
Genressourcer i vilde 
danske blåbær 
(Vaccinium myrtillus)

Blåbær er værdsat for deres smag og er 
farmaceutisk interessant på grund af et højt 
indhold af formodet bioaktive indholdsstof-
fer. Vild blåbær har en mere intens smag, 
stærkere saftfarve og højere indhold af 
antioxidanter især anthocyaniner  end stor-
frugtede blåbær (V. corymbosum). 

Urteagtige stiklinger

Formålet med projektet er at identificere, 
indsamle, opformere og fremdyrke udvalg-
te kloner til udplantning i 2 genbevarings-
beplantninger, som også vil fungere som 
afprøvning af klonernes egenskaber og 
være udgangspunkt for videre udbredelse 
af værdifulde genetiske ressourcer i dansk 
vild blåbær. Klonernes egenskaber karakte-
riseres og muligheder for udnyttelse under-
søges.

Skuddyrkning i vævskultur

Metoder

Frugter og grene af danske vilde blåbær 
blev indsamlet i juli 2009 og i juli 2010 fra 
udvalgte  enkeltplanter fra ialt 57 lokalite-
ter fra hele Danmark. Hoved indsamlings-
steder er vist på kortet. Plantematerialet 
blev etableret I vævskultur ud fra protokol 
fra Jaakola et al. (2009) og 25 enkelt no-
die stængelstykker fra hver klon blev dyrket.  
Ud af 176 indsamlede kloner voksede kun 
73 (41%) tilfredsstillende I vævskultur efter 
6 måneder, 22 (13%) udvikledes dårligt og 
81 (46%) kunne ikke etableres. Der var in-
gen kontaminering med svampe eller bak-
terier og den dårlige etablering skyldes pri-
mært dårlig skudvækst. 

Indsamlingssteder. Størrelsen af symbolet indikerer udbredelsen af 
blåbær indenfor lokaliteten. 

Fordeling af bærvægt  fra 135 kloner indsamlet i naturen.

Initiering og videre vækst  af blåbær i vævskultur.

Resultater

• Bærsætningen varierer I naturen stærkt 
mellem lokaliteter og enkeltplanter. 

• Der var stor variation i bær størrelse (0.08-
0.75 g pr bær) mellem lokaliteter og klo-
ner.

• Evne til etablering og vækst i vævskultur 
varierer stærkt mellem kloner.

• Urteagtige sommerstiklinger kan give 
rodningsprocenter op til 90%.  

• Frø fra friskhøstede bær spirer hurtigt.
• Stor variation I plantevækst. 

           Variation mellem kloner

                        Frøspiring      Underjordiske rodskud
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