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Resumé
Foreliggende litteratur om grundstammer til kirsebær er gennemgået, sammendraget og diskuteret.
Forsøg og erfaringer med grundstammer til kirsebær er endnu så begrænsede, at der vanskeligt kan
gives en sikker vejledning i det rette valg af grundstamme til varierende formål. Der er i meget høj grad
behov for sammenlignende undersøgelser af en række arter, kloner og frøkilders egenskaber som
grundstamme for både sur- og sødkirsebær.

Ingen svagtvoksende grundstamme er endnu gennemprøvet. Den engelske artskrydsning 'Colt' er
den nærmeste mulighed. Indtil videre mkPrunus avium anses for at være den mest egnede grundstam-
me her i landet. Den engelske klon Prunus avium 'F 12/1' er meget kraftigtvoksende. Der har
overvejende været gode erfaringer med den som grundstamme til både sur- og sødkirsebær. Kun i Jork
i Nordtyskland har den ikke udviklet sig tilfredsstillende.

Tyske forsøg og erfaringer har vist, at også frøstammer af anerkendt oprindelse er velegnede
grundstammer til begge kirsebærarter.

Nøgleord: Kirsebær, grundstammer, litteraturoversigt.
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Summary
Literature on rootstocks for cherries has been reviewed. No dwarfing rootstock has so far been tested
sufficiently. The English interspecific hybrid 'Colt' may be a possibility in the nearer future. Until
further experience is available Prunus avium is supposed to be the most useful rootstock in Denmark.
The English clone Prunus avium 'F 12/1' is very vigorous, and has shown good merits as a rootstock
for sour as well as sweet cherries. Only in Germany it has not performed satisfactorily. German
experiences have shown that also seedlings of qualified origin are very valuable rootstocks for both
species of cherry.

It is concluded that there is a very great need for comparative studies of the suitability of several
species and clones as rootstocks for sour and sweet cherries.

Key words: Cherries, rootstocks, review.

1. Indledning
Selv om kirsebær er en gammel kultur, der i nyere
tid har fået en betydelig udbredelse, er udvalget af
grundstammer meget lille. Vegetativt formerede
grundstammer, der har en veldefineret og gen-
nemprøvet indflydelse på sorters vækst, udbytte
og trivsel under forskellige klima- og jordbunds-
forhold, som det kendes hos æbler, har globalt set
endnu praktisk talt ingen betydning.

I Danmark er både forsøg og erfaringer med
grundstammer til kirsebær meget begrænsede.
Det er derfor fundet nyttigt at gennemgå større
kirsebærlandes litteratur, som grundlag for et vi-
dere forsøgsarbejde.

I modsætning til foreliggende litteratur om æb-
legrundstammer er forsøgsberetninger om kirse-
bær karakteristiske ved, at der foreligger bemær-
kelsesværdigt få resultater, der belyser grund-
stammens indflydelse på træernes udbytte. Dét
kan skyldes, at bl.a. fugleangreb på knopper og
frugter, et meget betydeligt høstarbejde og rev-
nedannelse, gør det vanskeligt at gennemføre ek-
sakte udbytteforsøg, navnlig på større træer, som
er normalt for kirsebær.

2. Krav til en grundstamme
Ingen enkelt klon eller art kan opfylde de krav,
der stilles til den ideelle grundstamme til forskel-
lige formål under meget varierende forhold. Må-
let må være, som hos æbler, at opnå en række
grundstammer med forskellige veldefinerede
egenskaber. Eksempelvis vil svagtvoksende
grundstammer være ønskelige til træer, der skal
håndplukkes, mens en kraftigere grundstamme

måske kan være fordelagtig til træer, der plantes
med maskinel høst for øje.

En velegnet grundstamme skal i så stort om-
fang som muligt opfylde følgende egenskaber:
1. Give træerne den mest fordelagtige vækst og

størrelse til foretrukne dyrkningsmetode.
2. Forenelig med alle sorter af dyrkede kirsebær.
3. Befordre tidlig bæring og stort og stabilt ud-

bytte på ældre træer.
4. Tolerant overfor varierende jordtyper og kli-

matiske forhold.
5. Resistent mod bakteriekræft og andre syg-

domme og evt. skadedyr samt virusfri.
6. God forankring i jorden.
7. Frosthårdfør.
8. Let at formere.
9. Ikke give rodskud.

3. Mest benyttede grundstammer
En undersøgelse {Christensen 1977) viste, at næ-
sten udelukkende følgende arter bliver benyttet
som grundstammer: (Tabel 1)

Prunus mahaleb L (Weichel, tysk: Steinwe-
ichel, fransk: Cerisiér de Sainte Lucie).

Prunus avium L. (fuglekirsebær, engelsk:
Mazzard, tysk: Vogelkirsche, fransk: Merisiér)

Andre arter, der forsøgsvis benyttes, omtales i
senere afsnit.

4. Afstamning og beskrivelse af Prunus mahaleb og
Prunus avium
Prunus mahaleb er i mange lande den mest be-
nyttede grundstamme. Navnlig i områder med
fastlandsklima findes den særdeles anvendelig.
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Tabel 1. Mest anvendte grundstamme i forskellige lande

Sødkirsebær Surkirsebær

P. avium P. mahaleb Andre P. avium P. mahaleb Andre

Belgien
Bulgarien
Tjekkoslovakiet
Danmark .. .
D.D.R
England
Grækenland
Holland
Japan
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Sovjet
Spanien
Sverige
Sydafrika
Tyrkiet
Vesttyskland . . .
Ungarn
U.S.A

Den er vildtvoksende i Central- og Sydeuropa
og i flere østlige områder fra Balkan til Kaukasus
og Turkestan. Arten er meget formrig. Det er en
stor, rundkronet busk eller lille træ med glinsen-
de, buklede blade. Frugterne er små og i reglen
sorte, og så bitre, at de må betegnes som uspiseli-
ge.

Den er tidligt blevet benyttet til grundstamme.
Coe (1945) angiver således, at den allerede i det
18. århundrede blev benyttet som grundstamme i
USA. Hedrich (1914) anslog, at 95% af alle kirse-
bær i USA var podet på P. mahaleb.

Prunus avium er naturformen af vore kultur-
sorter af sødkirsebær. Den er vildtvoksende i de
fleste europæiske lande. Her i landet er den navn-
lig kendt fra de store kirsebærlunde på Bornholm.

Træerne ligner meget vore almindelige kultur-
sorter, det vil sige kraftig og opret vækst, bladene
er lang-ovale og er i reglen mat-grønne.

Den er lige som P. mahaleb tidligt blevet be-
nyttet som grundstamme. Ifølge Coe (1945) blev
den allerede i det 17. århundrede anbefalet af flere
forfattere.

I plantninger af kultursorter kan grundstam-
men ifølge Tukey (1930) identificeres på følgende
måde: »Ved at tygge på bark af roden nogle få
sekunder adskilles de to grundstammer let. Bar-
ken af P. avium er meget bitter, mens dette ikke er
tilfældet med P. mahaleb«.

Forskellen kan desuden påvises i en opløsning
af jernalun. Rødder af P. avium giver i modsæt-
ning til P. mahaleb en mørkfarvning heri.

Andre arter, specifikke frøkilder og kloner be-
skrives i senere afsnit.

5. Prunus mahaleb sammenlignet med Prunus avi-
um
Da disse arter er langt de mest benyttede, er deres
egenskaber og indflydelse på kultursorter søgt
belyst på grundlag af foreliggende litteratur. Det
er påpeget af flere (Tukey og Brase, 1930, Kup-
pers og Hilkenbäumer 1949 m.fl.) at deres egen-
skaber og egnethed som grundstamme er afhæn-
gig af frøets herkornst. I almindelighed regnes
navnlig frøplanter af P. mahaleb for at være me-
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get variable. I dette afsnit gennemgås resultater af
forsøg med ikke specificerede frøkilder.

5.7 Vækst kraft
En af grundstammens primære egenskaber er
dens indflydelse på træernes vækst. I valget mel-
lem P. mahaleb og P. avium har denne virkning
ikke været tillagt afgørende betydning.

Det er en almindelig opfattelse, at Prunus ma-
haleb giver mindre træer end Prunus avium, men
flere forfattere mener, at det ofte skyldes en ud-
bredt uforenelighed med sorten (Clarke og An-
thony 1946, Dähne 1960, Friedrich 1960, Duqu-
esne 1974, Hilkenbäumer og Baumann 1976),
men også angreb af virus antages at være årsagen
(de Haas 1974). Dermine og Trefois (1975) finder
P. mahaleb uegnet i Belgien, idet den kun giver
svage træer ved dårlig tilpasning til sort eller jord-
bund.

Men langt fra i alle forsøg har mahaleb givet de
mindste træer. I et dansk forsøg fandt Dalbro
(1957) ingen større forskel i vækstkraft, tilsvaren-

de rapporteres af bl.a. Bringezu (1967 a),
Friedrich (1960) og Nyujto (1970).

I USA har Prunus mahaleb i flere forsøg givet
større træer end Prunus avium (Bryant 1940, Coe
1945). Sidstnævnte fandt endda stor forskel (tabel
2).

Tabel 2. Vækstkraft, gns. 6 sorter af sødkirsebær efter
13 år (Coe 1945)

Stammeomkreds Kronevolumen
cm m3

P. mahaleb
P. avium ..

70,3
50,0

104
59

Resultaterne af træernes vækstkraft er således
meget svingende. I tabel 3 er nogle eksempler på
forsøgsresultater skematisk opført. Det er ikke
muligt at få et entydigt indtryk af grundstammer-
nes relative vækstkraft. Under gunstige forhold
giver begge grundstammer meget store træer.

Tabel 3. Grundstammens indflydelse på vækstkraften
(+ = kraftigst; 0 = ingen sikker forskel)

Forfatter

Brase
Bringezu
Bryant
Coe
Dalbro
Friedrich
Roberts
Nyujto
Cireasa
Dermine og
Trefois
de Haas

(1945)
(1967a)
(1940)
(1945)
(1957)
(1960)
(1962)
(1970)
(1972)

(1975)
(1974)

Land/stat

New York
Tyskland
Colorado
Utah
Danmark
Tyskland
Oregon
Tyskland
Rumænien

Belgien
Tyskland

Sødkirsebær

P. avium P. mahaleb

+

0 0

+
+

+
+

(+)

+

Surkirsebær

P. avium P. mahaleb

5

+
5
5

0 0
+

5

(+)
(god jord)

5.2 Udbytte
Som nævnt i indledningen foreligger der forbav-
sende få resultater af forsøg, der viser grund-
stammens indflydelse på udbyttet.

I USA (Anthony et al. 1938), Polen (Rejman
1972) og Tyskland (Friedrich 1960) gav træer på

P. mahaleb både tidligere og større udbytte end
påP. avium.

I et dansk forsøg (Dalbro 1957) var resultaterne
meget svingende. I et andet forsøg (Christensen,
1966) med surkirsebær var udbyttet i gennemsnit
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af 9 sorter 27 pet. større på P. mahaleb end påP.
avium de første 9 år efter plantning.

I andre forsøg i USA (Howe 1927) og i Tyskland
(de Haas 1974) var der derimod ingen sikker for-
skel på udbyttet.

I de fleste forsøg er registreringen af udbyttet
behæftetmed stor usikkerhed, bl.a. pågrund af et
stort tab af træer i løbet af forsøgsperioden.

5.3 Frugtstørrelse
Grundstammens direkte indflydelse på frugtens
størrelse kan ofte være vanskelig at vurdere, da
den kan være et resultat af grundstammens ind-
flydelse på træets udbytte i forhold til dets stør-
relse, idet et stort udbytte vil forringe frugtstør-
relsen alene på grund af et reduceret blad/frugt
forhold.

I forsøg, hvor frugtstørrelsen er angivet (Dal-
bro 1957, de Haas 1974, Nyujto 1970) var for-

skellen på grundstammerne så små, at de næppe
har været signifikante.

5.4 Træernes levedygtighed
Kirsebærtræer har ofte en kortere levetid end
kernefrugttræer. Flere forhold synes at påvirke
levealderen. Kirsebær er mindre tolerante over-
for ugunstige jordbundsforhold og mere følsom-
me overfor frost. Desuden er flere sygdomsan-
greb (bakteriekræft, gummiflåd, grå monilia) le-
tale for kirsebær.

Navnlig i denne forbindelse har valg af grund-
stammer haft betydning. I mange forsøgsberet-
ninger er grundstammens indflydelse på træernes
levealder derfor tillagt den største betydning.

Selv om resultaterne ikke er entydige, er der i
reglen fundet større dødelighed hosP. mahaleb. I
en større iagttagelse i USA registrerede Howe
(1927) følgende dødelighed:

% døde træer
efter 7 år efter 14 år

P. avium P. mahaleb P. avium P. mahaleb

gns. 17 sorter sødkirsebær
gns. 14 sorter surkirsebær

26
43

59
43

Af oversigten i tabel 4 fremgår, at de fleste
forfattere har observeret størst dødelighed i Pru-
nus mahaleb.

Årsagen til den større dødelighed i P. mahaleb
er derimod ikke klarlagt, men det er en udbredt
opfattelse, at det skyldes dårlig forenelighed.

Tabel 4. Grundstammens indflydelse på træernes levealder
(+ = længstlevende; 0 = ingen sikker forskel)

Sødkirsebær Surkirsebær

Forfattere Land/stat P. avium P. mahaleb P. avium P. mahaleb

Howe
Anderson
Bryant
Anthony et al.
Coe
Dalbro*)
Dalbro
Garner og Nicoll
Funk
Friedrich
de Haas
Nyhlén

*) unge træer ,

(1927)
(1935)
(1940)
(1938)
(1945)

(1957a)
(1957b)

(1957)
(1969a)
(1960)
(1974)
(1974)

New York
New York
Colorado
USA
Utah
Danmark
Danmark
England
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Sverige
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(Kamatz 1956, Dähne I960, de Haas 1974).
Baumann (1977) observerede, at symptomer på
uforenelighed ikke viser sig før 4.-5. år i planta-
gen, og mener ikke den skyldes virus, men er af
genetisk karakter.

5.5 Klima- og jordbundsforhold
Prunus mahaleb angives ofte at være mere tørke-
og/eller frostresistent end Prunus avium (Karnatz
1956a, Dähne 1960, Funk 1969a, Friedrich 1960).
Modsatte erfaringer havde Eremeev og Lishchuk
(1974) i Rusland.

En større levedygtighed af træer påP. avium vil
således i nogle områder ikke kunne opveje forde-
len afi3. mahalebs større frostresistens. Ander-
son (1935) registrerede dog, at selv om flere træer
på P. avium døde efter en hård vinter, var der
alligevel over en længere årrække flest døde træer
påP. mahaleb.

Roberts (1962), der ikke finder P. mahaleb
kortlevende i Oregon, mener ikke den kan anbe-
fales på svære, fugtige jorder. Det er i overens-
stemmelse med flere angivelser af, at den klarer
sig bedst i tørre somre (Friedrich 1960 og andre).

5.6 Egnethed i planteskole
Ved valg af frøkilde har grundstammens egnethed
og trivsel i planteskolen været tillagt stor, måske
for stor, betydning. Der har været lagt vægt på, at
grundstammen gav en lige, lang og glat stamme
uden forgrening, godt anslag ved podningen og
højeste antal træer af bedste kvalitet.

I planteskoleforsøg er i langt de fleste tilfælde
opnået bedste formeringsresultat på Prunus avi-
um (Brase 1938, Grubb 1940, Garner et al. 1957,
Czynczyk et al. 1970) selv om der også på dette
område findes undtagelser (Bringezu (1967a).
Garner (1968) finder, atP. mahaleb giver de stør-
ste træer i planteskolen, men foretrækker Prunus
avium, da den er vel forankret og forenelig med de
fleste sorter.

5.7 Egnethed til kirsebærarter
Af adskillige af de resultater, der er diskuteret i
tidligere afsnit, fremgår, at Prunus mahaleb ofte
har været bedre egnet til sorter af surkirsebær end
til sødkirsebær. Denne sum af resultater og erfa-

ringer bekræftes af det valg af grundstamme, der
er praksis i de forskellige lande, som det er vist i
tabel 1. Prunus mahaleb har navnlig en stor ud-
bredelse i lande med fastlandsklima og foretræk-
kes oftere til surkirsebær end til sødkirsebær. I
verdens største kirsebærland, Tyskland, var for-
bruget af grundstammer i 1958 følgende (Karnatz
1959):

P. avium
P. mahaleb ...
Andre

% grundstammer til
sødkirsebær surkirsebær

83
15
1

26
76

2

Dähne (1977) skønner, at det tyske forbrug af
P. avium fordeler sig med ca. 80 pct. Limburger
frøplanter, ca. 10 pct. 'Hüttner 170 x 53' ogca. 10
pct. 'F 12/1'. Denne fordeling af grundstammer
på de to kirsebærarter er formodentlig et ganske
godt udtryk for den generelle vurdering af Prunus
mahaleb og Prunus aviums egnethed som grund-
stamme i sydlige lande.

6. Frøkilder og kloner af Prunus mahaleb
Flere forskere har påvist en stor variation i frø-
stammer afP. mahaleb og pointerer, at frøkilden
har stor betydning for dens egenskaber som
grundstamme. I en undersøgelse af Friedrich
(1960) svingede udbyttet i et 11-årigt forsøg med
'Skyggemorel' podet på Prunus mahaleb-frøkil-
der fra 109 til 298 kg pr. træ, stammediameteren
varierede fra 11,5 til 16,5 cm og kronevolumen fra
24 til 51 m3.

Derfor har der i flere lande været bestræbelser
på at udvælge frøkilder, der giver mere egnet
afkom til grundstammer.

6.1 Prunus mahaleb 'Hüttners Heimann 10'
er beskrevet og introduceret af Küppers (1963).
Dens udvalg skyldes Heimann (1932, 1944), deri
en plantning af ældre P. mahaleb træer i en park i
Magdeburg i Tyskland udvalgte nogle modertræ-
er. Som grundlag for dens udvalg blev frø-afkom
af disse træer afprøvet på flere tyske forsøgsstati-
oner.
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Friedrich (1960) opnåede følgende resultater i
et 6-årigt forsøg med 'Skyggemorel':

døde krone-
træer areal kg frugt/
pct. m2 træ

P. mahaleb
'Heimann 10'
P. mahaleb, aim.

9

27

12,6

8,4

48

51

På grundlag af disse resultater konkluderes, at
'Heimann 10' har stor forenelighed og giver et
tilfredsstillende udbytte og må anses for at være
bedste P. mahale b-herkomst. Men senere resul-
tater bekræfter ikke dens kvaliteter. Allerede i
1959 udtrykker Karnatz skepsis for de store for-
håbninger til den på grund af uforenelighed. Funk
(1969c) og de Haas (1974) opnår heller ikke gun-
stige resultater med hensyn til bedre levedygtig-
hed. Også Friedrich (1961) bliver skeptisk, idet
han har erfaret, at den er modtagelig for gummi-
flåd i planteskolen, men mener dog stadig, at det
er bedste kilde af mahaleb.

6.2 D.D.R.-typer
I DDR udvalgte Funk (1957,1969a, 1969b) 4 typer
af Prunus mahaleb til moderplanter for frøavl. De
bedstePrunus mahaleb 'AF 3/9', '5/19', '6/16' og
PB 9' havde bedre egenskaber end Prunus ma-
haleb 'Hüttners Heimann 10' og P. avium-typer.
De var alle testet og fundet fri for virus. I plante-
skoleforsøg er også opnået gode resultater med
disse typer {Meier 1973).

6.3 Kloner
Der findes endnu ikke kloner af Prunus mahaleb,
der har nogen større udbredelse. Fischer (1975) i
DDR mener ikke, at fortsat forædling eller udvalg
med sigte på svagtvoksende kloner af mahaleb er
lovende. Men enkelte arbejder i den retning fore-
går dog endnu.

Prunus mahaleb 'Saint Lucie 64' er en fransk
klon, der prøvedyrkes. I USA har Stebbins et al.
(1977) og Stebbins (1972) publiceret nogle resul-
tater af vegetativt formerede typer af Prunus ma-
haleb og fri bestøvning af P. avium x P. mahaleb
(M x M-typer). P. mahaleb klonerne 193701 og

163091 gav mindre træer og findes lovende.
Sidstnævnte var tidligt bærende (Roberts 1962).

Af M x M-typerne gav ' M x M 14' meget små
træer, mens ' M x M 39' o g ' M x M Milbrath' gav
træer af mere normal størrelse, der kom tidligt i
bæring. Ingen af disse typer er endnu tilstrække-
ligt gennemprøvet for en endelig vurdering af de-
res værdi. Foreløbige resultater fra klon-selek-
tion er også rapporteret af Baumann (1977) i
Bonn.

7. Frøkilder og kloner af Prunus avium
I det meste litteratur om grundstammer angives
frøkilden kun sjældent, formodentlig fordi der er
benyttet tilfældigt og mere eller mindre lokale
frøkilder. Dog har der i Tyskland været interesse
for at udvælge særligt egnede frøkilder.

7.1 Harzer Vogelkirsche. Førende tyske plan-
teskoler søgte frøkilder, der erfaringsmæssigt
havde god spiringsevne og gav gode resultater i
opformering af højtstammede træer, hvorfor der
blev lagt vægt på grundstammer med en lang, lige,
kraftig og uforgrenet stamme. Ved udvælgelsen
blev foretrukket modertræer med lys bark, hvor
ægte, lysbarket 'Harzer Vogelkirsche' blev et
kvalitetsbegreb.

7.2 Limburger Vogelkirsche. Også i Holland
benyttedes en defineret frøkilde. De Haas og
Hildebrandt (1967) angiver, at modertræer i pro-
vinsen Limburg var af Harzen herkomst.

7.3 'Hüttner 170 x 53'. I et stort materiale af
frøplanter af ' 'Limburger Vogelkirsche' be-
gyndte planteskoleejer Hüttner i 1935 en selek-
tion. De opstillede kriterier var god frugtbarhed,
frostresistens, spireevne, sundhed og gode for-
meringsegenskaber af grundstammerne. Efter 20
års erfaringer og forsøg i samarbejde med flere
tyske forsøgsstationer indtroducerer og beskriver
Küppers (1964) et sortfrugtet træ med prøve-
nummeret 170, som det mest egnede modertræ
som frøkilde.

Da ingen af frøstammerne blev fundet selvfer-
tile, blev et rødfrugtet træ 'nr. 53' valgt som bed-
ste befragter. Küppers angiver det korrekte navn
somPrunus avium 'Hüttner 170 x 53'. I litteratu-
ren omtales den ofte som 'Hochzucht', 'Hüttner
Hochzucht', 'Hüttner 170' eller blot 'Hüttner'. I
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1956 etableredes en modefplantning i Holsten,
der forventes at forsyne planteskolerne med den
bedste frøkilde (Karnatz 1959).

Küppers (1964) angiver, at dens største fordele
er:

1. meget stor ensartethed
2. meget ringe modtagelighed for gummiflod
3. stor frostresistens
Egentlige langvarige forsøg er sparsomme. Et

tysk forsøg med 'Skyggemorel' gav efter 10 års
forløb følgende resultater (Funk 1969a):

mindelige frøstammer og F12/1. Der blev målt
følgende træstørrelser efter 4 år (Cireasa 1972):

Krone-
volumen

kg frugt/
træ

'Hüttner 170 x 53' 22,5 94
Prunus avium, aim. 29,4 111

Der konkluderes, at 'Hüttner 170 x 53' ikke i
dette forsøg har indfriet forventningerne. Kar-
natz (1956a og 1956b) påviste til gengæld, at
grundstammer af almindelig Prunus avium havde
dobbelt så stor frostskade som 'Hüttners 170 x
53' i planteskolekulturer. Plock (1971) og Zahn
(1974) havde gode erfaringer med den og anbefa-
lede den som bedste grundstamme.

7.4 Kaukasische Vogelkirsche er en frø-selek-
tion fra D.D.R. (Funk 1969b, c). I et træmateriale
af frø fra Kaukasus udvalgtes 5 moderplanter, der
er opformeret og udplantet i en plantage til frøavl i
D.D.R. Ved udvælgelsen blev navnlig lagt vægt
på modertræets frøudbytte og afkommets forme-
ringsegnethed i planteskolen. Alle kloner er fun-
det fri vor virus.

7.5 Frøstammer af kultursorter. På nogle loka-
liteter benyttes kultursorter som frøkilde til frø-
stammer. I Nordtyskland har sorten 'von Bremen
Kirsche' været brugt en del. Karnatz (1956a,
1956b, 1958) undersøgte dens frostresistens og
fandt ringe forskel mellem 'von Bremen', 'Dönni-
sens Gelbe' og 'F12/1'. Frøplanternes vækstkraft
var også lige så god som almindelig Prunus avium
(Karnatz 1952). Zahn (1974,1975,1977) anbefaler
'von Bremen' til sødkirsebær i Jork, Nordtysk-
land .

I Rumænien har frø af sorten 'Pletoase' givet
svagere grundstammer til sødkirsebær end al-

Træhøjde
cm

Stamme-
diameter

mm

Prunus avium,
aim 164
'Pletoase' 151
'F 12/1' 195

25
22
28

'Dönnisens' (Syn.: 'Drogan Yellow', 'Drogana
Zheltaya') anbefales som grundstamme til sød-
kirsebær i Georgia, Sovjet (Bediashvili 1972),
som også mener, at andre sorter giver bedre
stammer end vild P. avium.

7.6 Vegetativt formerede kloner. Mens interes-
sen i Tyskland har været koncentreret om selek-
tion af egnede frøkilder, påbegyndtes i England
det tidligst kendte selektionsarbejde i kirsebær-
grundstammer med sigte på en vegetativ opfor-
mering.

7.6.7 Prunus avium 'F1211'. I 1913 begyndtes
på East Malling i England en indsamling af frø-
planter af Prunus avium af forskellig oprindelse,
med det formål at selektere og opformere de ty-
per, der fandtes mest egnede som grundstammer.
I den første publicering af arbejdet beskriver
Grubb et al. (1925) udvælgelseskriterierne som
kraftig, uforgrenet og lige vækst af stammen, så
den hurtigt er egnet til podning. Svagtvoksende
stammer blev derfor tidligt kasseret. Grubb
mente, at det var muligt at finde større variation i
vækstkraft end de udvalgte kloner var udtryk for.
'F 12/1' var den, der bedst opfyldte de stillede
kriterier, hvorfor den tidligt blev foretrukket.

Der foreligger kun meget få forsøgsresultater,
der påviser vækstkraften af træer på 'F 12/1'. I
Schweiz opnåedes følgende resultater: Træer af
sødkirsebærsorten 'Basler Adler' var efter 14 år
kraftigere på 'F 12/1' end på almindelig avium
(Wirth et al. 1970).

Frøstamme 'F 12/1'

Stammeomkreds, cm . . .
Kronevolumen, m3

62 69
119
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Roberts 1962 fandt i Oregon i 9 af 13 forsøg med
sødkirsebær en lidt kraftigere vækst på 'F 12/1'
end på frøstamme. Stammediameteren var i gen-
nemsnit af alle forsøg henholdsvis 422 og 375 mm.
I Rumænien (Cireasa 1972) og i Oregon (Stebbins
et al. 1977) er ligeledes påvist kraftigere vækst på
'F 12/1'.

Der findes endnu færre resultater med eksakte
bestemmelser af træernes udbytte. I det schwe-
iziske forsøg(Wirth et al. 1970) gav 'Basler Adler'
i en 14 års periode lidt flere kg frugt pr. træ på 'F
12/1' end på almindelig P. avium, men lidt færre i
forhold til træets størrelse.

aim.
P. avium 'F 12/1'

kg/træ 160 183
g/m3 kronevolumen . . . . 565 422
g/frugt 6,7 6,6

Der var ingen forskel på frugtens størrelse.
I England prøvede Pennell (1977) 'F 12/1' i

sammenligning med Prunus mahaleb og 'F 4/13',
der er en frøplante af 'F 1/3' og opnåede følgende
udbytte i kg/træ efter 6 år:

'M. Bigar-
'M. Glory' reau'

P. mahaleb 49,9 6,3
P. avium F 12/1 40,4 22,2
P. avium F 4/13 55,0 20,1

De to sorter reagerede så forskelligt, at der
næppe kan uddrages nogen generel reaktion.

I et ofte citeret svensk forsøg (Hintze 1960) gav
træer på 'F 12/1' betydeligt større udbytte end
almindelig P. avium. Men træerne var ved plant-
ningen et år ældre, hvorfor resultaterne af udbyt-
tet ikke er direkte sammenlignelige. Efter 15 år
var 38 pct. af træerne på almindeligt, avium døde
mod kun 17 pct. på 'F 12/1'.

I Tyskland observerede Maurer (1956) ingen
frostskade på 'F 12/1' efter vintertemperaturer
ned til knap 30°C frost med store temperaturs-
vingninger fra dag til nat. Senere havde Maurer
(1975) dårligere erfaringer, idet der var store ud-
fald i surkirsebærsorten 'Mailot'.

I en undersøgelse af frostskade på grundstam-
mer fandt Karnatz (1956a) følgende relative ska-
de:

Prunus avium, frøstamme
Prunus acium, 'Hüttner 170'
Prunus avium, 'F 12/1'

93
54
98

I en serie artikler har Zahn (1974, 1975, 1976,
1977) beskrevet dårlige erfaringer med 'F 12/1' i
Jork i Tyskland. Dens største ulempe var, i mod-
strid med de schweiziske resultater, at den gav en
ringere frugtstørrelse:

g/frugt
'F 12/1' frøst.

Gns. 6 sorter af sødkirsebær
Gns. 2 sorter af surkirsebær

4,8
5,0

5,3
5,7

Han omtaler desuden følgende andre svaghe-
der ved 'F 12/1': dårlig vækst af podninger, van-
skelig at ompode, ømfindtlig for beskæring, mere
frostfølsom end tidligere vist, barkrevner på højt-
podede træer.

Dårlige erfaringer er tilsyneladende ikke regi-
streret i andre lande. 'F 12/1' opgives (Christen-
sen 1977) at være en meget brugt grundstamme i
Norge, Polen, Holland, Belgien og England. Heri
landet har det været den mest brugte grundstam-
me det seneste ti-år, uden at der er observeret
skader, der tillægges grundstammen.

7.6.2 Andre East Malling kloner. I senere for-
søgsserier med andre selektioner af P. avium an-
giver Grubb (1933) følgende variation i vækst og
udbytte efter 7 år med surkirsebærsorten 'Mo-
rello' (Skyggemorel) (Tabel 5).

Tabel 5. Vækst og udbytte af East Malling kloner
(Grubb 1933)

Klon

2/3
10/2
12/2
5/1
1/1

12/3
12/5
5/3
1/2
5/5

Stamme-
tværsnit

cm2

87
85
71
70
69
68
68
66
65
57

Udbytte
pund/træ

87
85
84
56
63
67
68
76
63
60

Pund pr. cm2

stamme-
tværsnit

1,0
1,0
1,2
0,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,0
1,1
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Disse resultater viser, at der var en ikke hel
ubetydelig variation i vækstkraft, og at der var en
meget nær sammenhæng mellem træ størrelse og
udbytte.

På grundlag af denne og tidligere forsøgsserier
kan de prøvede kloner efter vækstkraft rangeres i
følgende grupper:
kraftige 2/1, 5/1, 12/1, 10/2, 12/2, 2/3, 12/4
middel 1/1, 9/1, 1/2, 2/2, 5/3, 12/3, 12/5
svage 5/2, 5/4, 5/5

Der er senere kun meget få undersøgelser med
disse grundstammer. I et dansk forsøg på
Blangstedgaard (Dalbro 1957) opnåedes følgende
resultater (Tabel 6).

Desværre blev der i dette forsøg kun prøvet
grundstammer, der allerede fra England blev op-

Tabel 6. Vækst af East Malling kloner
(Dalbro 1957)

Træhøjde Trævægt
ef. 14 år, m ef. 20 år, kg

sødkir. surkir. sødkir. surkir.

P. avium
P. avium
P. avium
P. avium

frøpl.
'F 12/4'
'F5/1'
'F2/1'

4,1
4,9
4,9
5,4

3,7
3,9
4,4
4,4

77
95
92

118

47
59
80
86

givet som kraftige. Som tallene viser, var alle
klonerne kraftigere end almindelig frøplante og 'F
2/1' den kraftigste.

I samme forsøg var frugtbarheden og sundhe-
den som vist i tabel 7.

Tabel 7. Udbytte, frugtstørrelse og sundhed af East Malling kloner efter 20 år (Dalbro 1957)

sødkir

185
247
268
281

Udbytte
kg/træ

surkir.

234
245
311
393

Udbytt«i kg frugt
pr. kg trævægt

sødkir.

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

surkir.

5,0
4,2
3,9
4,6

Syge eller døde
træer, pct.

sødkir.

13
0
4
4

surkir.

12
10
10
4

P. avium frøpl. ..
P. avium 'F 12/4'
P. avium 'F 5/1' .
P. avium 'F 2/1' .

Der var et stigende udbytte med stigende træ-
størrelse; hos surkirsebær var udbyttet på almin-
delig frøstamme relativt stort. Hos sødkirsebær
var der størst dødelighed af træer på frøstamme.

Frugtstørrelsen varierede kun ubetydeligt på
de 4 grundstammer, nemlig fra 4,7-4,9 g hos sød-
kirsebær og 3,5-3,7 g hos surkirsebær, i gennem-
snit af to sorter af hver art i 17 år.

Tabel 8. Udbytte af East Malling kloner
(Hintze 1960)

kg/træ efter
10 år 8 år

P. avium frøst. 173
P. avium 'F 5/2' 194
P. avium 'F 5/3' 193
P. avium 'F 5/5' 191
P. avium 'F 5/1' 103
P. avium 'F 12/1' 154

I et svensk forsøg (Hintze 1960) var der ingen
opgivelse af træ størrelse, men udbyttet af nogle
kloner i gennemsnit af flere sorter ses i tabel 8.

Udbyttet pr. træ var størst på klonerne, men er
vanskeligt at vurdere, da træstørrelsen ikke er
opgivet.

7.6.3 'Pillnitzer Vegetativ Vermehrbare Vogel-
kirsche' stammer fra D.D.R., hvor den blev ud-
valgt efter frostvinteren 1928 af Schindler (1932).
Den særlige fordel er dens villighed til roddannel-
se ved vegetativ formering (Umhauer 1961) i for-
hold tu 'F 12/1'.

Antal
afrivninger
pr. moder-

plante

Pct. planter
med god rod

Pillnitzer.
F 12/1 . . .

4,7
3,0

41,4
13,0
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Der kunne efter 5 år ikke konstateres nogen
forskel i vækstkraft. Klonen benævnes af de
Haas og Hildebrandt (1967) 'Prunave'.

7.6.4 Wädenswiler kloner. I Schweiz er udvalgt
to kloner 'W 4845' og W 3187'. I et forsøg har de
givet de resultater, der er vist i tabel 9.

Tabel 9. Wadenswiller kloner, vækst, udbytte og frugtstørrelse efter 15 år til sødkirsebærsorten 'Basler Adler'
(Wirth et al. 1970)

Prunus avium
kloner

'F 12/1'
'W 4845'
'W 3187'
Frøstamme
LSD95

Stamme-
omkreds

cm

69
70
73
62
4

Træ-
højde

m

4,9
4,4
4,5
4,2
0,3

Krone-
volumen

m3

119
108
108
86
18

Udbytte
kg/træ

183
192
185
159
25

g frugt
pr. m3

volumen

422
522
485
565
74

g/frugt

6,6
6,9
6,4
6,7
0,2

Der var kun ringe forskel på de tre kloner, men
alle gav større træer end frøstamme og 'W 4845'
og frøstamme gav et lidt større udbytte end 'F
12/1' i forhold til træernes størrelse.

8. Prunus cerasus L
Prunus cerasus er naturformen af vore kultur-
sorter af surkirsebær. Vildformen er ret sjælden.
Den er hjemmehørende i Vestasien og Sydeuro-
pa. Det er et mindre træ med udbredt krone og
tynde, overhængende grene. Bladene er forhold-
svis små og kortstilkede. Frugten er rød til sort og
smager syrligt. (Pedersen 1946).

Til grundstammer anvendes i reglen udsæd af
ædelsorter efter rodskud. Den har ikke været be-
nyttet som grundstamme i større omfang, men
den er prøvet i flere forsøg både til sorter af søde
og sure kirsebær.

8.1 Vækstkraft. I et ældre dansk forsøg(Dalbro
1957) blevi3. cerasus prøvet som grundstamme til
sorter både af søde og sure kirsebær. Der døde en
del træer af sødkirsebærrene, så kun resultaterne
af surkirsebærsorterne er af værdi. Træernes
størrelse var efter 10 års vækst følgende i gen-
nemsnit af sorterne 'Stevnsbær' og 'Skyggemo-
rel':

Det fremgår navnlig af træernes vægt, at P.
cerasus gav meget små træer. Tilsvarende væk-
streduktion er påvist i Ungarn (Nyujto 1970). I et
tysk forsøg (Friedrich 1960) reduceredes krone-
volumen med godt 30 pct.

8.2 Udbytte og frugtstørrelse. I det danske for-
søg (Dalbro 1957) var udbytteresultaterne be-
hæftet med ret stor usikkerhed. Efter 12 år er nået
følgende resultater:

'Skyggemorel' 'Stevnsbær'
kg/træ g/frugt kg/træ g/frugt

ialt ialt

P. cerasus 48
P. avium 125

4,5
4,7

77
80

2,7
2,6

Der er således ikke opnået entydige resultater
af udbytte pr. træ, men 'Stevnsbær' gav et til-
fredsstillende udbytte påP. cerasus. Der var in-
gen forskel på frugtens størrelse.

Nyujto (1970) i Ungarn fandt også de relativt
bedste udbytter af P. cerasus som grundstamme
for surkirsebær. Heller ikke i hans forsøg var der
forskel på frugtstørrelsen. I et tysk forsøg med
'Skyggemorel' opnåede Friedrich (1960) følgende
udbytte efter 6 år:

P. cerasus
P. avium

Højde
m

2,5
3,3

Bredde
m

3,3
3,8

Vægt
kg

13,6
32,1

art

P. cerasus
P. cerasus
P. avium

frøkilde

(Leitzkauer)
(Skyggemorel)

kg/træ

42
39
56
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I forhold til træernes størrelse var udbyttet af
samme størrelsesorden.

I et engelsk forsøg med sødkirsebær (Pennell
1977) var træer påP. cerasus efter 8 år mindre end
på 'F 12/1', men udbyttet var lige så stort.

8.3 Træernes levealder og sundhed. Der er flere
erfaringer for, at træer på P. cerasus har en ret
kort levealder. I de danske forsøg døde mange
træer af sødkirsebær meget hurtigt, medens træer
af surkirsebærsorten 'Stevnsbær' overlevede lige
så godt som på P. avium.

I polske forsøg med surkirsebær (Czynczyk et
al. 1970) døde efter 3 år 38 pct. af træerne på P.
cerasus mod 8 pct. påP. avium. I et tysk forsøg
(Friedrich 1960) med 'Skyggemorel' var tilsva-
rende tal efter 6 år henholdsvis 46 pct. og 12 pct.

Om den store dødelighed skyldes uforenelig-
hed med kultursorterne findes ikke omtalt, men
tværtimod mener Floor (1957), at P. cerasus har
god forenelighed med surkirsebær. Garner
(1972), o.fl. nævner, at træer på P. cerasus ofte
har en dårlig forankring i jorden og derfor ofte må
støttes,

8.4 Formeringsevne. I flere forsøg er der opnå-
et dårligt anslag ved okulation og svag vækst af
træerne (Czynczyk et al. 1960, Garner og Nicoll
1957). Generelt formeres P. cerasus let ved stik-
linger eller aflæggere (Zwahlen 1973 o.fl.) og det
er undtagelsen, at det er fundet vanskeligere end
med P. avium (Grubb 1940).

8.5 Definerede typer afPrunus cerasus. I man-
ge rapporter fra forsøg med P. cerasus er frøets
kilde eller oprindelse ikke opgivet. I nogle tilfælde
er der opnået gunstige erfaringer eller resultater
med definerede frøkilder af P. cerasus.

8.5.1 'Stockton Morello' er første gang beskrevet
af Howard (1924). Han mener, den er bragt til
Californien allerede i midten af 1800-tallet. Træet
ligner meget 'Skyggemorel', men frugten er lille
og meget bitter. Den har siden slutningen af sidste
århundrede været benyttet som grundstamme til
sødkirsebær i en italiensk koloni i et område om-
kring Stockton i Californien.

Den har en god forenelighed med de fleste sor-
ter af sødkirsebær og giver svagtvoksende træer,
der begynder bæringen tidligt. Den formeres ved
rodskud. De gode resultater bekræftes af Coe

(1945), der opnåede følgende træstørrelser i sød-
kirsebær efter 13 år:

Kronevolumen Træhøjde

'Stockton Morello' ..
P. avium

30,3
50,2

4,20
4,70

Men han mener dog, at den er for svag og har
for dårlig forankring i jorden. Lignende resultater
omtales af. Roberts (1962), der tillige oplyser, at
der er fremstillet virusfrit materiale af klonen.

Der er kun få europæiske erfaringer med
'Stockton Morello'. Fra England angiver Grubb
(1940), at den har stor uforenelighed med sødkir-
sebær, og Garner og Nicoll (1957), at den er van-
skelig at formere ved aflægning. Begge udsagn er
modstridende med amerikanske erfaringer.
Zwahlen (1973) i Sydafrika havde ingen vanske-
ligheder med formering ved urteagtige stiklinger.

8.5.2 CAB-serien. (Coltivazioni Arboree dell
'Universita de .Bologna). I Italien arbejder Fac-
ciolo et al. (1972) med en serie af frøkilder der
varierede meget stærkt i vækstkraft. Flere af dem
havde gode egenskaber og gav tidligt udbytte.
Nøjere resultater kendes endnu ikke.

8.5.3 Weihenstephan-serien. Også i Tyskland ar-
bejdes med udvalg i frøkilder, og der har man
gode resultater med svagtvoksende typer, men
resultater er endnu ikke publicerede.

8.5.4 Vladimir, (en gruppe af sødkirsebær fra
Rusland). I Californien har Ryugo og Micke
(1975) haft gode resultater med frøstammer af
Vladimir. Efter 13 år var træer af 3 sorter af sød-
kirsebær 3-4 m høje, mod 6-12 m på P. avium.
Den havde god forenelighed med prøvede sorter,
og træerne kom tidligt i bæring.

8.5.5 Gembloux-kloner. I Gembloux, Belgien, har
i en årrække været udført forsøg med P. cera-
sws-kloner. Klon nr. 106 (Montmorency-afstam-
ning) er egnet til surkirsebær og trives godt på
fugtige jorder. (Trefois og Deckers 1975).

8.5.6 Andre frøkilder. Som allerede nævnt benyt-
tes i reglen frø af kultursorter. Med det formål at
undersøge sorters egnethed som frøkilde påviste
Bringezu (1967b), at tidlige sorter i reglen har en
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dårlig udvikling af kerne, sene sorter gav det bed-
ste frø.

Blandt mere end 40 sorter varierede spirepro-
centen fra O til 33, kun en enkelt sort havde frø
med lige så høj spireprocent som Prunus maha-
leb. Frøplanterne inden for en sort varierede

stærkt, hvorfor han mener, at vegetativ formering
må foretrækkes. Der var meget stor forskel i frø-
planternes evne til roddannelse.

I et forsøg med P. cerasus af forskelligt ophav
opnåede Garner et al. (1957) følgende resultater
efter 5 år med ædelsorten 'Frogmore Early':

Total tilvækst
m

14
13
41
58
42

Højde af krone
m

1,1
1,2
1,7
1,9
1,6

Udbytte
kg/træ

3,4
1,8
6,5
5,8
4,5

P. cerasus 'Stockton Morello'
P. cerasus 'Kentish'
P. cerasus 'Wye Morello'
P. cerasus 'Leitzkauer'
P. avium 'F 12/1'

Det vil sige, at træer påP. cerasus varierede i
vækstkraft fra 1/3 af 'F 12/1' til 40 pct. kraftigere.
Efter 10 års forløb var træerne på 'F 12/1' dog
blevet større end på 'Leitzkauer'.

8.6 Generelt. Floor (1957) i Holland mener ikke
P. cerasus er en egnet grundstamme, men den
anbefales i visse områder i Rumænien som grund-
stamme til surkirsebær (Wagner et al. 1974). I
Tyskland bruges undertiden udløbere af'Schwä-
bischen Weinweichel' som grundstamme til
'Pressauerkirschen'. Træerne danner små kro-
ner. Roberts (1962) i USA mener, atP. cerasus er
den vigtigste mulighed for en svagtvoksende
grundstamme til kirsebær.

9. Prunus fruticosa Pali
Tysk: Steppenkirsche, Zwegkirsche.
Engelsk: The Siberian cherry.

P. fruticosa er en meget svagtvoksende busk,
der bliver op til 100 cm høj. Den har læderagtige
3-5 cm lange blade, frugterne er koralrøde og
velsmagende. Den er vildtvoksende mellem Bo-
sperus og det Kaspiske Hav. Den breder sig ved
rodskud. Den har tidligere heddet Prunus cha-
maecerasus Jacq (Plock 1971).

Dens interesse som grundstamme skyldes
navnlig H. Plock, Versuchsanstalt für Wein- und
Gartenbau in Oppenheim/Rhein i Tyskland. I
1957 begyndte han forsøgsarbejde med indsam-
ling af plantemateriale. I 1961 udvalgtes 3 frø-
planter på grundlag af god roddannelse og vækst.

I begyndelsen fandt han (Plock 1970) ikke P.

fructicosa egnet til surkirsebær. Senere (Plock
1972) var udviklingen af surkirsebærsorterne
'Ludwigs Frühe' og 'Heimanns Rubin' dog til-
fredsstillende. De havde betydeligt mindre krone
end andre grundstammer, og han foreslår plant-
ning af 1000-1250 træer pr. ha. 'Skyggemorel'
blev for svag. Anslag ved okulation af surkirse-
bær (Plock 1973, 1974) var tilfredsstillende.

Med sorter af sødkirsebær var resultaterne og-
så overvejende gode. De begyndte bæringen 3. år
og gav 6. år 8-12 kg pr. træ. Efter 6 år havde træer
på to lokaliteter (A og B) nået følgende størrelse
målt i m3 volumen af trækrone (Plock 1975):

Sort
Loka- Prunus Prunus Prunus
litet fruticosa mahaleb avium

Napoleon'
»

Haumüller'
»

Hedelflnger'
»

Schneiders'
»

A
B
A
B
A
B
A
B

9,8
5,9

15,8
8,6

13,3
8,5

10,8
11,8

24,0 22,3
13,3

I 1975 opsummerer han erfaringerne således:
God forenelighed med de fleste af 20 prøvede
sorter af sødkirsebær, forankring tilfredsstillen-
de, giver tidligt udbytte og svag vækst. Rodskud
er foreløbig eneste ulempe. Egnet til varm, tør,
kalkrig og veldrænet jord.

Virusfrie grundstammer markedsføres af
planteskolen Karl Schweikhard, Ingelheim,
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Tyskland, under navnet 'Steppenkirsche Sei.
Oppenheim'.

Også i Geneva, New York, erP.fruticosa prø-
vet som grundstamme (Cummins 1971). Der er
udvalgt 6 kloner, som er frigivet til forsøg. Klo-
nerne varierede en del i vækstkraft. Efter 15 år
var træstørrelsen af sødkirsebær:

Kronevolumen Udbytte

Sort Højde, m Bredde,m

Windsor
Schmidt
Montmorency

1,8-2,1
2,1-3,0

2,7

2,6-3,2
2,9-4,0

3,7

Træerne var vinterhårdføre og sygdomsresi-
stente. Mængden af rodskud var moderat.
Grundstammerne kan formeres ved aflæggere og
ved frø.

10. Andre Prunus arter
En lang række arter af Prunus er i mindre omfang
prøvet som grundstammer. Mange arter er fundet
uegnet, andre er endnu kun prøvet så kort tid, at
der ikke foreligger endelige erfaringer. Dårlig for-
enelighed er den almindeligste årsag til, at nogle
arter findes uegnede. I det følgende gives en kort
oversigt over nogle arter, der er prøvet i større
eller mindre omfang. Da arternes authorer ikke
har været angivet i de citerede arbejder, kan de
ikke med sikkerhed angives her.

Prunus americana angives at være anvendelig
som grundstamme i USA i områder med hård
vinterfrost (Hansen 1939).

Prunus canescens. Garner og Nicoll (1957) på-
viste dårlig forenelighed med ædelsorter, mens
Harding (1975) fandt den lovende som s vagtvok-
sende grundstamme til sødkirsebær. I et engelsk
forsøg gav den efter 6 år omtrent samme udbytte
af 'Merton Bigarreau' som F 12/1 på lidt mindre
træer. (Pennell 1977). Wolfram (1971) i Tyskland
mente den uegnet som grundstamme og vanskelig
at formere.

Prunus dropmoreana. Beskrives af Hutchin-
son og Upshall (1963) som en hybrid af 'Kozlov
Morello' (P. cerasus) og Prunus pennsylvanica.
De prøvede den i Canada som grundstamme til 3
sorter og opnåede følgende resultater i forhold til
P. cerasus (= 100).

Bing
Hedelfinger ..
Montmorency

32
71
64

75
65

I engelske forsøg (Garner 1972) havde den en
god væksthæmmende virkning på sødkirsebær.
Efter 8 år havde den en kronevolumen på 2 m3

mod 5 m3 på F 12/1. Den var let at formere ved
urteagtige stiklinger.

Prunus galandulosa 'Alboplena' er prøvet af
Garner og Nicoll (1957) i England. Den havde god
formeringsevne men kun middelgod forenelighed
med sødkirsebær.

Prunus incisa. Floor (1957) i Holland mener, at
den er lovende som s vagtvoksende grundstamme
og udvalgte typer med god forenelighed, hvori-
mod Wolfram (1971) og Facciolo et al. (1972) i
henholdsvis Tyskland og Italien fandt den uegnet
på grund af ringe forenelighed og stor dødelighed
af træerne.

Prunus kurilensis. Også denne art fandt Floor
(1957) lovende som svagtvoksende grundstam-
me, mens Wolfram (1971) mener den er uegnet på
grund af ringe forenelighed.

Prunus mugus. Garner og Nicoll (1957) havde
vanskeligt ved at formere den, men påviste god
forenelighed med sødkirsebær. I senere engelsk
forsøg gav den følgende udbytte efter 9 år i kg pr.
træ af 'Merton Bigarreau' (Pennell 1977):

Colt 10,8
P. mugus 13,0
F 12/1 22,2

Træerne var af omtrent samme størrelse som
'Colt' (se senere). Den blev anset som en loven-
de, svagtvoksende grundstamme til sødkirsebær
(Harding 1975).

Prunus pseudocerasus. Arten og krydsninger
heraf er meget resistente mod rodsvampen
Thielaviopsis basicola, der antages at medvirke
til trætræthed (Pepin et al. 1975). Den er let at
formere, men har kun middelgod forenelighed
(Garner og Nicoll 1957).

Prunus speciosa og P. serrulata gav træer, der
var svagere end de svageste typer af P. cerasus,
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men træerne havde ret stor dødelighed (Faccioli
et al. 1972). Emperor Francis' havde god forene-
lighed med P. cerasoides og P. cornuta (Singh et
al. 1971).

Prunus maddenia hypoleuca, P. japonica 'Na-
kai',PIpadus, P. wodai, P. laurocerasus 'Cauca-
sica' (Garner og Nicoll 1957) og P. tomentosa
(Wolfram 1971) er alle fundet uegnede på grund af
dårlig forenelighed.

11. Artskrydsninger
Da det har været vanskeligt at finde Prunus arter,
der er overbevisende, velegnede som grund-
stammer til kirsebær, har der været interesse for
at nå dette mål ved hjælp af krydsninger mellem
forskellige arter. I flere lande er tiltrukket
arts-krydsninger, der er under videre undersøgel-
se for deres egnethed som grundstammer. 'Colt'
er den mest kendte artskrydsning. Den er frem-
bragt af Matthews (1975) på John Innes Institute,
Norwick, England. Det er en hybrid af Prunus
avium x Prunus pseudocerasus, som er afprøvet
under forsøgsbetegnelsen No. 21.

Selv om der allerede er stor interesse for 'Colt',
foreligger der dog endnu kun meget få resultater
af dens udvikling som grundstamme. I det ældste
engelske forsøg (Pennell 1977) har den været prø-
vet i 8 år til to sorter af sødkirsebær og har givet
følgende resultater:

kg/træ ialt 3.-8. år
'M. Glory' 'M. Bigarreau'

'Colt' .:
'F 12/1'
Prunus cerasus

31,4
40,4

10,8
22,2
21,1

'Colt' har ikke givet gode resultater til 'M. Bi-
garreau'. Forfatteren mener, at 'Colt' bør kombi-
neres med tidligtbærende sorter; det er ingen af
forsøgssorterne. Der er ingen angivelse af træer-
nes størrelse, men Webster og Dodd (1974) angi-
ver, at den er meget mere kompakt end' F 12/1' og
angiver ved illustration, at træer på 'Colt' har ca.
2/3 af størrelsen på 'F 12/1'. Matthews (1975)
skønner, at træerne vil nå en størrelse på 6-7
meter.

'Colt' formeres let ved træ- og urteagtige stik-

linger (Harding 1975) og er forenelig med sur- og
sødkirsebær (Garner 1972).

'Dwarf Siberian' beskrives af Brooks (1964) i
USA. Han antager, det er en hybrid af Prunus
subhirtella ogPrunus serrulata. Den er svagtvok-
sende og forenelig med en række sorter af sur- og
sødkirsebær.

Andre artskrydsninger. Tydeman og Garner
(1966) East Malling, har fremstillet en lang række
artskrydsninger, men resultater for deres egnet-
hed som grundstamme foreligger endnu ikke.

I et forsøg med 'Hedelfinger' har Wolfram
(1971) efter 7 år opnået følgende træstørrelser:

Kronevol. Stammeomkr.

P. avium 6,2
» x P. kuriliensis ... 4,6
» x P. incisa 5,4

P. incia x P. mahaleb .. 7,4

7,0
3,2
6,8
6,9

Hun konkluderer, at der er gode muligheder for
at tiltrække svagtvoksende grundstammer. (Træ-
erne på Prunus avium er meget mindre end nor-
malt for træer på denne alder).

12. Genetiske dværge (Genetic dwarfs)
Genetiske dværge blev første gang observeret på
John Innes Institute i England i 1947 (Matthews
1970) i frøplanter afkrydsninger mellem sorter af
sødkirsebær ('Black Tartarian' og 'Napoleon').

De kan erkendes allerede 5-6 uger efter spiring
på karakteristiske rynkede og puklede blade, der
har en tendens til at blive klorotiske. Interno-
dierne er ofte under det halve af normal længde.
Variation i væksten er meget stor, og han påviser
desuden, at procenten af dværge er stærkt afhæn-
gig af forældresorterne. Et meget stort antal
krydsninger varierede procenten af dværge fra
0,7 til 51 pct.

Der har ikke været tegn på uforenelighed med
ædelsorter. I et forsøg med 'Merton Glory' var
træernes størrelse efter 8 år følgende i cm:

'F 12/1' »dværg«

Stammeomkreds 49 29
Træbredde 576 360
Træhøjde 490 318
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Garner (1972) meddeler senere, at dværgene
ikke giver mange rodskud og er vel forankrede i
jorden. Deres ulempe er, at det varer ca. 4 år
inden en grundstamme har nået podestørrelse.

13. Sammendrag og diskussion
Prunus mahaleb. De almindeligt benyttede frø-
stammer afviger ikke med sikkerhed i vækstkraft
fra Prunus avium. Træer på P. mahaleb trives i
reglen godt i planteskolen og de første år i planta-
gen, men har ofte en kort levealder, der formo-
dentlig skyldes dårlig forenelighed med kultur-
sorter.

Selv om der ofte opnås gunstige resultater med
P. mahaleb som grundstamme i varmere lande,
synes de almindelige frøstammer ikke at have
fordele frem for Prunus avium under vore for-
hold.

Derimod kan der være interesse for at prøve
nogle af de udvalgte kloner, som den franske
'Saint Lucie 64', Oregon-klonerne nr. 193701,
163091, M x M 14 og M x M 39 og tyske kloner
fra Bonn, som alle er uprøvede i nordligere områ-
der.

Prunus avium har generelt været den mest eg-
nede grundstamme tilbade søde og sure kirsebær.
Den har god forenelighed med sorterne, og træer-
ne har større levedygtighed end på andre grund-
stammer. Dens største ulempe er, at den giver
meget kraftigtvoksende træer.

Frøets proveniens bør sikkert tillægges større
betydning end det hidtil har været gjort. Det ma-
teriale der findes her i landet er meget blandet,
hyppigst af ukendt oprindelse. Indtil flere erfarin-
ger og forsøgsresultater foreligger bør sikkert fo-
retrækkes frø af'Hüttner 170 x 53' (Syn.: 'Hütt-
ner Hochzucht', 'Hochzucht', 'Hüttner 170',
'Hüttner'). Den østtyske selektion 'Kaukasische
Vogelkirsche' og frøplanter af ædelsorterne 'Von
Bremen' og 'Pletoase' bør tillige prøves.

Af vegetativt formerede Prunus avium er 'F
12/1' den mest udbredte og gennemgprøvede.
Den blev udvalgt på East Malling i England på
grundlag af kraftig og uforgrenet vækst. Der fore-
ligger kun få forsøg, der viser dens egenskaber i
forhold til frøstammer, men der synes ikke at
være tvivl om, at 'F 12/1' giver kraftigere vækst. I

et svensk forsøg har træerne haft større levedyg-
tighed, og i et tysk forsøg var upodede grund-
stammer mere frostresistente end 'Hüttner 170 x
53'.

I Jork i Tyskland er der påvist ringere frugtstør-
relse på træer af 'F 12/1'. Det er ikke bemærket
andre steder og kan derfor være et lokalt problem,
da træerne også på andre måder har vist dårlig
trivsel i dette område.

Foreliggende resultater er så sparsomme, at det
er vanskeligt at vurdere dens egnethed, men kun i
Jork er der påvist dårligere egenskaber end af
andre P. avium kloner og frøkilder. Det må be-
tragtes som en fordel, at 'F 12/1' er en virusfri,
veldefineret klon. Årsagen til dens udbredelse må
tilskrives, at den i England tidligt blev foretrukket
frem for en lang række andre kloner og mange års
gode erfaringer i erhvervsplantninger i flere
lande.

Flere andre engelske kloner har i orienterende,
ældre forsøg vist så gode egenskaber, at de bør
tages op til fornyet undersøgelse. Det gælder
f.eks. de lidt svagere 'F 5/2', 'F 5/4' og 'F 5/5'.
Også den østtyske klon 'Pillnitzer', der udmærker
sig ved bedre formeringsevne, kan have interes-
se.

Prunus cerasus synes at give en mulighed for
svagtvoksende grundstammer, navnlig til surkir-
sebær. Der foreligger flere erfaringer for, at træ-
erne har en stor dødelighed på P. cerasus.

I de senere år er der i flere lande udvalgt kloner,
der giver løfte om større muligheder for denne art
som grundstamme. De californiske kloner
'Stockton Morello' og 'Vladimir', italienske
CAB-kloner, tyske Weihenstephan-kloner og
belgiske Gembloux-kloner bør prøves under dan-
ske forhold i sammenligning med frøstammer af
'Stevnsbær'.

Prunus fruticosa har givet lovende resultater
som svagtvoksende grundstamme både i Tysk-
land og USA. Forsøgsresultater er dog endnu
meget sparsomme og praktiske erfaringer kendes
ikke, men den ty skel virusfrie klon 'Steppenkirs-
che Sei. Openheim' og nogle af klonerne fra Ge-
neva, New York har vist egenskaber, der motive-
rer fortsat interesse.

Prunus canescens, Prunus dropmoreana og
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Prunus mugos har i enkelte forsøg i England vist
så gode resultater, at de bør have fortsat opmærk-
somhed.

'Colt' er en engelsk krydsning mellem Pru-
nus-arterne P. avium ogP. pseudocerasus. Selv
om den allerde har påkaldt sig stor interesse, fo-
religger der dog endnu kun få resultater vedr.
dens egenskaber som grundstamme. Den har væ-
ret tidligtbærende og svagtvoksende og er let at
formere ved urteagtige stiklinger. Den opforme-
res i England til erhvervsmæssig brug og må for-
ventes at være egnet som svagtvoksende grund-
stamme også her i landet.

Svagtvoksende frøplanter afkrydsninger mel-
lem sorter af sødkirsebær, såkaldte genetiske
dværge åbner også mulighed for et bredt sorti-
ment af grundstammer med varierende vækst-
kraft.
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