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Bestøvning af hindbærsorten 'Willamette' 

Pollination af the red raspberry eultivar 'Willamette' 
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Resume 

Beretning nr. 1879 

Hindbær betragtes generelt som selvfertile. I danske plantager med sorten 'Willamette' er dog ofte op
nået alt for ringe udbytte, hvilket evt. kan hænge samen med en reduceret selvfertilitet under danske 
forhold. I 1986 blev foretaget en bestøvningsundersøgelse i denne sort. 'Willamette' viste sig generelt 
at være særdeles fertil, frugtsætningen var gennemsnitlig 84%. Der blev i gennemsnit fundet 89% vel
formede bær, og der var ingen signifikant forskel på frugtsætningen ved fri bestøvning, selvbestøvning 
og krydsbestøvning. De største bær blev opnået ved fri bestøvning og ved bestøvning med 'Glen Clova'. 
Undersøgelsen viser, at det er fordelagtigt at have bier i blomstringsperioden. Hindbærpollen kan til 
en vis grad overføres med vinden, frugtsætningen uden bier og uden håndbestøvning var således 73%. 
Mekanisk overførsel af pollen (bibestøvning eller hånd bestøvning) gav derimod 89% frugtsætning, 
større bær, 336 g/100 bær mod 257 g/100 bær uden bier og en højere andel velformede bær, 89% mod 
61 % uden bier. 

Nøgleord: Hindbær, 'Willamette', bestøvningsforhold, bier. 

Summary 
Self-fertility is common among red raspberry cultivars. Danish growers often obtain very poor results 
with the cultivar 'Willamette'. This could be re1ated to reduced self-fertility under Danish conditions. 
In 1986 apollination experiment was conducted with 'Willamette' . Hand pollinated flowers were not 
emasculated. Hand pollination was done once a day over a 6 day-period starting at full bloom. 'Wil
lamette' was found to be very fertile, the average fruit set was 84 per cent. There was no difference in 
fruit set between open pollination, self-pollination and cross-pollination. The efficiency of the pollina
tions was described by the size and form of berries. Generally there was a high percentage of well
forrned berries, and no differences among treatments. Open pollination and hand pollination with 
'Glen Clova' gave the largest berries 'Willamette' may be considered self-fertile, also under Danish 
conditions. Some raspberry pollen is transferred by the wind, since fruit set of isolated flowers (no 
bees, no hand pollination) was 73 per cent, the size ofberries 257 g per 100 berries and the percentage 
ofwell-formed berries was 61. But mechanical transferred pollen (bee pollination) resulted in a fruit set 
of 89 per cent, a berry size of 3.36 g, and a percentage of well-formed berries of 89. This shows that it 
is profitable to have bees in a raspberry orchard during the flowering period. 
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Indledning 
Inden for Rubus-slægten er selvinkompatibilitet 
temmelig udbredt (1, 2, 4). De fleste af de i dag 
dyrkede hindbærsorter betragtes dog som selvfer
tile (2), hvorfor plantning af kun en enkelt sort i 
en plantage, set ud fra et bestøvningsmæssigt 
synspunkt, skulle være tilstrækkeligt til at sikre et 
højt udbytte. Sorten 'WilIamette' beskrives flere 
steder som selvfertil (1, 4), men i danske planta
ger er ofte opnået for ringe udbytte i denne sort. 
Målet med denne undersøgelse har været at af
dække, om 'WilIamette' fertilitetsmæssigt opfø
rer sig anderledes under danske forhold end be
skrevet i litteraturen. Dersom det påvises, at 'Wil
lamette' er krydsbestøver, ønskes undersøgt, 
hvilke sorter der er bedst egnede som bestøvere. 

Metodik 
Hindbærplanterne blev plantet i november 1983 
med en afstand på 0,6 m i rækken. Der blev dryp
vandet i hele vækstsæsonen. 

Før blomstringen blev rejst et insekttæt nettelt 
over ca. 17 m række. I dette telt blev afmærket 
skud, hvor blomsterne skulle hånClbestøves, og 
skud hvor blomsterne hverken skulle håndbestø
ves eller bibestøves. Der blev afmærket 10 skud 
pr. behandling. Uden for netteltet blev afmærket 
10 skud. Disse blev benyttet som kontrolskud, 
idet bestØvning af disse blev overladt til bier, an
dre insekter og vind. Da omkring 90% af blom
sterne var udsprungne, blev håndbestøvningerne 
begyndt. På ;:tfmærkede skud blev alle netop, ud
sprungne blomster bestøvet. Blomster, der var på 
et mere fremskredet stadium, blev knebet af. Der 
blev bestøvet en gang dagligt den 18., 19.,20.,21., 
23. og 25. juni. Herdter blev blomster, der endnu 
ikke var åbnet, knebet af. På kontrolskud og på 
skud, der ikke blev bestøvet, blev i lighed med på 
håndbestøvede ~kud foretaget en udtynding af 
blomster. Blomster, der blev benyttet som pollen
kilder, blev plukket på ballonstadiet. Bæger- og 
kronblade blev fjernet, og blomsterne blev lagt 
ved stuetemperatur ca. 1 døgn for at opnå pollen
løsning. Bestøvningerne blev foretaget ved at be
væge den blomst, der fungerede som pollenkilde, 
hen over den blomst, der skulle bestøves, således 
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at støvknapperne blev gnedet hen over støvfange
ne. Ved denne metode skete således en blanding 
af den bestøvede blomsts eget pollen med det til
førte pollen. Der blev bestøvet 1-2 blomster med 
en bestøverblomst. 

Der blev foretaget følgende behandlinger: 
Uden for netteltet: 
A. Fri bestøvning, bier tilstede. 
Undernetteltet: 
B. Ingen håndbestøvning 
C. Selvbestøvning 
D. Krydsbestøvning med 

I 'Canby' 
II 'Zenith' 
III 'Glen Clova' 

Resultater 
Tabel 1 viser, at 'Willamette' generelt er meget 
fertil. Frugtsætningen har i gennemsnit været 
84%. Selvbestøvning har givet en lige så høj frugt
sætning som krydsbestøvning. 

Effektiviteten af en bestøvning kan angives ved 
enkelt frugtsætning, dvs. antal ansatte småfrugter 
i procent af antal grifler. Antallet af småfrugter 
samt disses evne til at svulme op afgør, hvor stort 
og velformet et bær bliver. Effektiviteten af be
støvningen kan derfor tilnærmelsesvis angives 
ved bærstørrelsen og formen på bærret. I tabel 1 
ses, at effektiviteten af håndbestØvningerne kun 
for bestøvning med 'Glen Clova' har været på 
højde med den frie bestøvning. Fri bestøvning og 
håndbestøvning med 'Glen Clova' har således gi
vet de signifikant største bær. Alle bestøvninger 
er resulteret i en stor procentdel velformede bær. 

Hindbær kan til en vis grad vindbestøves. 
Blomster, der var isoleret i netteltet og ikke mod
tog nogen form for håndbestøvning, havde såle
des en frugtsætning på 73%, se tabel 2. Men den 
frie bestøvning, hvor der var bier tilstede i blom
stringsperioden, resulterede dog i en signifikant 
højere frugtsætning. Bibestøvning gav signifikant 
større bær, og flere af dem var mere velformede, 
end når bier ikke var tilstede. 



Tabel 1. Frugtsætning %, bærstørrelse, g/100 bær og % velformede bær ved fri bestøvning, selvbestøvning og kryds
bestøvning. 

Fruit set, per cent, size of berries, g per 100 berries and well-formed berries, per cent, at open pollination, self- pollina
tion and cross-pollination. 

Bestøvning 

Pollination 

Fri bestØvning 
Open pollination 
SelvbestØvning 
Self-pollination 
Krydsbestøvning: 
Cross-pollination 
I Med 'Canby' 

With 'Canby' 
II Med 'Zenith' 

With 'Zenith' 
III Med 'Glen Clova' 

With 'Glen Clova' 
Signifikans, LSD 
Significance, LSD 

i.s. = ikke signifikant, not significant 
LSD = mindste signifikante forskel, 

least significant difference 

Frugtsætning 
% 

Fruitset 
Pereent 

86 

85 

87 

80 

84 

i.s. 

Bærstørrelse Velformede 
g/lOObær bær, % 

Size of berries Well-formed 
g/lOO berries berries, per cent 

336 89 

274 84 

268 92 

299 88 

340 91 

45 i.s. 

Tabel 2. Frugtsætning %, bærs tørrelse , g/100 bær og % velformede bær, ved bestøvning uden bier og bestøvning med 
bier. 

Fruit set, per cent, size of berries, g per 100 berries and well-formed berries, per cent, at pollination with and without 
bees. 

Behandling Frugtsætning 
% 

Fruitset 
Treatment Pereent 

Blomster isolerede, minus bier 73 
Flowers isolated, minus bees 
Blomster ikke isolerede, plus bier 86 
Flowers not isolated, plus bees 
Signifikans, LSD 12 
Significance, LSD 

Diskussion 
Frugtsætningen i hindbær er generelt høj (7, 8, 9). 
Selvom ikke alle småfrugter i et hindbær udvik
les, vil bærret som helhed ansættes, det vil blot, 
afhængig af, hvor mange småfrugter der udvikles, 
blive mere eller mindre deformt. Der kan således 
ikke, som i mange frugtkulturer, tales om et 
egentligt frugtfald i hindbær. 

Bærstørrelse Velformede 
g/100bær bær,% 

Size of berries Well-formed 
g/lOO berries berries, per cent 

257 61 

336 89 

62 15 

Da hindbær er meget biattraktiv, vil en fri be
støvning, hvor bier er tilstede, ofte resultere i en 
højere frugtsætning end håndbestøvninger (4,8). 
Det har da også i denne undersøgelse vist sig, at 
fri bestøvning sammen med krydsbestøvning med 
'Glen Clova' gav de største bær, tabel 1. Den tek
nik, der blev anvendt til håndbestØvningerne, har 
dog været tilfredsstillende, hvilket ses af en rime-
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lig god bærstørrelse og en høj andel velformede 
bær, tabel1. 

I nogle hindbærsorter er fundet selvinkompati
bilitet eller reduceret selvfertilitet (1, 3, 8, 9). 
Som modstykke til dette kan nævnes, at mange 
hindbærsorter bl.a. 'Willamette' beskrives som 
meget selvfertil (1, 4, 8, 9, 11). 

Resultaterne af denne undersØgelse harmone
rer til dels med udenlandske resultater. 

Selvbestøvning giver en lige så god frugtsæt
ning og andel velformede bær som fri bestøvning 
og kryds bestøvning. Men som tidligere nævnt må 
der ved sammensatte bær lægges mest vægt på en
kelt-frugtsætningen (bærstørrelsen), når bestøv
ningseffektiviteten skal undersøges. Mens der 
ikke er forskel på bærstørrelsen ved selvbestøv
ning og krydsbestøvning med 'Canby' og 'Ze
nith', så giver bestøvning med 'Glen Cl ova' signi
fikant større bær. Dette kan medføre, at bestøv
ning med 'Glen Clova' i forhold til selvbestøvning 
giver op til 24% merudbytte alene pga. de større 
bær. Udenlandske undersøgelser viser også, at 
'Glen Clova' er en særdeles god bestøversort (7, 
9). Det skal understreges, at der kun er tale om et 
enkelt års resultater, og at bestøvningseffekten 
kan variere fra år til år. 

Tabel 2 viser, hvor vigtigt det er at have bier til
stede i blomstringsperioden. Den ringere bestøv
ning uden bier må bl.a. hænge sammen med 
blomsternes morfologi. Ifølge Nybom (5) er det 
usandsynligt, at der i hindbær kan ske en spontan 
selvbestøvning, da støvdragerne ved modenhed 
bøjer væk fra støvfangene, og i øvrigt er de mid
terste støvfang så lange, at støvdragerne ikke vil 
kunne berøre dem. Redalen (7, 8) og Shanks (10) 
finder da også, at vibrationer af hindbærblomster 
ikke er tilstrækkeligt til at give god frugtsætning. 
Det kan ikke udelukkes, at der i de isolerede 
blomster, som ikke blev håndbestøvet, foruden 
en vindbestøvning er sket nogen insektbestøv
ning med forskellige insekter, der var til stede i 
hindbærbuskene på det tidspunkt, da netteltet 
blev rejst. Mange brombærsorter er derimod iflg. 
Nybom (5) spontane selvbestøvere, da støvfange
ne, også når pollenet lØsnes, bøjer ind over støv-
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fangene. Perry og Moore (6) har i overensstem
melse hermed fundet, at vindbestøvning er til
strækkelig for flere brombærsorter. 

Konklusion 
Hindbærsorten 'Willamette' er fundet at være 
særdeles fertil og må også betegnes som selvfertil. 
Men den mest effektive bestøvning skete ved 
krydsbestøvning med 'Glen Clova'. 

Årsagerne til et mangelfuldt udbytte i 'Willa
mette' skal ikke alene søges i fertilitetsforholde
ne, også andre forhold kan tænkes at spille ind. 

Bier er særdeles vigtige til bestøvning af hind
bær, men selv uden bier i blomstringsperioden vil 
der ske nogen frugtsætning. 
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