (Faust og Shear 1972), men uanset hvad
årsagen end måtte være i det foreliggende tilfæl-
de, er det vigtigt at få den slags kloner sorteret fra.
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I forsøgene indgår desuden sorterne 'Rød Mel-
ba' og 'Cox Orange' cl. Kortegaard, men sving-
ningerne mellem årenes udbytter er her så store,
at det er for tidligt at afgøre, om der er nogen reel
forsjcel mellem klonerne.

Konklusion
På grundlag af de opnåede forsøgsresultater kan
følgende kloner anbefales til almindelig dyrkning:
'Golden Delicious' klon 5, 'Transparente Blan-
che' klon 6 og 'Lobo' klon 1.

Erkendtlighed
Den statistiske behandling af tallene er foretaget
af Dataanalytisk Laboratorium i Lyngby. Den del
af forsøgene, som har ligget på Blangstedgaard, er
foretaget under ledelse af dr. agro. J. Vittrup
Christensen.
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