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Nye og forbedrede sorter er 
meget vigtig for menneskets 
overlevelse. Fremstillingen af 
nye sorter kaldes planteforæd-
ling, og er verdensomspæn-
dende.

Nye sorter kan:
• Reducere landbrugets miljø-
 belastning ved at være min-
 dre modtagelige overfor syg-
 domme og skadedyr, kræve  
 mindre gødning eller udnytte  
 tilført gødning bedre.
• Dyrkes i områder med tørke,  
 kulde eller høj saltkoncen-
 tration i jorden.
• Have større ernærings-, 
 sundheds- eller prydværdi.

FORSKNINGENS DØGN

Aster novi-belgiiAster novi-belgii (Høstasters)Aster novi-belgii (Høstasters)Aster novi-belgii
• Hvide, rosa, røde, lilla,     
 violette eller blå blomster
• Efterårsblomstrende staude
 i haven
• Dyrkes som snitblomst  og   
 potteplante.
• 7 millioner potter produce-  
 res hvert år i Danmark
• Potteasters er en dansk    
 specialitet

FORSKNINGENS DØGN

Forædlere har en lang række teknikker og muligheder til rådighed 
for at frembringe nye sorter. Den normale fremgangsmåde i et for-
ædlingsprogram er:
• Beskrive ønsker til en ny sort.
• Finde forældre, som tilsammen har de ønskede egenskaber.
• Frembringe planter som har en kombination af forældrenes     
 egenskaber.
• Udvælge de mest lovende til videre afprøvning.
• Afprøve og udvælge igen og igen.

Nye sorter kan blive frembragt ved:
• Udvalg i naturen
• Krydsninger
• Mutationer
• Gensplejsning

Krydsning: Pollen fl yttes fra en sort (forældre) til en anden. Efter 
befrugtning udvikles frø, som vil være genetisk forskellige, da de 
har gener fra begge forældre. Som forældre bruges de pt. bedste 
dyrkede sorter, gamle sorter med særlige egenskaber eller plan-
ter fra naturen.

SENIORFORSKER: KELL KRISTIANSEN

Mutationer: Plantemate-
riale bestråles med ra-
dioaktive stråler, hvor-
ved gener (DNA) ændres. 
Herved får planten nye 
egenskaber. Blandt de 
bestrålede planter kan 
nye sorter udvælges. Nye blomsterformer og farvenuancer 

efter bestråling af asterssorten Fanny

Skud dannet på bladstykkerRadioaktiv bestrålingSort med gode 
egenskaber
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EMAIL: KELL.KRISTIANSEN@AGRSCI.DK

Forædling af asters sker i samarbejde med Asterklubben (sammen-
slutning af danske gartnere som producerer potteplanter).
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