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Resume 
Der er udført forsøg med kloner af følgende 10 sorter Pelargonium-zonale-hybrider: 'Red Richard', 
'Springtime Irene', 'Pink Cloud', 'Penny Irene', 'Comtesse Irene', 'Empress', 'Red Beauty', 'Edel', 
'Royal Fiat' og 'Blaze'. 

Enkeltplanter af alle sorter blev indsamlet hos danske dyrkere tidligt forår. På denne årstid er det 
muligt at udvælge potentielt hurtigtvoksende planter med høj kvalitet. Samtidig blev det sikret, at de 
enkelte planter var sortsægte. 

Hver enkelt plante blev opformeret til en klon, og et moderplantekvarter etableret på instituttet 
under ensartede forhold. Klonforsøget blev udført i vinterhalvåret, fordi planterne skulle vokse under 
lav lysintensitet. Det giver de bedste muligheder for at skelne de enkelte kloner fra hinanden. 

Der blev udvalgt en hurtigvoksende klon i hver sort. Forskellen i væksthastighed mellem den 
hurtigst og langsomst voksende klon i en sort var op til 10%. Alle de udvalgte kloner havde en høj 
kvalitet og var ensartede både m.h.t. kvalitet og produktivitet. 

Det blev også undersøgt, om antallet af skud og blomsterstande pr. plante er afhængig af de enkelte 
planters blomstringstid. Blomstringstiden var ikke korreleret med antal skud og blomsterstande i alle 
sorter. Forskellen mellem klonerne m.h.t. antal skud og blomsterstande kan altså være genetisk 
bestemt. 

Nøgleord: Pelargonium, kloner, selektion. 

Summary 
Trials have been carrie d out with dones ofthe foIlowing 10 cultivars ofPelargonium-zonale-hybrids: 
'Red Richard', 'Springtime Irene', 'Pink Cloud', 'Penny Irene', 'Comtesse Irene', 'Empress', 'Red 
Beauty', 'Edel', 'Royal Fiat', and 'Blaze'. 

Plants of all the varieties were collected from Danish growers. Collection took place in early spring, 
when it was possibIe to select potential fastgrowing plants with a high quality. At the same time it was 
possibIe to make certain, that the plant was true to the variety in question. 
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Each plant was propagated and became a done, and stock plants were established Iltthe institute 
under similar conditions. Comparison of dones was carried out in the winter months as the plants 
should grow under low light conditions which give the best possibility of separating the dones. 

In each variety one fast growing done was selected. The difference in growth rate between the 
fastest and slowest growing done within a variety amounts to 10 per cent. All the selected dones had a 
high quality and were homogeneous both in quality and productivity. 

A test was carried out as to whether the number of shoots and inflorescences per plant could be 
correlated to the time of flowering. This could be the case, but the test also showed that it could be 
genetically determined and therefore not correlated to the time of flowering. 

Key words: Pelargonium, done, selection. 

Indledning 
Pelargonium-zonale-hybrider er blandt de mest 
betydningsfulde blomstrende potteplanter i 
dansk gartneri. Men Pelargonium har mange al
vorlige sygdomme (Hejndorf et al., 1975). Både 
bakterier og virus kan nedsætte produktionen 
betydeligt. Virusfrie planter af Pelargonium 
'Amanda' formeret i november havde en 8 dage 
kortere produktionstid end tilsvarende virusinfi
cerede planter (Christensen & Paludan, 1978). 

I 1976 blev der af De Europæiske Fællesskaber 
med et rådets direktiv udfærdiget særlige krav, 
der forhindrer eksport af Pelargonium, hvor der 
er konstateret angreb af tomat ringplet virus. 

Det er således både af produktionsmæssige og 
eksportrnæssige grunde vigtigt at fjerne skade
voldere fra Pelargonium. Dette er tidligere gjort 
for 5 ældre sorter (Christensen, 1978). 

I rensningsproces sen indgår kun ganske få 
planter, hvad enten denne proces finder sted via 
meristemkultur eller varmebehandling (Paludan, 
1976; Christensen, 1978). Udvælgelse af planter 
bør være systematisk, så det bliver det bedste 
genetiske materiale, der bliver renset for syg
domme. 

Hos de vegetativt formerede Pelargonium-zo
nale-hybrider er en sort oprindelig en klon. Efter 
en periode med stadig opformering, er der mulig
hed for, at der sker mutationer. Jo ældre en sort 
er, jo flere planter kan der være, der har en afvi
gende genetisk sammensætning. Sorten bliver 
derved en population. Hvis man vælger en tilfæl
dig plante i denne population, er der stor sand
synlighed for, at den ikke er blandt de bedste 
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(Christensen, 1973). Kun når udvælgelsen foregår 
under ensartede kontrollerede dyrkningsforhold , 
kan man være sikker på, at planten er genetisk 
god både med hensyn til kvalitet og produktivitet. 
Derimod er der stor sandsynlighed for, at dyrk
ningsforholdene har haft større betydning end de 
genetiske forhold. Derfor blev nærværende for
søg udført. 

Materialer og metoder 
Efter råd fra dyrkere af Pelargonium, blev der i 
foråret 1978 indsamlet planter af sorterne 'Red 
Richard', 'Springtime Irene', 'Pink Cloud', 'Pen
ny Irene', 'Comtesse Irene'. I foråret 1979 blev 
der indsamlet 'Empress', 'Red Beauty', 'Edel', 
'Royal Fiat' og , Blaze' . 

Indsamlingen hos dyrkerne fandt sted, da de 
første planter i de første hold blomstrede. Det vil 
sige i de hold, der blev formeret omkring 1. no
vember året før. Disse planter vokser ved de lys
mæssigt dårligste forhold på året, hvor produk
tionstiden er længst. Der blev indsamlet store, 
tidligtblomstrende planter. Der kan være både 
miljømæssige og genetiske forhold, der kan have 
indflydelse på vækst og blomstring. Derfor skal 
de enkelte planter behandles ensartet, så det kun 
er de genetiske forhold, som har indflydelse på 
udvælgelsen af den bedste klon. 

Hver af de indsamlede planter blev anvendt 
som moderplante, og alle stiklinger fra en mo
derplante blev holdt adskilt og udgjorde en klon. 

Af hver klon blev der i løbet af sommeren 
etableret et moderplantekvarter. De enkelte 



planter blev placeret randomiseret. Det sammen
lignende klonforsøg begyndte den 7. november 
1978 og den 17. december 1979. Der blev stukket 
32 lige store stiklinger (3 fuldt udviklede blade) af 
hver klon. De 11 cm store plastpotter stod potte
tæt under formeringen, og stikkemediet var 
en færdigblandet spagnum-ler blanding (Pind
strup-2). 

Forsøget blev udført i et væksthus med et en
kelt lag glas og uden gardiner i 1975-79 i 4 vækst
husceller og i 1979-80 i 2 væksthusceller med 2 
borde i hver celle. Hvert bord blev inddelt i 8 
blokke, der er identiske med rækker. I hver af de 8 
rækker blev alle kloner fra en sort repræsenteret 
og placeret tilfældigt. 

Under formeringen indtil rodning var min. 
lufttemperaturen 20°C, derefter 18°C indtil plan
terne blev sat på afstand i den første uge af januar . 
Derefter og indtil den 1. februar blev min. luft
temperaturen holdt på 15°C om natten og 1 TC om 
dagen. I de næste 3 uger blev dag lufttemperatu
ren ændret til 18°C, men fra den 20. februar var 
nat lufttemperaturen 18°C og dag lufttemperatu
ren 21°C. Luftvinduerne blev åbnet, når tempe
raturen steg mere end 3°C over den angivne dag 
lufttemperatur . 

Bordene var dækket af en undervandingsmåt
te, og der blev tilført vand, når der var fordampet 
3 mm fra en fri vandoverflade . Vandmængden var 

1,5 gange fordampningen. Der blev tilført lh%o 
gødning ved hver vanding indtil den 1. februar 
derefter 1%0. Gødningsblandingerne blev sam
mensat efter planteanalyse og råvandets indhold 
afnæringsstoffer. Planterne blev sprøjtet 2 gange 
med 0,75% af handelsproduktet Cycocel Extra. 
Behandlingerne blev foretaget til begge kulturer 
henholdsvis i foråret 1979 og i foråret 1980. 

For alle planter blev noteret, hvornår den 
første enkeltblomst åbnede sig. Samtidig blev 
plantehøjden målt fra pottekant både til oversiden 
af de øverste blade og til den første blomster
stand. Desuden blev antallet af sideskud med 2 
eller flere udfoldede blade og antallet af blomster
stande med synlige blomsterstilke mellem ak
selbladene talt. Bladarealet blev målt på det blad, 
der er placeret modsat den første blomsterstand. 

Bestemmelsen af blomsternes farve blev fore
taget på den første fuldt udviklede enkeltblomst 
på den første blomsterstand. Farverne blev be
stemt ved hjælp af Royal Horticultural Society 
Colour Cart (RHS-CC) i et lokale med nord vin
due. De danske farvebetegnelser er hentet fra 
Kornerup og Wanscher (1961). 

Resultater 
Målet for disse forsøg var at udvælge den bedste 
klon inden for hver sort. Derfor behandles hver 
sort for sig. 

Tabel l. Blomstringstidspunkt, plantes tørrelse , antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Red Richard' 
Time of jlowering, plant size, number of sideshoots and injlorescences and the le af area of' Red Richard' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Numberof Numberof Leaf 
elone no. jlowering height height shoats injlores- area 

cm cm cences cm 2 

331 105,7 27,3 22,0 4,9 9,1 110,9 
332 110,8 28,1 21,8 4,3 8,7 109,9 
341 109,1 31,6 25,1 4,8 9,0 132,1 
342 110,6 26,S 21,5 4,4 8,5 98,1 
411 107,1 26,0 22,0 4,6 8,5 101,9 
412 109,1 30,3 23,5 4,7 9,3 110,8 

LSD n.s. 2,0 1,3 n.s. n.s. 9,6 

n.s. = ingen signifikant forskel 
no significant differences 
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Tabel 2. Blomstringstidspunkt, plantestørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Springtime 
Irene' 

Time of jlowering, plant size, number of sideshoots and injlorescences and the leaf area of' Spring time Irene' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Numberof Number of Leaf 
Clone no. jlowering height height shoots injlores- area 

cm cm 

711 108,3 24,8 21,3 
712 108,6 25,8 22,0 
721 110,0 25,8 22,9 
722 112,3 27,5 24,1 
731 103,9 22,8 19,3 
732 102,6 22,9 20,5 

LSD 3,2 2,1 

n.s·. ingen signifikant forskel 
no signijicant differences 

Beskrivelse af kloner 
'Red Richard'. Klon nr. 411 er valgt, fordi den 

har en moderat bladstørrelse og forholdsvis kom
pakt vækst (tabel 1). En analyse afvariationsko
efficienten for de enkelte kloner og egenskaber 
viste, at kun klon nr. 342 er mere uensartet m.h.t. 
antal dage til blomstring end de andre kloner. 
Blomsterfarven var skarlagenrød til blodrød 
(RHS-CC 43 A-B, 52 A). 

1,6 

cen ces cm 2 

5,5 10,2 123,8 
5,1 9,6 123,9 
6,0 10,4 124,4 
6,0 10,5 123,2 
4,3 8,9 126,3 
4,3 9,2 116,6 

0,6 1,0 n.s. 

'Springtime Irene'. Klon nr. 731 er valgt, fordi 
den har en hurtig produktionstid og kompakt 
vækst (tabel 2). Klon nr. 731 er desuden mere 
ensartet i blomstringstidspunktet end de andre 
kloner. Variationskoefficienten viste desuden, at 
klon nr. 731 er mere ensartet m.h.t. blad areal end 
de andre kloner. Blomsterfarven var blodrød til 
vinrød med svælg i lys skarlagenrød (RHS-CC 43 
D, 49 A, 50 A, 52 C). 

Tabel 3. Blomstringstidspunkt, plantestørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Pink Cloud' 
Time of jlowering, plant size, number of sideshoots and injlorescences and the leaf area of' Pink Cloud' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Number of Numberof Leaf 
Clone no. jlowering height height shoots injlores- area 

cm cm cences cm 2 

811 104,5 24,4 21,1 4,8 9,5 129,3 
812 110,1 27,2 22,7 4,9 9,4 120,2 
821 103,4 24,8 22,9 4,8 9,4 148,2 
822 106,1 25,1 22,7 4,5 8,8 131,4 
831 108,8 26,8 25,1 5,3 10,2 138,8 
832 105,0 25,8 22,4 5,1 10,4 133,5 

LSD 3,6 2,2 2,0 n.s. 1,3 16,3 

n.s. ingen signifikant forskel 
no signijicant differences 
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Tabel 4. Blomstringstidspunkt, plantestørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladarealfor 'Penny Irene' 
Time offlowering, plant size, number ofsideshoots and inflorescences and the leafarea of'Penny Irene' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Numberof Number of Leaf 
Clone no. flowering height height shoots inflores- area 

cm cm 

611 110,4 31,5 26,4 
612 116,2 35,8 30,1 
623 108,2 33,1 30,0 
624 105,7 29,8 24,8 

LSD 3,8 2,5 

n.s. ingen signifikant forskel 
no signi,ficant differences 

'Pink Cloud'. Klon nr. 832 er valgt, fordi den 
har en hurtig produktionstid, kompakt vækst, 
mange blomsterstande og moderat bladstørrelse 
(tabel 3). Variationskoefficienterne viste, at klo
nerne nr. 812 og 831 er mere ensartede m.h.t. 
bladstørrelse end de øvrige kloner. Blomsterlar
ven var karminrød til mørk rosa (RHS-CC 52 B). 

'Penny Irene'. Klon nr. 623 er valgt, fordi den 
har en hurtig produktionstid, kraftig vækst og 
mange sideskud (tabel 4). Variationskoefficien
terne viste ingen forskelle. Blomsterlarven var 

2,6 

cences cm 2 

4,8 9,4 113,9 
5,5 8,9 134,9 
4,8 9,0 137,7 
4,0 8,3 131,4 

0,7 n.s. 16,3 

karminrød til vinrød (RHS-CC 52 A-B, 50 A, 43 
A). 

'Comtesse Irene' . Da der næsten ikke er nogen 
forskel på klonerne, er klon nr. 313 valgt. Den har 
flest sideskud og blomsterstande (tabel 5). Varia
tionskoefficienten viste ligeledes, at klonerne er 
ens. Blomsterlarven var skarlagenrød (RHS-CC 
43 A-B, 44 B). 

'Empress'. Klon nr. 1012er valgt, fordi den har 
kompakt vækst og mindre blade (tabel 6). Vari
ationskoefficienterne viste, at klon nr. 1013 er 

TabelS. Blomstringstidspunkt, plantestørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Comtesse 
Irene' 

Time of jlowering, plant size, number of sideshoots and inflorescences and the leaf area of' Comtesse Irene' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Number of Number of Leaf 
Clone no. flowering height height shoots inflores- area 

cm cm cences cm 2 

311 106,4 30,4 26,0 4,8 9,7 114,1 
312 105,2 30,2 25,0 4,9 10,0 119,4 
313 105,0 31,2 24,9 5,3 10,9 115,6 
321 104,2 31,3 25,7 5,0 10,0 131,7 
322 104,8 32,1 27,2 5,5 10,8 125,8 

LSD n.s. n.s. n.s. 0,4 0,7 n.s. 

n.s. ingen signifikant forskel 
no signi,ficant differences 
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Tabel 6. Blomstringstidspunkt, plantestørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Empress' 
Time of flowering , plant size, number of sideshoots and inflorescences and the leaf area of 'Empress' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr, blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Number of Number of Leaf 
Glone no. flowering height height shoots inflores- area 

cm cm 

1011 83,4 22,7 27,2 
1012 79,9 19,7 23,0 
1013 82,4 22,0 26,8 

LSD n.s. 1,7 2,3 

n.s. ingen signifikant forskel 
no signijkant differences 

mere ensartet end de to andre kloner m.h.t. bIo m
stringstidspunkt. Blomsterfarven var skarlagen
rød til postkasserød (RHS-CC 40 og 41 A, 43 B). 
Ca. 25% af planterne var karmoisinrøde på en
kelte af kronbladene. 

'Red Beauty'. Klon nr. 1113 er valgt, fordi den 
har ret store blade og danner mange sideskud 
(tabel 7). De afprøvede kloner er meget ensarte
de, hvilket også er tilfældet inden for den enkelte 
klon. Blomsterfarven var ensartet højrød 
(RHS-CC 43 og 44 A-B, 45 C). 

'Edel'. Der deltog kun to kloner, og nr. 1211 
blev valgt (tabel 8). Tidligere havde denne sort så 
vidt vides ikke noget rigtigt navn og var produk-

cences cm 2 

4,3 7,1 106,2 
4,0 6,3 100,5 
4,5 6,9 118,3 

0,4 n.s. 9,3 

tionsmæssigt af ringe betydning. Blomsterfarven 
var lys grønlighvid (RHS-CC 155 D og C). En
kelte kronblade havde tendens til en tynd grøn 
streg. 

'Royal Fiat'. Klon nr. 1311 er valgt, fordi den 
har en hurtig produktionstid, kompakt vækst og 
forholdsvis små blade (tabel 9). Både klon nr. 
1311 og 1312 er mere ensartede i blomstringstiden 
end klon nr. 1313. Derudover viste variationsko
efficienten, at der ikke er forskel på klonerne. 
Blomsterfarven var postkasserød med lysere 
komblade i skarlagenrødt og karmoisinrødt 
(RHS-CC 43 B, 40 og 41 A, 50 og 52 A). 

'Blaze'. De tre førstnævnte kloner i tabel 10 er 

Tabel 7 • Blomstringstidspunkt, plantes tørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Red Beauty' 
Time of flowering, plant size, number of sideshoots and inflorescences and the le af area of' Red Beauty' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Number of Number of Leaf 
Glone no. flowering height height shoots inflores- area 

cm cm cen ces cm 2 

1111 78,5 15,1 14,8 5,3 6,5 59,3 
1112 80,3 15,3 15,8 4,5 6,6 48,7 
1113 83,4 16,8 17,9 6,6 7,1 65,2 
1114 79,3 14,5 14,5 5,4 5,7 59,3 

LSD n.s. n.s. n.s. 0,9 n.s. 6,9 

n.s. ingen signifikant forskel 
no signijkant differences 
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Tabel 8. Blomstringstidspunkt, plantestørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Edel' 
Time offlowering, plant size, number of sideshoots and inflorescences and the leaf area of 'Edel' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Numberof Number of Leaf 
Clone no. flowering height height shoots inflores- area 

cm cm 

1211 73,6 19,6 21,4 
1212 74,7 20,4 23,2 

LSD n.s. n.s. n.s. 

n.s. ingen signifikant forskel 
no signi/icant differences 

lige gode, og variations koefficienten viste også, 
at der ingen forskel er på klonerne, derfor er klon 
nr. 1411 valgt (tabel 10). Blomsterfarven var 
skarlagenrød til postkasserød med karminrøde og 
rosa kronblade, der kan dominere (RHS-CC 43 
A-B, 44 B, 50, 52 og 58 A). 

Klon nr. 1421 er med i forsøget, fordi den 
stammer fra en af de kerneplanter, der er på Sve
riges Lantbruksuniversitet, Institutionen fOr 
vaxt- og skogsskydd, Alnarp. Denne klon er, så 
vidt det er oplyst, tilfældigt udvalgt, men virus- og 
bakteriefri. Den er i dette forsøg blevet behandlet 
på samme måde som de andre kloner. 

Som det ses i tabel 10 er klon nr. 1421 9-12 dage 
senere i blomst end de øvrige kloner. Desuden er 
denne kIons blomsterfarve mere karminrød end 
klon 1411. Det er også fundet, at klon nr. 1421 har 

cences cm 2 

6,0 7,2 68,5 
5,6 7,4 79,9 

n.s. n.s. 9,5 

tendens til sprængte blomsterstilke lige under 
knoppen. Dette får stilkene til at bøje nedad, og 
der dannes biblade på blomsterstilken. 

Blomstringstidspunkt 
Forsøgene er bevidst udført, så blomstringen fin
der sted på en årstid, hvor lysintensiteten er tilta
gende. Da høj lysintensitet både fremmer antal 
skud og antal blomsterstande, kan der være en 
sammenhæng mellem blomstringstidspunktet og 
henholdsvis antal skud og blomsterstande inden 
for samme sort. Da opgørelsen af antallet af skud 
og blomsterstande er foretaget samme dag, som 
den første blomst åbnede sig, kan disse to egen
skaber være afhængige af blomstringstidspunk
tet. Det betyder, at jo senere en klon blomstrer ,jo 
højere er lysintensiteten på blomstringstids-

Tabel 9. Blomstringstidspunkt, plantes tørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Royal Fiat' 
Time offlowering, plant size, number of sideshoots and inflorescences and the le af area of 'Royal Fiat' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Numberof Numberof Leaf 
Clone no. flowering height height shoots inflores- area 

cm cm cen ces cm 2 

1311 81,9 20,0 22,5 4,3 6,8 96,6 
1312 83,8 20,1 22,1 4,2 6,3 104,0 
1313 91,3 22,8 24,2 5,1 7,0 119,4 

LSD 4,6 2,1 n.s. 0,5 n.s. 10,6 

n.s. ingen signifikant forskel 
no signi/icant differences 53 



Tabel 10. Blomstringstidspunkt, plantestørrelse, antal sideskud og blomsterstande, samt bladareal for 'Blaze' 
Time of flowering, plant size, number of sideshoots and inflorescences and the leaf area of' Blaze' 

Dage til Plante- Blomster- Antal Antal Blad-
Klon nr. blomstring højde højde skud blomster- areal 

cm cm stande cm2 

Days to Plant Flower Number of Number of Leaf 
elone no. flowering height height shoots inflores- area 

cm cm 

1411 83,4 19,1 21,2 
1412 80,4 18,2 20,5 
1413 83,2 19,3 21,6 
1421 92,9 21,2 25,0 

LSD 4,4 1,6 2,3 

n.s. = ingen signifikant forskel 
no significant differences 

punktet, des større er chancen for flere skud og 
blomsterstande. Disse korrelationer kan kun un
dersøges for sorter, hvor der er signifikante for
skelle mellem klonerne for dage til blomstring og 
henholdsvis antal skud og blomsterstande. 

I fig. 1 vises sammenhængen mellem blom
stringstidspunktet og antal skud for forskellige 
kloner af 4 sorter. Det ses, at jo senere blomstrin
gen finder sted, des flere skud pr. plante. 

I fig. 2 vises sammenhængen mellem blom
stringstidspunktet og antal blomsterstande for 
forskellige kloner af3 sorter. Det ses, at derfor de 
2 sorter 'Springtime Irene' og 'Blaze' er en sam
menhæng, så jo senere blomstring, des flere 
blomsterstande. Det er tilsyneladende ikke til
fældet med klonerne i 'Pink Cloud'. 

Når der er signifikant forskel på dage til blom
string, men ikke på antal skud ('Pink Cloud') eller 
antal blomsterstande ('Penny Irene' og 'Royal 
Fiat'), skyldes det genetiske forskelle mellem 
klonerne. Det samme må være tilfældet i det mod
satte forhold, hvor der ikke er signifikant forskel 
på antal sideskud ('Comtesse Irene', 'Empress, 
og 'Red Beauty') eller antal blomsterstande 
('Comtesse Irene'). 

Sen blomstring kan øge antallet af skud og 
blomsterstande, men ikke i alle tilfælde. Derfor 
bør disse egenskaber undersøges og indgå i be-

54 

cences cm 2 

4,0 6,4 98,8 
4,1 6,0 94,6 
4,1 6,5 95,2 
8,1 7,3 108,5 

0,6 0,8 n.s. 

dømmeisen ved udvælgelsen af kloner af Pelar
gonium. 

Stiklingebladets størrelse har hos Hedera en 
positiv indflydelse på plantens vækst (Christen
sen, 1973). I dette forsøg er bladstørrelsen ved 
blomstring målt, og man kan derfor analysere, om 
der er korrelation mellem denne egenskab og 
dage til blomstring. Det kan gøres i sorterne 'Pen
ny Irene', 'Pink Cloud' og 'Royal Fiat', hvor der 
er statistisk forskel mellem klonerne m.h.t. disse 
to egenskaber. En analyse af dette forhold viste, 
at der ikke var nogen sammenhæng. 

Konklusion 
I to år har der været udført forsøg for at udvælge 
den bedste klon inden for hver af de følgende 10 
sorter af Pelargonium-zonale-hybrider: 'Red Ri
chard', 'Springtime Irene', 'Pink Cloud', 'Penny 
Irene', 'Comtesse Irene', 'Empress', 'Red Be
auty', 'Edel', 'Royal Fiat' og 'Blaze'. 

De udvalgte kloner er alle hurtigvoksende, op 
til 10% hurtigere end de langsomst voksende. De 
har alle en høj kvalitet og er alle sortsægte. Der
udover er klonerne ensartede både m.h. t. kvalitet 
og produktivitet. 

Antallet af skud og blomsterstande pr. plante 
var for nogle af sorterne positivt korreleret med 
blomstringstidspunktet (lysintensiteten). I de øv-
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Fig. 1. Sammenhængen mellem blomstringstidspunktet 
og antal skud for forskellige kloner af 4 sorter af Pelar

gonium. 
The relationship between the time offlowering and the 
number of shoots of different clones of 4 varieties of 

Pelargonium. 

rige sorter var klonens genetiske sammensætning 
afgørende. 
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