
AP1 Resistent plantemateriale til 
juletræsproduktion

Milepæl 1) 

• Kvantificere forskelle i ædelgranluseresistens mellem kommercielle 
frøkilder af nordmannsgran og bornmüllergran.

Milepæl 2) 

• Udpegning af de 50 bedste hhv. kloner (vegetativt formeret) og 
modertræer (til frøformering) af nordmannsgran med forøget 
ædelgranluseresistens og høstudbytte.

Milepæl 3) 

• Udpegning af 50 kloner/modertræer af bornmullergran med 
forøget ædelgranluseresistens og høstudbytte.
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AP1 Resistent plante materiale
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Ambrolauri-puljen:   143 kloner – FP246 Sønderskovgaard og FP266 

Skibelund

Udvikling
SNP-marker

Kulturer
Sdr.Skovgård
Skibelund

Frøplantager
Sdr.Skovgård
Skibelund SNP profil forældre

SNP profil afkom

Lus antal/skade
Juni opgørelse

Juletræskvalitet
Vækst mv.
Efter høst

Fastlægge
forældreskab

Statistiske/
genetiske
analyser

Avlsværdier :

Udvælgelse
bedste
moderkloner

2. Generations 
plustræer

• Sikret træer i oktober 2022
• UDVALG Februar – primo marts 2023 



Udvælgelse:
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1. Simuleringer – baseret på ældre data (20.000 træer – 4 forsøg)
Mål: få træer som muligt (aht. genotypning = kr.) 
Optimal avlsværdi forældrekloner og 2. generations plustræer

2. Udvælgelse plustrækandidater – 4 bedste ud af ca. 200:

• Super god juletræskvalitet (score 1-9)
• Typiske ‘Ambrolauri nåletyper’ (lange nåle + brede skud + god dækkevne)
• Smalle træer (under middel bredde)
• Mange grene (krans og internodier)
• INGEN skader – f.eks. bare skuldre

3. Supplerende egenskaber:
• Højdevækst
• Grenvinkel
• Grenlængde
• Grenantal
• Udspringstidspunkt (også Norup)
• Efter-høst kvalitet (kun plustræer og eksisterende referencetræer)
• LUS : KLONER
• Neonectria : KLONER

4. Endeligt udvalg – februar / primo marts 2023



AP1 Resistent plante materiale
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Kloner fra somatisk embryogenese

Klonforsøg
2014/15
(400 kloner)

Målinger
feltforsøg

Udvalg: 
kvalitet
+ 
resistens

Målinger
feltforsøg

Målinger
feltforsøg

Klonforsøg
2021/22
(stærkt udvalgte kloner)

Målinger
feltforsøg

Test pottede
planter
ædelgranlus

Statistical 
analyses,
Parentage 

Infestation trial – adelgid
Rooted cuttings
Best clones

202220212020
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Department of Geosciences and Natural Resource Management

Holstebro – one of the best clones 2.217 
(offspring from Tversted clone 31) Planted autumn 2015 – photos January 2022
– 6 growing seasons
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Demo-rækker Lundbygaard – 24. maj 2022
Prøver taget fra alle 17 kloner I frøplantagen og i alle bede
– PÅ BASIS AF SNP ER KORT GENETABLERET af Kedra og Ole  



AP 2 Forståelse af insekters biologi og 
populationer

Formålet er, at udvide forståelsen af de skadegørende 
insekter – især ædelgranlus, deres populationsudvikling, 
samspil med nytteinsekter, disses leversteder, samt 
vejrets indflydelse. 

For herudfra bedre:

at kunne udvælge resistent plantemateriale, 

at fremme naturlig biologisk bekæmpelse.
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AP2 Forståelse af insekters biologi og 
populationer

Delpakker jf. Gantt diagram:
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2.1 Genetisk analyse ædelgranlus

2.2 Etablering og monitering observationsflader

2.3 Nyttedyrs samspil med habitat og skadegørere



11

2.1 Population structure (On going)

28 samples collected at 2022 

Will be genotyped by SSRs

Mere genotypning forår 2023



AP 2.2 Etablering og monitering af
observationsflader
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Vender vi tilbage til på Hulemosevej i eftermiddag

Afviklingsplan?  



AP2.3 Nyttedyrs samspil med habitat og
skadegørere
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”at fremme naturlig biologisk bekæmpelse”

Mathias’s tanker

• Hans Peter Ravn rapport Øko vs. konventinel

• Hvilke predatorer er aktuelle ?

• Indsåning af afgrøder på spor mv.

• Hegnsplanter ?

• Praktiske anbefalinger (arter, såtidspunkt, sådybde osv)

• Effekt-malinger ?



Ideer til 2023-24 
– tanker om at fremme ædelgranlusens fjender
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Potteforsøg?

• Inficerede træer i potter
• Kontroltræer
• Hjælpekulturer også i potter, der er værter for predatorer på ædelgranlus

Registrering niveau af ædelgranlus – sammenhæng med hjælpekulturer ? 
Hvilke arter indfinder sig?

Der skal nok tænkes mange tanker 

Registrering i blomsterkulturer
• Konstatering af predatorer – hvilke?

Næppe økonomi til forsøg – vanskeligt
Erfaringsindsamling fra litteaturen
“Banker plant systems”

SKAL UDFØRES



Mider ?

• Har p.t. ikke kunnet finde nogen i forsøget på
Kirstineberg

• Afventer resultater fra SNP-analyser på ngr, 

• IDE: SNP analyser på midefri træer i hårdt ramte
kulturer?  

• Demorækker ?
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AP3 Optimeret fremavl

Formålet er, at sikre danske juletræsdyrkere adgang til:

• resistent frø/klonmateriale 

• højere udbytte. 

Frømaterialet vil kunne bruges til både konventionel og 
økologisk produktion.
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Planer 2022+

• 2. generations plustræer – Ambrolauripuljen

• 2. generations plustræer – Tverstedpuljen
• Fraugdegaard forsøg

• Demoplantninger Ry, Lundby, Johanssens planteskole FP1000 Lundby klonvise
afkom

• Trimning eksisterende frøplantager

• Top-grafting (teknik til at forkorte tid til blomstring)

• Strategi videre forædling

• Gødskning – optimal frøproduktion
• Erstatningsgødskning ? Hvad borfører vi med frøhøst 3-9 tons kogler/ha ?

• Jord/nåleanalyser – biomasse fjernet?

• Sammeligning af frø fra forskellige frøplantager

• Litteratur sammenfatning
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Top-grafting: 
Koreagran som grundstamme = har altid kogler
Mål hurtig blomstring: halvering generationstid = større
gevinster/tid, normal blomstring 30-35 år
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Biomasse af frøhøst – i frøplantager
“Erstatningsgødskning”
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Frøplantager (Tversted-puljen)

1. Mosemarken 2. Dramstrup 3. Lundbygaard-1     4. Lundbygaard-2

Frøplantage
Kloner x rameter

Optælling kogler
udvalgte rækker

Foto med snit pct.

Vejning enkelte kogler

Vejning sække

Koglemængde kg
= sække x kg/sæk

Antal sække

Frø i alt kg
+
kvalitet

Tørstof %
Næringsstoffer
Makro + mikro

Nåleanalyser
Jordprøver

Næringsstof
profil årets
koglehøst


