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Udviklingen af frugtbare knopper

Udviklingen af frugtbare knopper
i vindrue og betydningen for
beskæringsmetode samt skudlugning
og udtyndingsbehov
Af Torben Bo Toldam-Andersen, lektor i frugtavl, KU.
Ideen til at skrive denne artikel opstod ved læsningen af beskæringsartiklen i Vinpressen nr. 6, 2018, hvor det nævnes, at
“Rondo” ikke egner sig til kordonbeskæring med korte sporer
(stabbe). Hvor vidt en sort er egnet til det ene eller andet beskæringssystem, afhænger af sortens egenskaber i forhold til udvikling af frugtbare frugtknopper under de vækstvilkår den bliver
dyrket. Der er bestemt sorter, hvor dyrkning med beskæring til
korte sporer ikke er nogen særlig god ide i Danmark, men lige
netop “Rondo” er faktisk en sort med egenskaber, hvor dyrkning med kort spore beskæring kan være en særdeles frugtbar
og interessant løsning. I denne artikel har jeg derfor til hensigt
at skrive lidt om knopudviklingen i vindrue og den betydning
det har for vores måde at beskære på i forskellige situationer.
Beskæring omfatter i denne sammenhæng også skudlugning/
udvælgelse af skud i starten af vækstsæsonen.
Knoptyper i vindrue
Først er det hensigtsmæssigt at klargøre, hvilke knoptyper vi har
med at gøre. I vindruer opererer vi med 2 hovedtyper af knopper: Vinterknopper og sommerknopper. Disse underopdeles videre,
således at vinterknopper udgøres af: a) frugtknopper, b) simple
(solitære) knopper samt c) sovende knopper og sommerknopperne opdeles i d) primære og e) sekundære akselknopper.
Disse forskellige knoptyper er vigtige på hver deres måde, men
normalt vil man nok sige, at det er frugtknopperne (a), der er de
vigtigste.

Foto 1: Ungt blad hvor udviklingen af frugtknoppen ved bladstilkens basis
allerede er godt begyndt.
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Vinterknopper
Frugtknopper: Disse knopper findes ved hvert nodie lige over
bladarret (se foto 1). Det er en meget stor knop som faktisk
udgør et kompleks af knopper i form af en hovedknop (primærknop) og 2 sekundære knopper placeret på hver sin side af
hovedknoppen. Så hvis man laver et tværsnit igennem en frugtknop vil man se at den består af en stor og 2 mindre knopanlæg.
Inde i hver af disse er der dannet mere eller mindre veludviklede primordier (forstadier) af blade og blomsterklaseanlæg. De
dannede primordier er mest veludviklede i hovedknoppen og
repræsenterer normalt forstadierne svarende til de første ca. 8
nodier på det skud som dannes, når knoppen bryder og udvikler sig til et skud. Forstørrer man primordierne op kan man
se, at det nærmest ligner en kompakt udgave af et skud. Den
vækstfase i skududviklingen, hvor dette “kompakte” skud udfoldes, kalder man for den “fastlagte” eller prædefinerede vækst
(på engelsk fixed growth), og det gør man fordi disse nodiers
udvikling allerede er definerede af, hvordan primordierne er
udviklede i knoppen under knopudviklingen sommeren før. Det
vender vi tilbage til.
Fra en frugtknop udvikler der sig normalt et skud fra hovedknoppen (den primære knop), men ofte udvikler der sig også
skud fra den ene af de sekundære knopper, således at der opstår
2 skud fra nodiets knopkompleks (se foto 2). I sjældnere tilfælde
kan der sågar udvikle sig skud fra begge de sekundære knopper.
Omfanget af brydning fra de sekundære knopper er sortafhængigt, men sker især hvis hovedknoppen beskadiges f.eks. af sen
forårsfrost, sådan som vi desværre har set det i år. Som regel
er det kun skuddet fra den primære knop der er frugtbart og
derfor vil udbyttet falde markant, når væksten domineres af
sekundære skud. Men er der sket en udbredt skade på skuddene fra de primære knopper, er de sekundære skud vigtige at
bevare – for at opretholde det ønskede antal skud på planten og
dermed bevare en passende balance i plantens vækst. Ellers er
risikoen at væksten fokuseres på nogle få skud, som så bliver alt
for kraftige i deres vækst med nedsat vinterhårdførhed til følge
og knopudviklingen mangelfuld, hvorved frugtbarheden går
ned næste år.
Simple og sovende knopper: De simple (solitære) knopper er
små enkle knopper, som findes omkring rankernes basis (se foto
2). De producerer golde skud og bliver derfor normalt luget
væk tidligt i vækstsæsonen (skudlugningsfasen). Endeligt er der
de sovende knopper, som nok minder lidt om de simple. Disse
11
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Foto 2: Knopbrydning på den nederste del af en frugtranke på en ’Bolero’ plante. De primære knopper er brudt fra alle nodier og fra nederste knopkompleks er
der også en sekundær knop som bryder. Dette sekundære skud fjernes i skudlugningen sammen med skuddet ved næste nodie. Den tilhørende korte spore er
klippet meget kort og kun en knop ser ud til at udvikle et skud, mens en solitær knop ved basis af sporen er ved at ’vågne’. Der er i øvrigt byttet om på frugtranke
og spore. Normalt vil vi anvende det nederste skud til spore og det øverste til frugtranke, men måske er skuddet knækket under nedbøjning og så klippet kort.
Vi kan genoprette strukturen ved næste vinter at benytte den nederste primære knop ved basis af dette års frugtranke til ny kort spore, mens det enlige skud på
dette års spore anvendes til frugtranke.

findes i relativt stort antal (overraskende stort antal - synes jeg!)
på det flerårige ved (stamme og eventuelle kordoner), og i de
fleste år fremkommer der et antal skud fra disse knopper, men
brydningen vil i særlig grad provokeres ved kraftig tilbageskæring (fornyelsesbeskæring). I langt de fleste tilfælde fjernes disse
skud i skudlugningsfasen, men i forbindelse med genopbygning
af skadede planter eller ved fornyelsesbeskæring, er det disse
skud man anvender i genopbygningen/fornyelsen.
Sommerknopper
Som nævnt opdeler vi sommerknopper i primære (d) og sekundære (e) akselknopper. I hvert bladhjørne startes tidligt dannelsen af den primære akselknop, som har potentiale til at udvikle
sig til en frugtknop (omtalt ovenfor), hvis de medvirkende
faktorer er gunstige. Denne udvikling kan være reversibel indtil
begyndelsen af august. Derefter er dens udvikling i retning af
frugtknop sikret, d.v.s. irreversibel. Reversibel udvikling er,
hvis/når akselknoppen bryder i biskud (sommersideskud), i
stedet for at fortsætte differentieringen i knoppen.
Hvis en primær akselknop således tvinges til skudvækst inden
for den reversible periode (f.eks. ved topning af hovedskud), da
vil der ske det, at der ved foden af et sådant biskud (sommersideskud) dannes en ny sommerknop kaldet sekundær akselknop. Disse sekundære akselknopper fremkommer i vækstsæsonens anden halvdel og har derfor mindre tid til at blive til
veludviklede frugtknopper til næste års brug. Udviklingen i
disse sekundære akselknopper er desuden ofte langsom, hvorved den bliver ufrugtbar eller ligefrem reduceres til en sovende
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knop. Den langsomme udvikling af de sekundære akselknopper skyldes, at deres udvikling undertrykkes af, at bi-skuddene
oftest er relativt kraftigt voksende (igen et eksempel på at der
ved kraftig vækst sker en nedprioriteret knopudvikling = lavere
frugtbarhed, og vi siger derfor at væksten er “for kraftig”). Desuden opstår der i denne sidste del af vækstsæsonen en stigende
konkurrence med frugtudviklingen om ressourcerne i planten.
Frugtknoppernes udvikling
Af gennemgangen ovenfor af knoptyperne fremgår, at det (som
deres navn angiver) er frugtknopperne, som kan udvikle skud
der er frugtbare. Altså skud hvor der under knoppens udvikling
er anlagt forstadier til klaser (blomsterstands-primordier). Frugtknopperne kan imidlertid være mere eller mindre frugtbare.
Maksimalt kan der inden for de 8 nodier primordierne omfatter være anlagt 4 klaser, men oftest er der tale om færre (1-3). I
disse tilfælde vil der i stedet for de manglende klaser blot være
anlagt et tilsvarende antal klatretråde (fangtråde). F.eks. 2 klaser
og 2 fangtråde eller 1 klase og 3 fangtråde. Fangtråde og klaser
er det vi kalder homologe organer, d.v.s. de udspringer fra de
samme stamceller. Man kan også ved en sammenligning tydeligt
se at grundstrukturen er den samme. Oftest er der tale om en
“hovedarm” (hovedtråd) med en eller to “sidearme” (sidetråde).
I klasens tilfælde er der langs disse arme/tråde anlagt små forgreninger hvor på blomsterne (og senere druerne) sidder i små
kvaster. Udviklingen af fangtråde og klaser starter således med
et fælles grundstadie (fase 1), hvor man taler om et udefineret
(på engelsk “uncommited”) primordium også kaldet et “anlage”
(hvilket nok har en tysk oprindelse). Dette kan under de rette beVinpressen / Juni 2019
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Foto 3: Delvist differentierede klaser hvor dele er forblevet fangtråd.

tingelser udvikle sig til et klase-primordium (fase 2) for til sidst
at færdigdifferentiere sig med dannelsen af de enkelte blomster
og disses indre organer (fase 3 – efter knophvilen, altså i det
følgende forår). Man kan i det tilfælde, hvor udviklingen går
videre i en klaseudvikling, beskrive det således, at der fortsætter med at udvikles forgreninger, som så udvikler sig videre i
blomsteranlæg. Er vækstbetingelserne ikke til det, vil “anlaget”
ikke udvikle sig til en klase, men i stedet blot (forblive) udvikle
en fangtråd. Deraf følger også, at der ikke er nogen garanti for,
at en frugtknop (på trods af navnet) udvikler sig til et frugtbart
skud. Under dårlige betingelser kan der komme et skud, som
udelukkende har fangtråde (et ufrugtbart skud). Ind i mellem
forstyrres udviklingen undervejs, således at der opstår mellemstadier mellem fangtråde og klaser (se foto 3). Normalt er det
sådan, at der er en udviklingsgradient op ad skuddet således
at den nederste klase er den største/mest veludviklede (og den
første i udvikling/tidligst blomstrende og modnende), hvorefter
klasernes udviklingsgrad (størrelse) aftager. En gang imellem
kan det dog forekomme, at nr. 1 og 2 “bytter plads” (således
at det er nr. 2 som er størst, se foto 4). Det har jeg blandt andet
observeret på “Johanitter”, men oftest er det sådan, at hvis den
første er stor (meget veludviklet) er den næste også næsten lige
så stor. Mellem antallet af blomsterklaser pr. frugtskud, samt
deres størrelse på den ene side og antallet af blomster pr. klase
på den anden side, eksisterer generelt et direkte forhold. Hvis
et skud kun producerer en blomsterklase, vil denne klase være
mindre end den første klase hos frugtskud, som producerer 2
eller flere klaser. Disse oplysninger har betydning, når man skal
reducere (normere) antallet af frugtskud, og senere når man
Vinpressen / Juni 2019

Foto 4: Frugtbart skud af ’Riesling’ espalieret ved
mur med klaser på 3. og 4. nodie. Et eksempel på at
klasen på nodie 4 er mere veludviklet end den første.
5. nodie er et blad-nodie hvorefter 6. og 7. nodie har
fangarme. Fangarmen på 6. nodie har en lille klump
af blomster i spidsen af hovedarmen.

skal reducere (normere) antallet af blivende klaser. De mindre
frugtbare skud fjernes gerne, og på de normalt frugtbare skud
gemmes/beholdes frugtskuddets bedst udviklede klase(r). De
nævnte sammenhænge mellem klase position og klase størrelse
er ret komplekse, og der forekommer kompenserende reaktioner. Således kan blomsterantallet per klase være faldene fra
klase 1 til nr. 2 og 3. I bogen “Flowering and fruitset in grapevines” af Peter May (2004) refereres et studie i “Riesling”, hvor
blomsterantallet var 271, 242 og 157 for klase 1, 2 og 3, men fordi
frugtsætningsprocenten i de 3 klaser var hhv. 20, 26 og 42%, så
endte klaserne med at have 54, 63 og 66 bær per klase! Anden
og tredje klase endte således med at udvikle flere bær end klase
1, på trods af færre blomster. Sådan er det i øvrigt ofte med
udbyttekomponenter, at der er en meget dynamisk interaktion.
Historien melder i det konkrete tilfælde ikke noget om, hvad der
ville være sket, hvis man inden blomstring havde fjerne klase
3. Den normale reaktion på sådan et indgreb vil være en større
frugtsætningsprocent på de 2 tilbageblivende. Hvis sorten har
tendens til meget tætte klaser er denne reaktion ikke så positiv,
mens det i sorter med større og mere løse klaser giver en mere
fyldig (og flottere) klase.
Knoppens placering
Før vi kikker nærmere på de vækstforhold, som påvirker
blomsterknopudviklingen, så er det centralt at konstatere, at
knoppens placering på skuddet spiller en afgørende rolle for i
hvor høj grad frugtknoppen bliver frugtbar. Generelt er der tale
om et overordnet mønster, men i hvilken grad det bliver udtrykt
afhænger af de enkelte sorters genetik. Nogle er med andre ord
13
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Figur 1. Opgørelse af skududviklingen fra de forskellige nodier på frugtranker af 4 sorter. For hvert nodie er skuddene endvidere opdelt efter hvor mange klaser
der udvikles. Tal for den enkelte sort er gennemsnit af registreringer på 10 frugtranker fordelt på 5 planter. Er summen af søjlerne ved et nodie < 1, skyldes det at
der har været knopper, som enten ikke brød eller som udviklede ufrugtbare skud (uden klaser).

mere tilbøjelige til at udvikle klaser end andre. For at belyse
dette nærmere lavede vi ved Pometet tilbage i 2004 en undersøgelse i 5 sorter af hvilke knopper der udviklede blomsterklaser
og hvor mange. Det praktiske arbejde blev udført i et bachelor
projekt ved Elisabeth Højholt Sørensen. De sorter vi undersøgte
var “Bianca”, “Don Muscat”, “Rondo”, “Regent” og “Zalas
Perle” og 5 planter af hver sort indgik. Disse sorter blev udvalgt,
fordi vi havde en formodning om, at de repræsenterede forskellige grader af “villighed” til blomsterudvikling.
Alle planter blev dyrket med 2 frugtranker på planter med
en grundlæggende struktur bestående af en kort stamme der
forgrener sig i 2, i det vi ved Pometet kalder en V-formet kordon
struktur. Det giver en plante med 2 “hoveder” og fra hvert af
disse anlægges en frugtenhed bestående af en erstatningsspore/
stab med 2 knopper og en lang frugtranke. Fra erstatningssporens 2 knopper udvikles de 2 skud, som skal anvendes næste
år (den nederste til stab og den øverste til frugtranke), mens
frugtrankens knopper naturligvis udvikler årets frugtbærende
skud. I dette studium blev nedbøjet nogle meget lange ranker
med op til 15 nodier for at undersøge knoppernes frugtbarhed så
langt ud på ranken som muligt. Det var dog ikke alle ranker der
var lige lange, hvorfor tallene for de yderste positioner er usikre.
Normalt vil frugtrankerne blive afkortet efter 8-10 nodier, da de
ellers vil overlappe med naboplantens frugtranker og i øvrigt
give anledning til for mange skud på den enkelte ranke. I figur
1 ses den gennemsnitlige skududvikling fra de forskellige knoppositioner for 4 af sorterne. Generelt ses (som markeret med en
rød stiplet kurve) en frugtbarhedsgradient på skuddene således,
at der på de første nodier er relativt få frugtbare skud, og hvis
14

der er frugtbare skud er de overvejende med få klaser. Den
optimale klaseudvikling sker typisk ved positionerne fra ca. 4 til
ca. 7-8. For nogle knoppositioner – især de første - så er andelen
af frugtbare skud lave. Dette gælder især “Zalas Perle” og “Bianca”. Her udgøres de “manglende” skud af observationer, hvor
knoppen enten slet ikke brød (75% af knopper på første nodie på
“Bianca”), eller hvis de dannede et skud så var dette ikke frugtbart. Således blev der slet ikke udviklet nogle frugtbare skud fra
første nodie på “Zalas Perle”. Yderligere ses det, at der er store
forskelle mellem sorterne i, hvor mange klaser der var dannet
på de enkelte nodie positioner. “Zalas Perle” havde på de fleste
skud kun udviklet 1 klase og 2 klaser dominerede kun på knopper fra de bedste positioner (nodie 4-5) og udgjorde halvdelen af
skuddene fra nodie 6 og 7. “Bianca” derimod udviste en stærk
dominans af skud med 2 klaser, som fordelte sig efter et tydeligt
mønster med højeste andel på de bedste nodie-positioner 4-7.
På enkelte nodier sås 3 klaser anlagt. “Don Muscat” udviser en
tendens til en højere frugtbarhed på de første knopper og der
forekommer lidt flere skud med 3 klaser, og på et enkelt nodie
(det tredje) forekommer der 4 klaser på næsten 10% af skuddene. Dog er der igen et optimum lidt ude på ranken omkring
nodie 5-8. For sorten “Rondo” ændrer farven på søjlerne sig,
idet skuddene nu domineres af et højt antal klaser. De fleste
har nu det maksimale antal på 4 klaser. Mange har 3 medens et
fåtal kun har 1-2 klaser. På trods af forekomsten af næsten 100%
frugtbare skud på alle nodier, tegner der sig stadig det generelle
billede med de mest optimalt frugtbare nodier omkring nodie
4-8. Man kan derfor sige, at de alle følger det samme grundlæggende mønster, men med forskellig udviklingsgrad i forhold til,
om det er 1-2-3 eller 4 klaser der dominerer per skud.
Vinpressen / Juni 2019
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Desuden viser det grundlæggende mønster med stor tydelighed, hvorfor lange frugtranker er en god og frugtbar måde at
beskære på, således at vi får mulighed for at have frugtudvikling fra de mest frugtbare knopper. Men det viser også, at hvor
afgørende det er, afhænger meget af hvilken sort man dyrker.
Valgte man i dyrkningen af “Bianca” og “Zalas Perle”, at dyrke
med korte sporer klippet over 2 knopper (fordelt på kordon)
ville man få en stor andel af ufrugtbare skud, idet kun ca. halvdelen af skuddene fra de første 2 knopper er frugtbare og da ofte
kun med en enkelt klase. Da det som tidligere nævnt generelt
er sådan, at skud som har anlagt få klaser, udvikler mindre
klaser end skud med flere klaser, så bliver den samlede effekt
på udbyttet ganske drastisk. Vælger man derimod at dyrke
“Don Muscat” eller “Rondo”, vil dyrkning på korte sporer af
flere grunde være en meget interessant løsning. For det første er
disse sorter (især “Rondo”) meget frugtbare på de basale nodier.
Desuden så er der ved dyrkning på lange frugtranker et stort
behov for udtynding, da 3-4 klaser per skud normalt er et meget
højere udbytteniveau end, hvad der er optimalt for opnåelse af
en god druekvalitet. Så ud over at beskæring til lange frugtranker er mere arbejdskrævende end kortspore beskæring, så er
der yderligere mere arbejde med udtynding. Ultimativt kan
kordondyrkning med korte sporer udføres med en høj grad af
mekaniseret beskæring. Herunder også fjernelse (og itu-skæring) af de afskårne skud. At “Rondo” egner sig særdeles godt til
kordondyrkning i Danmark dokumenteres også på foto 5, som
jeg tog sidste sommer. Nogle vil måske straks sige, at det var jo
også en exceptionel god sommer. Imidlertid skal man huske, at
fastlæggelsen af, hvor mange klaser der anlægges i de enkelte
knopper, er sket under knopudviklingen året før – altså i 2017,
og den vil de fleste nok huske som en kølig og grå sommer med
lav lysintensitet og få solskinstimer.

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1

1blomsterstand

2 blomsterstande

3 blomsterstande

4 blomsterstande

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Nodie nr
Figur 2. A og B. Registrering af skududvikling fra nodierne på frugtranker af
“Regent”. Der observeres relativt mange knopper som ikke brød (25% i gennemsnit for de første 7 nodier). Skud med blomsterstande domineres af skud
med 2 klaser bortset fra de mest optimale nodier 4-7 hvor flest har 3 klaser.
Der er dog også en del skud med kun 1 klase.

Den sidste sort i studiet “Regent” blev ikke vist i figur 1. Dens
skududviklingsmønster minder grundlæggende meget om “Bianca” med et højt antal knopper som ikke brød, især fra første
nodie (Figur 2 A). Men hvor de frugtbare skud på “Bianca” var

stærkt domineret af skud med 2 klaser, så udviser “Regent” en
større spredning (Figur 2B). Det bør noteres, at der selv på de
bedste nodier er næsten 20% af knopperne som ikke bryder. Det
er bemærkelsesværdigt, fordi det repræsenterer en betydelig
reduktion i potentielt udbytte, idet mangelfuldt antal frugtbæ-

Foto 5. Rondo dyrket med højt udbytte på kordon med korte sporer.
Frørup vingård sommeren 2018. Foto: Torben T-A.

Foto 6. Solaris dyrket på kordon med korte stabbe fotograferet
sommeren 2018. Foto: Torben T-A.
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Tabel 1. Placering af blomsterstande på de frugtbærende skud.

Nodie nr. for 1. blomsterstand

Bianca

Don Muscat

Regent

Rondo

Zalas Perle

5.1

4,7

3,4

3,1

5,7

– standard afvigelse

0,6

0,9

0,7

0,8

0,9

Nodie nr. for 2. blomsterstand

6,4

5,4

4,4

4,1

6,3

– standard afvigelse

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

Nodie nr. for 3. blomsterstand

6,8

6,7

6,2

5,7

-

– standard afvigelse

0,5

0,5

0,6

0,6

-

Nodie nr. for 4. blomsterstand

8,0

7,0

7,0

6,6

-

-

-

-

0,7

-

– standard afvigelse

rende skud per løbende meter række er en udbyttekomponent,
som har meget stor betydning (jvf. min analyse af plantestruktur
og udbytte i Vinpressen nr. 6, 2014). Det kan ikke udelukkes, at
en beskæring til kort spore over 2 knopper (nodier) vil fremprovokere en større brydningsprocent fra især det første nodie,
men på baggrund af de indsamlede frugtbarhedsdata må det for
“Regent” anbefales at benytte lange frugtranker.
I undersøgelsen i 2004 havde vi ikke “Solaris” med. Den sort fik
vi først rigtigt øjnene op for i årene efter. Men af foto 6 fremgår
at kordondyrkning bestemt også for denne sort synes at være
særdeles velfungerende.
Hvor sidder klaserne?
Når man læser i diverse håndbøger, beskrives strukturen af skud
på Vitis vinifera normalt med, at der først er et par nodier med
blade skiftevis til den ene og den anden side hvorefter der kommer et par nodier (igen) med blade skiftevis til den ene og den
anden side, men hvor der på nodiet modsat af bladene sidder
klaser (eller fangtråde) og dette mønster gentages herefter (se
foto 4). Imidlertid registrerede Elisabeth ikke bare, hvor mange
klaser der var ansat på de enkelte skud. Hun registrerede også,
hvor på skuddene de var dannet. Af tabel 1. fremgår det interessante mønster, at det varierer fra sort til sort, hvor på skuddet
klaserne er placeret. Det ses at “Regent” og “Rondo” følger det
klassiske vinifera mønster med klase 1 og 2 på nodierne 3 og
4, hvorefter nodie 5 er uden klase (kun med blad) og nodierne
6 og 7 igen kan have udviklet klaser. Til forskel herfra så har
“Bianca” og “Don Muscat” først deres første klase omkring
nodie 5 hvorefter der kan være udviklet 2., 3. og 4. klase ved
hvert af de følgende nodier. Så selv om den første klase kommer
højt på skuddet, så kan de altså fortsat nå at have op til 4 klaser
inden for de 8 prædefinerede nodier i frugtknoppens primære
knop. Sandsynligheden for, at de når at udvikle især den 4.
klase er dog som allerede vist i figur 1 meget lille, og i tabel 1
er der heller ikke angivet nogen standard afvigelse for den 4.
blomsterstand, da den kun er observeret i et tilfælde på alle de
undersøgte skud. Og sådan er det med statistik – har man kun
1 observation kan man ikke beregne en variation. “Rondo” derimod havde som nævnt et stort antal skud med 4 klaser. “Zalas
Perle” fremstår noget afvigende, idet vi først ser den første klase
udviklet omkring nodie nr. 6 og i de sjældne tilfælde, hvor der er
2 klaser, er de fordelt på nodie 5 og 6, men det 6. nodie synes at
være det, som er mest frugtbart. Umiddelbart kan det ved sammenligning med det mere klassiske vinifera mønster repræsenVinpressen / Juni 2019

teret ved “Regent” og “Rondo” se ud som om, at sorten springer
klaseudviklingen over på nodie 3 og 4, og den ene klase den
udvikler faktisk svarer til, hvad der normalt ville være den 3.
blomsterstand og i de få tilfælde hvor den laver 2, sidder klasen
der, hvor det normalt er den 4. blomsterstand.
Det tidsmæssige forløb af blomsterudvikling
og frugtsætning
Udviklingen af blomster i en knop opdeles i flere faser, hvor
det hele som nævnt starter med et udifferentieret “anlage”, hvis
videre udvikling bestemmes af, om vækstpunktet modtager
et “signal” eller ej. Man siger at der sker en “induktion” og at
det kritiske tidspunkt for dette er meget tidligt i udviklingen.
Ofte er det 2-3 uger før man i et mikroskop kan se, at der sker
en ændring i meristemets form. Et ikke induceret (vegetativt)
meristem er relativt smalt og spidst, mens det inducerede bliver
bredt, flader ud og begynder efter nogen tid at udvikle de forskellige primordier i kanten. På det tidspunkt hvor strukturændringen kan ses, siger man at blomsterudviklingen er “initieret”.
Herefter betegnes den videre udvikling som “differentiering”,
og denne opdeles typisk i 2 faser: 1) Blomsterstands-primordie
udviklingsfasen som sker den første sommer frem til knoppen går i hvile. 2) Blomster differentieringsfasen som sker efter
knophvilen igen er blevet ophævet i det følgende forår og frem
til blomstring. I denne sidste fase dannes de enkelte blomster
og disses forskellige delorganer. Frugtknude med griffel (den
hunlige del) og støvdragere med pollen (de hanlige dele).
Faktorer med indflydelse på blomsterknopudviklingen
Temperatur og lys. Generelt er det sådan med vævsudvikling, at
når vi er nået ind i differentieringsfaserne, hvor cellerne specialiserer sig og danner de forskellige organdele, så stimuleres/
fremmes det af høje temperaturer og stor tilgængelighed af
ressourcer (sukkerstoffer/energi og næringsstoffer især protein/aminosyrer). Effekten er særligt stærk i den første fase af
udviklingen hvor celledelinger dominerer, og jo flere delinger
der er ressourcer til jo større bliver potentialet for at lave et stort
og veludviklet organ. Og jo mere gunstige vilkårene er (varmere,
god ernæring, ingen stress o.s.v.) jo mere veldifferentierede
bliver det organ der udvikles. I dette tilfælde blomsterstandens
størrelse (antal blomster, størrelsen og kvaliteten af de enkelte
blomster). Kvaliteten af blomster måler vi i frugtdyrkningen
som frugtsætningsevne. Blomster af høj kvalitet har normalt en
længere levetid – d.v.s. en længere periode hvori de kan bestøves og befrugtes og dermed en stor evne til at sætte frugt.
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Stigende niveauer af lysintensitet vil i denne sammenhæng
have en kompleks virkning ved dels at være koblet til højere
vævstemperatur dels ved at give anledning til højere niveauer af
fotosyntese og dermed øget sukker og energi tilgængelighed.
Det er imidlertid meget vanskeligere at afklare de afgørende faktorer, når det gælder hvad der virker ind på den meget kritiske
“induktion”. Som nævnt tidligere synes induktionen at ske på
et kritisk tidspunkt ca. 2-3 uger før “initeringen” (starten af den
synlige blomsterudvikling) og den efterfølgende differentiering.
Der er her tale om et signal i planten, som formentlig er af hormonel karakter og som altså aktiveres af forskellige stimuli.
I en review artikel om blomstringsbiologi i vindruer fra 2006
(Meneghetti & al.) nævnes gamle studier fra 1960‘erne, som
viser at høj temperatur synes at have en kritisk og gunstig
virkning på induktionen, men der er også fundet meget store
forskellige mellem sorter i, hvor høj en temperatur de kræver. Et
faktum som også er tydeligt i de data som Elisabeth indsamlede
ved Pometet. Sorter af Vitis vinifera angives til typisk at kræve
25-28 °C for at inducere blomster, mens interspecifikke hybrider
inducerer ved lavere temperaturer. Eksempelvis angives 21-22
°C for “Delaware”. Imidlertid er der stor variation også indenfor
vinifera, “Riesling” angives således, at kunne inducere blomster
ved så lave temperaturer som 20 °C.

De gamle studier viser også at lysintensiteten er afgørende. I
studier med forskellig skyggeniveauer havde reduceret lysintensitet en kraftig reducerende virkning på blomsterudviklingen.
Faldet i frugtbarhed synes at ske særligt drastisk, når vi kommer
under 30-50% af fuldt lys. Imidlertid har man ikke kunnet koble
effekten af lysintensitet til eksponeringen af den enkelte knop,
men kun på skudniveau. Altså skuddets mikroklima. Det tyder
på, at “signalet” ikke opstår i selve knoppen men formentlig i de
nært-siddende blade. Hvorfra “signalet” sendes over i knoppen.
Den direkte lyseksponering af den enkelte knop har dog betydning for den efterfølgende blomsterdifferentiering, som nævnt
ovenfor (bl.a. pga. højere vævstemperatur) – Meneghetti (2006)
og Srinivasan og Mullins (1981), sidstnævnte et flot review med
nogle imponerende mikroskopibilleder af blomsterprimordiernes udvikling. De refererer i denne sammenhæng også studier,
hvor vertikalt positionerede skud er mere frugtbare end hortisontalt positionerede, og knopper på skud inde i midten af en
plante er mindre frugtbare end knopper ved overfladen. I begge
tilfælde p.g.a. højere eksponering for lys direkte på knopperne,
og de samme studier viser også, at effekten udelukkende kan
henføres til lysintensiteten, mens lyskvaliteten ikke spiller nogen
rolle for induktionen. Dog er det sådan, at lysperioden altså
daglængden synes at spille en rolle for, hvor mange klaser der
udvikles per knop i de amerikanske Vitis-arter. I studier omtalt i
reviewet af Srinivasan og Mullins (1980) er der i klimakammerforsøg fundet 3 gange flere klaser per knop i planter dyrket ved
lang dag i forhold til planter dyrket ved kort dag (under samme
temperaturforhold). Effekterne opsummeres i reviewet således,
at temperaturen er den dominerende faktor for blomsterudvikling mens lysintensitet er en begrænsende faktor. Således kræver
opnåelse af maksimal frugtbarhed en kombination af høj temperatur og høj lysintensitet.
Det er disse sammenhænge der forklarer, hvorfor det er så afgørende vigtigt at sikre gode lysvilkår for erstatningsskuddene.
Det er jo på disse skud at de knopper udvikles, som næste år
skal udvikle de frugtbærende skud. Sammenhængene forklarer også hvorfor det i et køligt og lysbegrænset klima som det
danske er vanskeligere at opnå frugtbare knopper end det er
i et varmt vinklima. Jo køligere og lysfattigere jo mere er man
afhængig af de knopper, som sidder i de mest gunstige nodiepositioner med mindre altså at man dyrker sorter, som har en
lav temperatur og lys tærskel og dermed lettere danner frugtbare knopper (f.eks. interspecifikke sorter som “Rondo”, “Solaris”
m.fl.). Rykker man dyrkningen ind i en plasttunnel, sådan som
vi har gjort med spisedruerne ved Pometet, så opnår man de
gunstigere temperatur forhold for blomsterknopudvikling, og
dyrkningen kan lykkes med kortspore beskæring på kordon.
Ernæring
Med mindre der er tale om planter ved lavt kvælstof (N) næringsniveau, er der ikke i planter med normalt næringsniveau
nogle effekter på selve blomsterudviklingen. Der hvor kvælstof/
aminosyrer bliver mere kritisk (og ikke må mangle) er under
blomstringen og frugtsætningen, hvor de reproduktive organer
har et meget højt indhold af protein og kulhydrater (Meneghetti
& al, 2006). Meneghetti refererer også et studie, som tyder på at
forsyningen med kvælstof under skududviklingen (herunder
knopper) primært sker ud fra plantens kvælstof reserver, uanset
om der tilføres kvælstofgødning på det tidspunkt. Hvis planten
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fungerer med en sådan indirekte anvendelse af kvælstof, hvor
det først indbygges i en lagerpulje (et reservoir), hvorfra det
senere kan videre allokeres, så kan det for det første forklare,
hvorfor man sjældent finder en sammenhæng mellem tilført
kvælstof og udvikling af blomsterprimordier. Og for det andet
understreger det også vigtigheden af over en længere tidshorisont at holde planten i en god næringsbalance. Denne virkemåde er formentligt et særligt karaktertræk for flerårige vedplanter,
mens de urteagtige/et årige planter har et mere direkte flow fra
aktuelt næringsoptag til anvendelse.

Skematisk oversigt over blomsterinduktion, initiering, blomsterklase- og
blomsterudvikling samt blomstring og frugtsætning. Efter P. May, 2004.
• Forår/tidlig sommer år 1 (Fase 1):
Blomster Induktion - “Anlage” initiering -> Blomsterklase primordium
• Sommer år 1 (Fase 2):
Differentiering af primordium, klasens hovedstruktur med stilk og
sidearm(e)
• Hvile (efterår+vinter)
• Tidligt forår år 2 (Fase 3):
Forgrening af blomsterklase og blomsterudvikling -> enkelt blomster
på stilke ->
- Kronblade udvikles til “hatten” på blomsten (calyptra på engelsk)
- Udvikling af støvdragere med pollensække og pollen
- Udvikling af griffel og frugtknude med æganlæg

FDV vinterseminar 2019
Af Søren Kongsted
Det årlige vinterseminar blev afholdt lørdag den 23.
marts hos MoDaVi i Sdr. Vildstrup ved Kolding.
Vinterseminaret var også påtænkt at skulle afholdes
på Sjælland dagen efter, søndag d. 24. marts; men ud
fra erfaringerne fra sidste år blev det af økonomiske
grunde besluttet kun at afholde seminaret i Jylland hos
MoDaVi. Deltagere fra Sjælland-seminaret blev tilbudt
en reduktion i deltagergebyret, hvis man arrangerede
samkørsel til Jylland. Der var i alt 36 deltagere ved
vinterseminaret.
Efter morgenkaffen blev seminaret indledt, lidt forsinket, med et indlæg af biokemiker Carl-Henrik Brogren
om hygiejne. Et yderst interessant og omfattende
indlæg, som blev fremført på en let forståelig måde. Da
der senere bringes et indlæg i Vinpressen af Carl-Henrik
Brogren, som omhandler dette emne, undlades videre
omtale her.

• Sent forår år 2:
Blomstring: => bestøvning d.v.s. pollenet spirer og vokser ned gennem griflen til frugtknuden => befrugtning =>

Frokosten blev lidt forsinket på grund af stor spørgelyst
fra deltagernes side.

Frugtsætning:
- Succesfuldt => “Høns” = bær med normal frøudvikling
- Delvis sætning => “Kylling” = bær, men ingen eller spor af frø
- Begrænset sætning => “Shotbær” = meget lille bær, frøløs
frugtknudedel.
- Ingen sætning => Sætning ikke opnået = ingen bærudvikling

Efter frokost og hyggesnak fortsatte lektor ved KU
Torben B. Toldam Andersen vinterseminaret med et
indlæg om frugtvin. Et meget aktuelt emne efter at frugtvinavlerne er blevet medlem af FDV. Ud over fremstillingsmetoden for frugtvin handlede indlægget meget
om økonomien i vinfremstilling. Noget som må have
stor interesse specielt blandt erhvervsavlere. Torben
Toldams indlæg blev afsluttet med smagning af nogle
forskellige frugtvine.

Afsluttende bemærkning
I forrige nummer af Vinpressen blev vist, at temperaturen i
maj måned var bestemmende for timingen af den fænologiske
udvikling gennem resten af vækstsæsonen og således fastlagde
modningstidspunktet/høsttidspunktet. Med udgangspunkt i
den her beskrevne knop- og skududvikling, så er det min opfattelse, at årsagen til denne tidlige fastlæggelse er koblet til frugtknoppens struktur med de prædefinerede første 8 nodier. Disse
udfoldes meget hurtigt efter knopbrydning og hastigheden
hvormed det sker bestemmes af temperaturen i maj. Herefter
er der tale om en fri vækst… og nu meget langsommere vækst
(fordi den skal danne alt fra udifferentierede stamceller i meristemet), og som blot vil have betydning for, hvor mange ekstra
nodier skuddene når at danne. Og da ingen af disse nodier vil
have andet end blade og fangtråde er det uden betydning for
frugtudviklingen og dermed modningstidspunktet.
Literatur
May, Peter. 2004. Flowering and Fruitset in Grapevines. 119 sider. Lythrum
Press, Australien.
Srinivasan, C. and Mullins, M.G. 1981. Physiology of flowering in the grapevine – A review. American Journal of Enology and Viticulture. Vol. 32, No 1, p
47-63.
Meneghetti, S. Gardiman, M. and Calo, A. 2006. Flower biology of grapevine.
A review. Advances in Horticultural Science. Vol. 20, No 4, p 317-325.
Sørensen, Elisabeth H. 2004. Knopbrydnings- og blomstringsdynamik i vin.
Bachelor afhandling, KVL.

Vinpressen / Juni 2019

Alt i alt en meget interessant og lærerig dag.
Vinterseminarets fremtid?
Hvis man tænker nogle år tilbage har der været op
mod 90 deltagere ved Jylland seminaret og ca. 60 ved
Sjælland seminaret.På grund af den forholdsvis ringe
interesse for vinterseminarerne de sidste to år er tiden
nok inde til at overveje vinterseminarets fremtid.
Der er forholdsvis store udgifter forbundet med afholdelse af vinterseminar til leje af lokale, honorar til
foredragsholdere, befordringsudgifter m.m.
Økonomien for den enkelte deltager er sikkert medvirkende til at nogle vælger ikke at deltage i vinterseminaret. En mulighed for fremtidige seminarer kunne derfor
være at FDV afholder udgifterne, så deltagerne kun har
udgift til befordring.
Vi vil i Medlemspleje-udvalget overveje vinterseminarets fremtid og modtager gerne forslag og idéer, som
kan øge interessen for vinterseminarerne.
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