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Resumé  
Med fokus på energibesparelse og styring af plantevæksten opsættes der i disse år flere og flere 
LED lamper i danske væksthuse. De nye generationer af LED lamper har en højere energi-
effektivitet med besparelser på op til 40% af energiforbruget sammenlignet med ældre elektroniske 
lamper (Ottosen 2016). Især i plantekulturer, som ikke kræver høje lufttemperaturer bl.a. kartofler, 
er der store besparelser at hente, da LED lamperne ikke afgiver varme. Også i forbindelse med 
mikroformering kan LED lamper være en fordel. En undersøgelse har f.eks. vist at LED lys kunne 
øge rodlængden og plantehøjden, samt antallet af blade i in vitro dyrkede kartoffelplanter (Janda et 
al. 2015). 
 
Der findes dog ikke mange studier som fokuserer på hvordan kartoffelplanter reagerer på bestemte 
farver af supplerende lys fra LED lamper når de dyrkes under væksthusforhold eller i dyrkningsrum 
hvor de udelukkende får deres lys fra lamper. Måske fordi kartofler primært produceres på friland.  
Planters respons på forskellige farver lys afhænger meget af hvilken planteart der er tale om, og 
for LED lamperne versus de traditionelle højtryksnatrium væksthuslamper (SON-T) og lysstofrør i 
in vitro dyrkningsrum kan der også være et ret stor betydning af strålevarmen fra lamperne. 
 
Projektet har haft til formål at undersøge potentialet i at bruge LED lamper, som en ny og mere 
energieffektiv lyskilde i forædlingen af kartofler. Herunder at undersøge forskellige 
farvesammensætninger under vedligehold og opformering in vitro samt undersøge hvordan 
knolddannelsen fra frøplanter bliver påvirket under væksthusforhold. Virkningen kan adskille sig 
meget da lyset i væksthuset er en kombination af sollys og kunstlys, hvorimod in vitro dyrkningen 
foregår i lukkede rum.  
 
In vitro opformering og efterfølgende vækst og roddannelse under væksthusforhold 
Der blev testet 6 forskellige lyskilder: Hvidt lys (Phillips master TL5 HE 35W840; lysstofrør som 
Dansepo bruger i dag), hvidt lys (Phillips green power TLED 29W), hvidt lys (Phillips master LED, 
UO 24W840 T8), 80% Rød, 20% blå (egne lamper), 60% Rød, 40% blå (egne lamper) og 60% rød, 
20 % blå, 20% grøn (egne lamper). Under lamperne blev dyrket 10 kartoffelgenotyper hvoraf 5 er 
robuste og 5 sarte under in vitro forhold. Der blev taget 12 stiklinger med hver et nodie fra alle 
kombinationer af lys og genotype (i alt 24 kombinationer), som blev stukket i spagnum under 
væksthusforhold.  
 
Under opformering af in vitro planter ønskes en hurtig vækst og så mange potentielle stiklinger 
som muligt. Lysstofrør og en kombination af 60% rødt, 20 % blåt og 20% grønt LED lys gav det 
bedste resultat under in vitro opformeringen. Lysstofrøret gav færrest gule blade, men korte 
stiklinger hvilket kan være en ulempe når de skal stikkes under væksthusforhold i spagnum. 
Kombination af 60% rødt, 20 % blåt og 20% grønt lys gav lidt længere stiklinger, men til gengæld 
flere gule blade.  
 
Stiklinger fra alle kombinationer af lys og genotype rodede tilfredsstillende og 6 ud af 10 genotyper 
havde også skud der var i god vækst efter 3 uger og var klar til omplantning. Én sort dannede først 
en mini-kartoffel i bladhjørnet og derfra skud. Efter yderligere 2 uger havde de resterende 4 
genotyper dannet gode robuste skud og var klar til omplantning. Genotypen, som dannede 
minikartofler, havde den dårligste anslagsprocent på 77,8, primært fordi der ikke blev dannet et 
skud. 
 
Klima og genotypeeffekter på succes i krydsninger 
Der blev testet 3 genotyper af spisekartoffel som potentielle pollendonorer/mødre (Cimega, Maya, 
Safari). De blev krydset med to genotyper som erfaringsmæssigt er en god pollendonor (09-MBZ-
1) og en god mor (Darling). Der blev på samme måde testet 3 genotyper af spisekartoffel som 



 

2 
 

potentielle pollendonorer/mødre (01-EBQ-9, Sofista, Saproda), som blev krydset med genotyper 
som erfaringsmæssigt er en god pollendonor (12-355-27) og en god mor (09-MHQ-01). 
 
Med start i april 2018 (sommer) blev der foretaget krydsninger ved kort dag (12 timer) + kold nat (5 
°C) eller lang dag (18 timer) og tilskudslys og enten kold (5 °C) eller varm nat (16 °C). 
Dagtemperaturen var 20 °C. I andet væksthus blev tilskudslys med forskellige bølgelængder 
testet: 100% rød (LED), 100% blå (LED), 50% rød + 50% blå (LED) og SON-T 
højtryksnatriumlampe. Dag- og nattemperaturen var 16 °C med et lufttillæg på 4 °C og en 
daglængde på 18 timer. 
 
Med start i september (vinter) blev der foretaget krydsninger ved kort dag (12 timer) + tilskudslys 
højt niveau + kold nat (6 °C), lang dag (18 timer) + tilskudslys lavt niveau + varm nat (16 °C) og 
lang dag (18 timer) + tilskudslys højt niveau + varm nat (16 °C). Dagtemperaturen var 20 °C. 
 
I kontrolkrydsningen 09-MHQ-01 x 12-355-27 for stivelseskartofler var der i sommerperioden en 
bedre frugtsætning end på test-genotyperne hvad enten de blev brugt som mor eller pollendonor 
(Tabel 0). I vinterperioden derimod var de alle tre test-genotyper egnede som mødre og Sofista 
også som pollendonor, mens 01-EBQ-9 og Saprodi var uegnede som pollendonorer. 
 
I kontrolkrydsningen Darling x 09-MBZ-1 for spisekartofler var der i sommerperioden en dårligere 
frugtsætning end på test-genotyperne Cimega og Safari hvad enten de blev brugt som mor eller 
pollendonor (Tabel 0). I vinterperioden var resultaterne for Cimega og Safari sammenlignelige med 
kontrolkrydsningen Darling x 09-MBZ-1 uanset om de blev brugt som pollendonor eller mor. 
Genotypen Maya gav ikke anledning til frugtsætning uanset om den var pollendonor eller mor. 
 
Tabel 0 Egnethed af tre genotyper af henholdsvis spisekartoffel og stivelseskartoffel som 
pollendonor eller mor i krydsninger foretaget sommer eller vinter. For stivelseskartoflerne blev de 
sammenlignet med 09-MHQ-1 som mor og 12-355-27 som far). Ikke brugbar (-), ringe (+), god (++) 
og meget god (+++). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hensyn til daglængde, lys og nattemperatur kan konkluderes at en kombination af kort dag og 
kold nat ikke er en god måde at spare energi, da det vil kræve aktivt køl det meste af året og 
frugtsætningen var generelt dårlig. Ved lang dag ser intensiteten af tilskudslys ud til kun at have 
lille betydning. Hvad angår lysets bølgelængde (farve) er det meget svært at konkludere entydigt 
ud fra resultaterne opnået i vores forsøgsopsætning. 
   
 
 
  

Sommer Vinter

Stivelseskartoffel Pollendonor Mor Pollendonor Mor

01-EBQ-9 + - - ++

Sofista + - ++ +++

Saprodi +(+) ++ (-) +++

Spisekartoffel

Cimega +++ ++ +++ +++

Maya - - - -

Safari +++ +++ +++ +++
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Projektets faglige forløb 

 
Baggrund 
Med fokus på energibesparelse opsættes der i disse år flere og flere LED-lamper i danske 

væksthuse. Hovedparten af disse lamper har kun bølgelængder i det blå og røde område, med en 

andel af de blå bølgelængder på 12-20% afhængig af lampetype. Det røde lys giver mest 

plantebiomasse for færrest penge, og det blå lys er vigtigt for normal udvikling af planten. De nye 

LED-lamper har en højere energi-effektivitet, og besparelser på op til 40% af energiforbruget kan 

opnås i sammenligning med ældre elektroniske lamper (Ottosen et al., 2016). Især i plantekulturer, 

som ikke kræver høje lufttemperaturer er der store besparelser at hente da én af fordelene ved 

LED-lamperne er at de ikke afgiver varme. Det køligere og mere homogene miljø under LED-

lamper har i et nyere studie vist sig at øge længden af rødder og plantehøjde, samt antallet af 

blade i in vitro dyrkede kartoffelplanter (Janda et al. 2015), og tidligere har man også fundet bedre 

vækst af kartoffelplanter under LED-lamper med en kombination af rødt, blåt og grønt lys, 

sammenlignet med LED-lamper kun indeholdende rødt og blåt lys (Ma et al. 2015).  

Resultaterne fra litteraturen taler for at in vitro dyrkning af kartoffelplanter kan effektiviseres og 

gøres billigere hvis vi fokuserer på at optimere den lyskilde de dyrkes under. Omvendt findes der 

ikke mange studier som fokuserer på hvordan kartoffelplanter reagerer på bestemte farver af 

supplerende lys fra LED-lamper når de dyrkes under væksthusforhold. Måske fordi kartofler 

primært produceres på friland. På trods af dette findes der mange studier der viser hvordan andre 

plantetyper reagerer på LED-lamper under væksthusforhold, og her er der meget der tyder på at 

LED-lamper kan have en positiv effekt på kompakthed, farve, blomstring og antal frugter i 

forskellige plantearter (Davies and Burns, 2016). Øget kompakthed under LED-lamper har vi for 

nyligt selv set i roser og krysantemum. Yderligere så vi også at de forskellige typer af lamper ikke 

havde nogen effekt på blomstring i roser, hvorimod der i Campanula var færre blomster i de planter 

der blev dyrket under LED-lamper (rødt/blåt lys) i forhold til de planter som blev dyrket under 

traditionelle væksthuslamper med et bredere lysspektrum. Planters respons på forskellige farver 

lys afhænger rigtig meget af hvilken planteart der er tale om, og for LED-lamperne versus de 

traditionelle væksthuslamper kan der også være en ret stor betydning af strålevarmen fra 

lamperne. Kartofler er kendt for ikke at tåle for meget varme og derfor er der en rigtig god mulighed 

for at LED-lamper ville være en god lyskilde i væksthuset til netop denne plante.  

Ud over lysets kvalitet er også lysintensiteten og daglængden af betydning for vækst og udvikling i 

kartofler (Sarkar 2010). Kartoffelarten (Solanum tuberosum) inddeles i to grupper i henhold til 

sortens/genotypens tilpasning til forskellige lysmiljøer. Andigenum-gruppen, som består af 

genotyper hvor knolde induceres af kort dag og blomster af lang dag, og Chilotanum-gruppen hvor 

induktionen af knolde er dagneutral og blomster induceres af lang dag (Sarkar 2010). De kartoffel-

genotyper der bruges i den danske forædling er dagneutrale med hensyn til knolddannelse. 

Generelt fremmer lang dag, høj lysintensitet, moderat temperatur og høj luftfugtighed blomstringen. 

Det vil sige antallet af blomster, blomstringsperiode og fertilitet (Kumar et al. 2006; Navarro et al. 

2011). Men, undersøgelserne viser også at der er store forskelle i hvor stor betydning f.eks. 

daglængden har for den enkelte kartoffel-genotype.   

 
Formål 

Det overordnede formål med projektet er at effektivisere forædlingen af kartofler gennem brug af 

LED-lamper og optimering af lysforholdene. Konkret undersøges potentialet i at bruge LED-lamper 

som en ny og mere energieffektiv lyskilde i forædlingen af kartofler. Bl.a. undersøges hvilke 

farvesammensætninger der er optimale i in vitro dyrkningen og under væksthusforhold. Disse kan 

adskille sig meget da lyset i væksthuset er en kombination af sollys og kunstlys, hvorimod in vitro 

dyrkningen foregår i et lukket rum.  
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I 2017 bliver det undersøgt hvordan forskellige farver lys påvirker planterne når de dyrkes in vitro, 

samt hvordan forskellige farver lys under væksthusforhold påvirker vækst og knolddannelse i 

frøplanter sået om efteråret. 

Delmål 2018 

1. Undersøge langtidseffekterne af in vitro lysets farvesammensætning på planternes vækst og 

roddannelse under væksthusforhold.  

2. Opsætte lamper og teste dem i Danespo’s in vitro laboratorie 

3. Undersøge virkningen af forskellige LED-lamper på blomstring og bærsætning under 

væksthusforhold  

4. Undersøge virkningen af forskellige lysniveauer og daglængder på blomstring og bærsætning 

under vinterforhold i væksthus 

5. Konkludere vedrørende investering i nye væksthuslamper ved Danespo 

 
Materialer og metoder 
1. Undersøge langtidseffekterne af in vitro lysets farvesammensætning på kartoffelplanters 
vækst og roddannelse under væksthusforhold 
In vitro planter af 5 robuste og 5 sarte genotyper af kartoffel blev vedligeholdt og opformeret i 
syltetøjsglas på et standard dyrkningsmedium uden hormoner. Umiddelbart før de forskellige 
lysbehandlinger blev mikro-stiklinger overført til plasticbeholdere med standard dyrkningsmedium. 
Der blev overført 5 stiklinger per beholder og der var 4 beholdere per genotype og behandling; i alt 
240 beholdere. 
De 5 robuste genotyper var: 98-HJS-37, 98-HJS-38, 98-HJS-41, 98-HJS-43, 98-HJS-44 
De 5 sarte genotyper var: 03-0-168-09, 03-0-160-03, 08-0-177-03, 16-0-116-34, 16-0-203-21 
 
Beholderne blev placeret i et dyrkningsrum ved 18 °C ved følgende 6 lysbehandlinger:  
1. Hvidt lys (Phillips master TL5 HE 35W840) i armatur (kontrol som Dansepo bruger i dag) 
2. Hvidt lys (Phillips green power TLED 29W 150 cm)  
3. Hvidt lys (Phillips master LED, UO 24W840 T8) i armatur 
4. 80% Rød, 20% blå (egne lamper) 
5. 60% Rød, 40% blå (egne lamper) 
6. 60% rød, 20 % blå, 20% grøn (egne lamper) 
 
Registreringer 
Efter 6 uger blev der registreret højde, totale antal blade på hovedskuddet, visne og gule blade 
som stadig sad fast på planten, visne og gule blade der var faldet af, rødder i dyrkningsmediet og 
rødder op ad stænglen (for resultater se rapport fra 2017). Herefter blev der taget én et-ledet 
stikling (dvs. en stikling med et nodie) øverst på planten fra 12 planter per kombination af 
lysbehandling og genotype. Stiklingerne blev stukket i spagnum i bakker med 72 huller. 
Plantehøjden blev målt efter 10 dage og foto taget på stikkedagen og efter 3 uger. I de fire kloner, 
som var langsomst til at skyde, blev der desuden målt plantehøjde 34 dage efter stikning.  
 
Resultater 
Overordnet var der en meget tilfredsstillende rodning og skuddannelse (under væksthusforhold) for 
alle kombinationer af genotype og lyskilde (under in vitro formeringen) med undtagelse af 
genotypen 16-0-203-21. I de fleste af stiklingerne fra 16-0-203-21 voksede, hvad der lignede en 
mini-kartoffel, frem i bladhjørnet i stedet for et skud, se figur 1. Herfra blev så i mange tilfælde 
dannet et skud senere. Det var den genotype hvor der var størst udfald, fordi der ikke blev dannet 
et skud. Fem uger efter stikning var 77,8 % af stiklingerne blevet til gode, robuste planter.   
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Figur 1 – Knolddannelse ved nodiet i genotypen 16-0-203-21. Foto taget 10 dage efter stikning i 
væksthus. 
 
 
De 5 robuste genotyper og en af de sarte genotyper (08-0-177-03) havde allerede tre uger efter 
stikning en plantestørresle så de kunne pottes op i et større volumen, se figur 2 og tabel 1. De 
øvrige var noget langsommere og mere variable i størrelse, men havde alle efter yderligere 2 uger 
opnået en god størrelse, se tabel 2.    
 
Hvad angår lyskilden under in vitro formeringen gav en stor andel af rødt lys i nogle genotyper (98-
HJS-38 til 98-HJS-44) højere og mere kraftige planter, mens der i andre genotyper ikke var den 
store forskel mellem lyskilder. Generelt havde genotypen lang større betydning end lyskilden. De 
genotyper der voksede svagt in vitro var også de genotyper det tog længere tid at etablere som 
stiklinger i væksthus. Desværre er det svært at pege på én lyskilde, der sikrer både gode in vitro 
planter og hurtig etablering i væksthus. Lysstofrøret (behandling 1) og LED lys med 60% rød og 
40% blå (behandling 5) gav færrest visne og gule blade in vitro og en relativ langsom og kompakt 
væskt hvilket er attraktivt til vedligeholdelse af genbankmateriale.  
   
Table 1 Højde (mm) af stiklinger 10 dage efter stikning. Genotypen er angivet i øverste linje og 
behandlinger under in vitro kultur: 1 = Hvidt lys (Phillips master TL5 HE 35W840 (kontrol)), 2 = 
hvidt lys (Phillips green power TLED 29 W), 3 = hvidt lys (Phillips master LED, UO 24W840 T8), 4 
= 80% rød + 20 % blå LED, 60% rød + 40% blå LED og 6 = 60% rød + 20% blå + 20% grøn LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 Højde (mm) af stiklinger 34 dage efter stikning. Genotypen er angivet i øverste linje. For 
behandlinger under in vitro kultur se tabel 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Behandling 98-HJS-37 98-HJS-38 98-HJS-41 98-HJS-43 98-HJS-44 03-0-168-09 03-0-160-03 08-0-177-03 16-0-116-34 16-0-203-21

1 36.2 33.1 28.8 39.0 28.4 4.4 5.7 9.1 14.1 7.5

2 27.6 24.5 26.1 41.1 26.4 4.4 10.6 27.3 4.5 2.9

3 37.2 30.6 26.6 39.5 28.8 3.7 20.2 12.9 12.0 1.3

4 33.4 36.5 36.7 44.8 33.5 3.9 8.4 12.5 11.2 3.0

5 44.0 45.4 37.1 49.3 33.4 6.1 8.6 4.0 11.2 6.5

6 36.7 46.2 32.8 49.3 45.7 6.6 8.9 5.2 12.5 2.3

Genemsnit 35.8 36.0 31.3 43.8 32.7 4.8 10.4 11.8 10.9 3.9

Behandling 98-HJS-37 98-HJS-38 98-HJS-41 98-HJS-43 98-HJS-44 03-0-168-09 03-0-160-03 08-0-177-03 16-0-116-34 16-0-203-21

1 15.6 33.9 43.6 131.5

2 13.4 36.9 27.3 79.5

3 18.1 42.3 42.4 81.5

4 17.4 29.2 45.7 91.3

5 19.0 32.1 37.5 90.1

6 23.3 34.0 44.0 51.8

Gennemsnit 17.8 34.7 40.1 87.6
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             Genotype  98-HJS-38                                                         Genotype 98-HJS-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Genotype 03-0-168-09                                                       Genotype 08-0-177-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beh. 1       2         3        4         5          6                     Beh. 1        2          3        4         5          6   

 

Figur 2 Fire genotyper af kartoffel dyrket in vitro under 6 forskellige lysbehandlinger (beh. 1 – 6). 

Et-ledede stiklinger stukket 16-01-2018 (øverste foto) og efter 3 uger (nederste foto). To rækker 

per behandling.  
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3. Undersøge virkningen af forskellige LED-lamper på blomstring og bærsætning under 

væksthusforhold  

4. Undersøge virkningen af forskellige lysniveauer og daglængder på blomstring og  

bærsætning under vinterforhold i væksthus 
 
Under danske lysforhold er det i nogle linjer af kartoffel vanskeligt at opnå en god blomstring og 

bærsætning, især om vinteren. Blomster og frugter falder simpelthen af før henholdsvis bestøvning 

eller modenhed. Ved at optimere lysforholdene med hensyn til farvesammensætning, lysniveau og 

daglængde forventes en mere sikker blomstring og bærsætning, som på sigt kan føre til to i stedet 

for en krydsningsgeneration om året og dermed speede forædlingen op. 

Lysets kvalitet, intensitet og daglængden er af betydning for vækst og udvikling i kartofler (Sarkar 

2010). Kartoffelarten Solanum tuberosum inddeles i to grupper i henhold til sortens/genotypens 

tilpasning til forskellige lysmiljøer. Andigenum-gruppen, som består af genotyper hvor knolde 

induceres af kort dag og blomster af lang dag, og Chilotanum-gruppen hvor induktionen af knolde 

er dagneutral og blomster induceres af lang dag (Sarkar 2010; Makarov 2002). De kartoffel-

genotyper der bruges i den danske forædling er dagneutrale med hensyn til knolddannelse. 

Generelt fremmer lang dag, høj lysintensitet, moderat temperatur og høj luftfugtighed blomstringen. 

Det vil sige antallet af blomster, blomstringsperiode og fertilitet (Kumar et al. 2006; Navarro et al. 

2011). Men, undersøgelser viser også at der er store forskelle i hvor stor betydning f.eks. 

daglængden har for den enkelte kartoffel-genotype. I kartoffel er der ikke nogen genotyper som 

blomsterinduceres ved kort dag. Der er nogle genotyper der er dagneutrale og andre hvor blomster 

induceres af lang dag (Makarov 2002). Sølvthiosulfat (STS) nedsætter følsomheden for ethylen og 

har vist sig effektiv i kartoffelgenotyper der er vanskelige at få til at blomstre og blomstringstiden og 

antallet af blomster i normalt blomstrende kartoffelgenotyper forbedres (Kumar et al. 2006). 

Forskellige daglængder og temperaturregimer har været testet i Solanum-arter (som er 

langdagsplanter med hensyn til knolddannelse) er blevet undersøgt med hensyn til blomstring og 

knolddannelse. Planterne blev dyrket ved naturlig daglængde i 2 måneder fra frø før 

behandlingerne (40 dage) blev sat i gang (Makarov 2002). Det resulterede i følgende: 

Lang dag (naturlig > 17 timer i juni) 17-20 °C dag/ 15-20 °C nat → blomstring, men ingen knolde 

Kort dag (12 timer) varm nat 17-20 °C dag/ 15-20 °C nat → ingen blomstring, men knolde 

Kort dag (12 timer) kold nat 17-20 °C dag/ 5-6 °C nat → blomstring og knolde 

Kort dag (12 timer) varm nat 17-20 °C dag/ 15-20 °C nat + GA → blomstring og knolde 

Ud fra dette og med energibesparelse i tankerne blev der valgt 3 strategier. Oprindeligt 4, men vi 
opnåede ikke tilladelse til at bruge sølvthiosulfat  
 
Formål 

Gennem manipulering af lys og temperatur at opnå mange blomster, lang blomstringsperiode og 

blomster med god pollen fertilitet, der kan sikre en god bær- og frøsætning efter krydsning under 

hensyntagen til forbrug af energi til opvarmning og tilskudslys. 

 

Hypoteser 

1. Højt niveau af tilskudslys kan forbedre blomstringen, fertiliteten og bærsætningen 

2. Lav nattemperatur kan i nogen grad kompensere for en kort dag 

 

Behandlinger 

Daglængde, lysintensitet og nattemperatur (forår/sommer) 

1. Kort dag (12 timer vha. mørklægning) + ingen tilskudslys + kold nat (5 °C) 

2. Lang dag (18 timer) + tilskudslys højt niveau + kold nat (5 °C) - kontrol 

3. Lang dag (18 timer) + tilskudslys højt niveau + varm nat (16 °C)  

Dagtemperaturen var 20 °C i alle behandlinger 

4. Lang dag (18 timer), tilskudslys, varm nat + STS (sølvthiosulfat; 2 mM Ag+) 
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STS sprøjtes på en gang om ugen fra første blomsterknop (måtte udgå da vi ikke tids nok fik 

godkendelse til at bruge STS) 

Dagtemperaturen var 20 °C i alle behandlinger 

 

Daglængde, lysintensitet og nattemperatur (efterår/vinter) 

1. Kort dag (12 timer) + tilskudslys højt niveau + kold nat (6 °C) – da der ikke var nogen frøsætning 

forår/sommer valgte vi at give tilskudslys 

2. Lang dag (18 timer) + tilskudslys lavt niveau + varm nat (16 °C) – da der generelt var bedre 

frøsætning ved lang dag + varm nat valgte vi at teste to forskellige lysniveauer i efterårs/vinter-

perioden 

3. Lang dag (18 timer) + tilskudslys højt niveau + varm nat (16 °C)  

Dagtemperaturen var 20 °C i alle behandlinger 

 

LED-lyskilder (forår/sommer) 

1. 100% rød (LED) 
2. 100% blå (LED) 
3. 50% rød + 50% blå (LED) 
4. SON-T højtryksnatriumlampe 

Dag- og nattemperaturen var 16 °C med et lufttillæg på 4 °C og en daglængde på 18 timer.  
 
Gentagelser 

1 per behandling og krydsning 

 

Plantermateriale (genotyper) 

Tidlig spisekartoffel                 

Darling (erfaringsmæssig god mor, som er medtaget for at teste Cimega, Maya og safari som 

pollendonorer)   

09-MBZ-1 (erfaringsmæssig god far, som er medtaget for at teste Cimega, Maya og safari som 

mødre)   

Cimega        

Maya        

Safari        

 

Sen stivelseskartoffel 

09-MHQ-01 (erfaringsmæssig god mor, som er medtaget for at teste 01-EBQ-9, Sofista og Saprodi 

som pollendonorer) 

12-355-27 (erfaringsmæssig god far, som er medtaget for at teste 01-EBQ-9, Sofista og Saprodi 

som mødre) 

01-EBQ-9  

Sofista  

Saproda  

 

Planterne blev dyrket i spande med spagnum og løbende bundet op til snor som tomatplanter. 

Planterne blev efter behov gødevandet med en standard gødningsopløsning med EC = 1.2 mS cm-

1 og pH = 6.2. På mor-planterne blev blomsterne emaskuleret og på far-planterne blev der høstet 

pollen i eppendorfrør vha. vibrator og efterfølgende hånd-pollinering. 

 

Registreringer 

Antal frugter, antal frø, vægt af 100 frø. 

I ugerne 47 – 51 2018 blev pollen testet for vitalitet. Pollen blev høstet om morgenen og blev 

inkuberet 2 timer ved stuetemperatur (ca. 24 grader C) i pollenspiringsmedium (Brewbaker and 

Kwack 1963). En prøve blev overført til tællekammer og foto taget af 5 felter hvorpå der senere 
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blev talt antal pollen med et pollenrør mere end 2 x pollendiameteren (pollen med høj vitalitet), 

pollen med begyndende spiring og det totale antal pollen. 

 
Resultater 

Stivelseskartofler 

Kontrolkrydsningen mellem 09-MHQ-01 og 12-355-27 resulterede i frø i 4 ud af 7 behandlinger 

forår/sommer (Tabel 3). Der blev høstet mellem 307 og 741 frø hvor der var frugtsætning (per 

plante). Ingen af de andre pollendonorer medførte lige så store mængder frø. Kun Saprodi 

fungerede som mor, men med lidt dårligere frøsætning og lavere frøvægt end 09-MHQ-01. I tabel 

4 kan frøvægten af 100 frø ses for de forårs/sommer krydsninger der resulterede i frugtsætning. 

I efteråret/vinteren resulterede kontrolkrydsningen mellem 09-MHQ-01 og 12-355-27 tidligt på 

sæsonen i frøsætning både ved kort og lang dag, men i den allermørkeste tid var der ikke 

frøsætning ved kort dag. Der blev høstet mellem 78 og 208 frø per frugt hvor der var frugtsætning.  

Genotype 01-EBQ-9 – kun en enkelt af sommer-krydsningerne hvor 01-EBQ-9 indgik som 

pollendonor resulterede i frø, nemlig i 50% rødt + 50% blåt LED lys (Tabel 3). I efteråret fungerede 

01-EBQ-9 ikke som pollendonor. 01-EBQ-9 fungerede ikke som mor i forårs/sommer 

krydsningerne, men gav relativt mange frugter med mellem 51 og 96 frø per frugt ved lang dag i 

efterårs/vinter krydsningerne (Tabel 5). 

Genotype Sofista – Fungerede som pollendonor, men bedst i efterårs/vinter krydsningerne (Tabel 

3, 5 og 6). Sofista fungerede ikke som mor i forårs/sommer krydsningerne, men gav mange frugter 

med mellem 87 og 175 frø per frugt ved lang dag i efterårs/vinter krydsningerne (Tabel 5).  

Genotype Saprodi – Fungerede som pollendonor i forårs/sommer krydsningerne (Tabel 3), men 

ikke godt i efterårs/vinter krydsningerne (Tabel 5 og 6), her blev der kunne sat én frugt (ved kort 

dag) med 12 frø. Saprodi fungerede godt som mor både forår/sommer og efterår/vinter.  

Alle genotyper havde en rimelig pollenvitalitet og det er svært at forklare manglende frugtsætning 

med dårlig pollenkvalitet.  

 

Spisekartofler 

Kontrolkrydsningen mellem Darling og 09-MBZ-1 resulterede i frø i 4 ud af 7 behandlinger 

forår/sommer (Tabel 3). Der blev høstet mellem 50 og 278 frø hvor der var frugtsætning (per 

plante). En noget dårligere frøsætning end i kontrolkrydsningen for stivelseskartofler. Både Cimega 

og Safari fungerede som bedre pollendonor end 09-MBZ-1 forår/sommer. efterår/vinter var Cimega 

og Safari lige så gode eller bedre end 09-MBZ-1 som pollendonor. Cimega og Safari fungerede 

også godt som mor både i forårs/sommer og efterårs/vinter krydsningerne (Tabel 7 og 9).  

I tabel 8 kan frøvægten af 100 frø ses for de forårs/sommer krydsninger der resulterede i 

frugtsætning. 

Genotype Cimega – Fungerede meget tilfredsstillende både som pollendonor og mor både om 

sommeren og vinteren (Tabel 7, 8 og 9). 

Genotype Maya – Ingen frøsætning overhovedet. 

Genotype Safri – Fungerede meget tilfredsstillende både som pollendonor og mor både om 
sommeren og vinteren (Tabel 7, 8 og 9). 
 
Daglængde, lys og nattemperatur 
Kold nat – kan i store perioder af året kun holdes hvis man har aktivt køl. 
Kort dag – kun brugbar efterår/vinter, da der ikke kan holdes kold nat i sommerhalvåret. Ikke 
brugbar november/december. Sikkert fordi lyssummen bliver for lille. 
Lysintensitet – Om der blev givet lidt eller meget tilskudslys var af lille betydning 
Lysets bølgelængde (farve) – Det er meget svært at konkludere entydigt ud fra resultaterne opnået 
i vores forsøgsopsætning. 
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Tabel 3 Antal frø høstet efter krydsning på stivelseskartoffelgenotyper. Frugter høstet sommeren 
2018. Ikke bestemt (nd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4 Vægten af 100 frø (mg) efter krydsning på stivelseskartoffelgenotyper. Frugter høstet 

sommeren 2018. Ikke bestemt (nd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 Antal frugter, antal frø per frugt og vægt af 100 frø (mg) efter krydsning på 
stivelseskartoffelgenotyper. Frugter høstet 10. december 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 6 Vægt af 100 frø (mg) og antal frø efter krydsning på stivelseskartoffelgenotyper. Desuden 
andelen af vitalt pollen dvs. pollen med et pollenrør der er dobbelt så langt som pollendiameteren 
efter 2 timer under gode spireforhold. Frugter høstet 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

Antal frø på en plante

Lang dag  

kold nat 

Lang dag  

varm nat  

tilskudslys

Kort dag  

kold nat  

tilskudslys Rød LED Blå LED

50% rød + 

50% blå 

LED SON-T

09-MHQ-01 12-355-27 307 513 - 741 308 - -

09-MHQ-01 01-EBQ-9 - - - - - 130 -

09-MHQ-01 Sofista - 67 - - - 77 -

09-MHQ-01 Saprodi 49 72 - 76 34 - -

01-EBQ-9 12-355-27 - - - - - - -

Sofista 12-355-27 - - - nd nd nd nd

Saprodi 12-355-27 199 160 - nd nd nd nd

Mor          

(♀)

Far           

(♂)

Vægten af 100 frø (mg)

Lang dag  

kold nat 

Lang dag  

varm nat  

tilskudslys

Kort dag  

kold nat  

tilskudslys Rød LED Blå LED

50% rød + 

50% blå 

LED SON-T

09-MHQ-01 12-355-27 87.9 78.8 - 78.5 82.5 - -

09-MHQ-01 01-EBQ-9 - - - - - 76.4 -

09-MHQ-01 Sofista - 70.3 - - - 81.2 -

09-MHQ-01 Saprodi 87.3 74.3 - 83.4 80.3 - -

01-EBQ-9 12-355-27 - - - - - - -

Sofista 12-355-27 - - - nd nd nd nd

Saprodi 12-355-27 52.5 68.5 - nd nd nd nd

Mor          

(♀)

Far           

(♂)

Antal frø per frugt Vægt 100 frø (mg) Antal frugter

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

09-MHQ-01 12-355-27 78 178 208 108 96 108 10 6 5

09-MHQ-01 01-EBQ-9 - - - - - - 0 0 0

09-MHQ-01 Sofista - 145 92 - 91 101 0 16 9

09-MHQ-01 Saprodi 12 - - 88 - - 1 0 0

01-EBQ-9 12-355-27 - 51 96 - 93 77 0 6 14

Sofista 12-355-27 175 137 125 109 87 93 1 9 20

Saprodi 12-355-27 84 201 215 77 66 72 3 9 10

Mor          

(♀)

Far           

(♂)

Vægt 100 frø (mg) Antal frø i alt Vitalt pollen (%)

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

09-MHQ-01 12-355-27 - 89 112 - 1422 887 - 3.8 6.9

09-MHQ-01 01-EBQ-9 - - - - - - - 1.3 1.3

09-MHQ-01 Sofista - - - - - - - - 7.3

09-MHQ-01 Saprodi - - - - - - - 0.8 3.3

01-EBQ-9 12-355-27 - 97 77 - 290 58 - 3.7 6.6

Sofista 12-355-27 - 92 103 - 716 891 - 2.5 4.3

Saprodi 12-355-27 - - 81 - - 68 - - 5.5

Mor          

(♀)

Far           

(♂)
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Tabel 7 Frøsætning efter krydsning på spisekartoffelgenotyper. Frugter høstet sommeren 2018. 

Ikke bestemt (nd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 Vægten af 100 frø (mg) efter krydsning på spisekartoffelgenotyper. Frugter høstet 

sommeren 2018. Ikke bestemt (nd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9 Antal frugter, antal frø per frugt og vægt af 100 frø (mg) efter krydsning på 
spisekartoffelgenotyper. Frugter høstet 10. december 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darling x Cimega; lang dag, højt lys;                      09-MHQ-01 x 12-355-27; lang dag, højt lys; 

uge 47                                                                         uge 47 

 

 

 

 

 

 

 

Antal frø på en plante

Lang dag  

kold nat 

Lang dag  

varm nat  

tilskudslys

Kort dag  

kold nat  

tilskudslys Rød LED Blå LED

50% rød + 

50% blå 

LED SON-T

Darling 09-MBZ-1 - - - 278 55 50 171

Darling Cimega - 1463 - 1846 608 296 969

Darling Maya - - - - - - -

Darling Safari 650 915 - 698 - 1277 -

Cimega 09-MBZ-1 - 378 - 381 - 523 392

Maya 09-MBZ-1 - - - nd nd nd nd

Safari 09-MBZ-1 116 368 - nd nd nd nd

Mor          

(♀)

Far            

(♂)

Frø høstet

Lang dag  

kold nat 

Lang dag  

varm nat  

tilskudslys

Kort dag  

kold nat  

tilskudslys Rød LED Blå LED

50% rød + 

50% blå 

LED SON-T

Darling 09-MBZ-1 - - - 66.8 64.7 60.2 54.4

Darling Cimega - 71.1 - 57.7 52.9 58.4 57.1

Darling Maya - - - - - - -

Darling Safari 70.6 63.8 - 64.5 - 58.2 -

Cimega 09-MBZ-1 - 68.9 - 61 - 63.6 61.2

Maya 09-MBZ-1 - - - nd nd nd nd

Safari 09-MBZ-1 52.1 48.9 - nd nd nd nd

Mor          

(♀)

Far            

(♂)

Antal frø per frugt Vægt 100 frø (mg) Antal frugter

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

Kort dag     

Kold nat      

Tilskudslys

Lang dag      

varm nat   

Lavt lys

Lang dag      

varm nat   

Højt lys

Darling 09-MBZ-1 - 105 112 - 77 77 0 8 5

Darling Cimega - 169 150 - 83 84 0 9 5

Darling Maya - - - - - 0 0 0

Darling Safari - 181 118 - 78 90 0 8 8

Cimega 09-MBZ-1 - 104 96 - 85 92 0 5 5

Maya 09-MBZ-1 - - - - - - 0 0 0

Safari 09-MBZ-1 - 213 204 - 82 78 0 5 6

Mor          

(♀)

Far            

(♂)
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2. Opsætte lamper og teste dem i Danespo’s in vitro laboratorie 

5. Konkludere vedrørende investering i nye væksthuslamper ved Danespo 

I forbindelse med at Danespo har centraliseret deres aktiviteter i Give har de måttet købe nye 

dyrkningsskabe til deres in vitro formering og vedligehold af genbankmateriale. I den forbindelse 

har de valgt at installere Phillips cool white (840) LED rør (behandling 3 i in vitro undersøgelserne). 

I undersøgelserne inden for projektet gav alle LED-løsninger anledning til mere kondens end 

traditionelle lysstofrør. Årsagen var sandsynligvis et ikke ubetydeligt luftskifte i rummet i forbindelse 

med temperaturstyringen. Det har afkølet lågene med kondensdannelse til følge. Lysstofrør giver 

anledning til en del strålevarme, som resulterer i højere temperatur i in vitro dyrkningsbeholderne, 

og mindre risiko for kondens. Danespo har ikke haft problemer med kondens i deres set up. 
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