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Sammendrag

I litteraturdelen beskrives vossakvarm ( Angelica archangelica ssp. archangelica var. maiorum
Fægri) ut ifra systematikk, historikk og bruksområde. Innhold av flyktige forbindelser i kvann
beskrives, og teorien bak metoden som brukes for å undersøke denne typen forbindelser
forklares. I litteraturdelen beskrives også forskjellige aktuelle mikroformeringsteknikker som
kan brukes til kvann, med tanke på å bevare sortsekthet.

Plantematerialet brukt i hovedforsøket var fra sorten Øvsthus, og denne ble sådd fra frø og

dyrket i klimakontrollerte veksthus ved ca. 18°C, Frøene ble vemalisert, og spirte deretter
både i mørke og i lys.
Det ble utført innledende forsøk med selleri, sikorisalat og kvann for å teste

steriliseringsmetoden og effekten av hormonkonsentrasjonene i mediene på dannelsen av
sideskudd.

Hovedforsøkene ble utført som aksillær skuddkultur, og skuddene ble dyrket på Murashige &

Skoog (1962) næringsmedium med 12 ulike hormonkombinasjoner av LBA/2-iP ved 75 pmol

mV1 og 18 °C. Det ble gjennomført tre gjentak, hvorav gjentak 3 ble flyttet til medium tilsatt

GA3 eller medium uten hormoner etter tre uker. Deretter ble disse skuddene dyrket under tre

ulike lysintensiteter av hvitt og rødt lys.

Resultatene fra hovedforsøkene pekte i retning av at det generelt ble dannet flest sideskudd på

medium med lik mengde auxin/cytokinin. Mediet hvor det ble dannet aller flest sideskudd
inneholdt 0.05/0. 1 mg/l IBA/2-iP, og er det mest optimale mediet prøvd hittil. Det ble vist at

kvann kan danne blomst in vitro. Flest blomster ble dannet ved hormonkonsentrasjon 0.1/0.1
mg/l IBA/2-iP og på medium tilsatt 0.1 mg/l GA3.

Det ble utført smakstest på hul og fylt variant av sorten Øvsthus, ved tre ulike tider: Juni. juli
og august. Resultatene viste at det var mulig å kjenne forskjell på fylt og hul, og at fylt var

mildere og mindre besk enn hul. Litteraturstudiet viste at denne forskjellen stort sett kommer
av at fylt variant har et høyere sukkerinnhold enn hul variant.
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Analysen av flyktige forbindelser ble utført gasskromatografi, via statisk headspace. Det ble

foretatt to forsøk. I forsøk 1 ble det utført analyser av frossen Øvsthus ved tre ulike

høstetidspunkt: Juni, juli og desember. I forsøk 2 ble det utført analyser på friskt

plantemateriale av to sorter: Øvsthus og Elgje, høstet i desember. I begge forsøkene ble det

foretatt analyser av både hul og fylt variant, og av de ulike plantedeler: Blad, stilk og rot. Til

sammen utgjorde dette 60 prøver.

Analysen viste at hovedkomponentene i den eteriske oljen i vossakvann var (3-thujen og a-
pinen, både i Elgje og Øvsthus og i fylt og hul variant. Det ble funnet signifikante forskjeller i

sammensetningen av de flyktige forbindelsene mellom Elgje og Øvsthus ved p < 0.05, men få

forskjeller mellom hul og fylt variant. Forbindelsene viste seg å variere med plantedel (blad,

stilk og rot) og høstetidspunkt (juni, juli og august).
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Abstract

The literature section describes the systematics, history and use of vossakvann {Angelica

archangelica ssp. archangelica var. maiorum Fasgri). The chemical characteristic of Angelica

and the theory behind the methods for chemical analysis is explained. Different methods used

in the micropropagation of Angelica are also described.

The plant material used in the main trials was grown from vernalised seeds. The plants were

grown in a climatic controlled greenhouse at 18°C. Pre trials was made with celery, Chicory

and Angelica to test the sterilisation method, and to see what effects different concentrations

of hormones had on the number of axillary shoots formed in vitro.

The main trials were carried out as axillary shoot culture, and the shoots were grown on

Murashige & Skoog (1962) medium with 12 different concentrations of hormones (IBA/2-iP).

The shoots were grown under an 18 hours photoperiod, by 75 pmol mV1. There were three

retakes, where the third retake was moved to a medium containing 0.1 mg/l GA3 or to a

medium without hormones after three weeks. These shoots were grown under three different

intensities of white and red light.

The results showed that media with an even combination of auxin and cytokinin produced

high numbers of axillary shoots in vitro. The highest numbers of shoots produced were on the

medium with 0.05/0.1 mg/1 IBA/2-iP. It was proven that Angelica can flower in vitro, and

flowering was most abundant on the medium containing 0.1/0.1 mg/1 IBA/2-iP and on the

medium containing 0.1 mg/l GA3.

There were performed sensory tests on the stalks of the variety Øvsthus at three different

times of harvest: June, July and August. The results indicated that there were possible to

notice differences between the hollow and filled variety of Angelica. From the literature

study, this difference in taste was explained by higher content of sugar of filled Angelica.

The analysis of volatile compounds was performed as a gas-chromatography, via a static

headspace injector. There were carried out two trials, one with an analysis of frozen Øvsthus

at three different times of harvest: June, July and December, and the other of freshly harvested
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Øvsthus and Elgje (another variety) in December. In both analysis there were taken samples

from both the hollow and filled varieties and from leaf, stalk and root, 60 samples altogether.

The analysis indicated that the main volatile compounds in Vossakvann were P-thujene and

a-pinene, both in Øvsthus and Elgje. There were significant differences between the

composition of the volatile compounds of Øvsthus and Elgje, but only a few differences

between the hollow and filled varieties. The compounds varied with different parts of the

plant and the time of harvest.
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Ordforklaringer og forkortelser

Adventive skudd: Skudd som dannes fra en eller flere celler, fra steder hvor det ikke er

naturlige vekstpunkt, ofte som respons på tilsetting av veksthormoner. Skuddene kommer ofte
fra epidermis.
Aksillære skudd: Skudd som kommer fra knopper i bladhjømene, annet ord for sideskudd.
Auxin: Plantehormon som fremmer rotdanning, stimulerer cellenes strekningsvekst og deling.

Cytokinin: Plantehormon som fremmer celledeling og danning av knopp og skudd, fremmer

bryting av apikaldominans og utvikling av sideskudd.

2,4-Diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D): Auxin som hemmer fotosyntese og som lett kan
indusere mutasjoner. Det blir ofte brukt som ugressmiddel og i vevskulturmedier, spesielt for
å indusere kallus.

Eterisk olje: Olje som inneholder forbindelser som fordamper lett.
GC-MS: Gasskromatorgraf med massefølsom detektor.

Gibberelin: Plantehormon som har betydning for cellestrekning, frøspiring og blomstring, og
kan blant annet erstatte kjøleperiode hos planter som trenger det for å blomstre.
Headspace: Luftrom over en prøve.

In vitro formering: Formering under sterile forhold i glass.

Kallus: Udifferensierte celler.

Klon: Genetisk identiske individer.

Mikroformering: En ”true-to-type” formering av utvalgte genotyper ved bruk av in vitro

kulturteknikker.

Perlitt: Porøse kuler av aluminiumsilikat av vulkansk opprinnelse som blandes i torven for å
gjøre denne mindre kompakt slik at lufttilgangen til planterottene bedres.
Somaklonal variasjon: Somaklonal variasjon refererer til arvelig variasjon som enten er

tilstede i morplantematerialet eller som oppstår under dyrking in vitro. Variasjonen fører ofte
til at de nydannede plantene er fenotypisk forskjellige fra morplanten.

Somatiske embryo: Embryo som dannes fra vanlige celler istedenfor fra en zygote.

Terskelverdi: Startverdi for gjenkjennelse av en stimulans (for eksempel lukt og smak) for et
menneske. Definert som den laveste konsentrasjonen som halvparten av deltakerne i et

sensorisk panel kan kjenne.

Vernalisering: Behandling av frø med lav temperatur (0-4°C) for å bryte frøhvilen slik at

frøet kan spire.
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1 Innledning

Fjellkvann er en gammel kulturplante som er kjent brukt fra vikingtiden, både som grønnsak

og legeplante. Vossakvann er en dyrket variant av fjellkvann. Urten kjennetegnes ved å ha

kompakte (fylte) stilker i motsetning til fjellkvanns hule stilker. Helt fra gammelt av ble den

hule varianten vraket til fordel for den fylte fordi den fylte var mildere og bedre på smak

(Nedkvitne 1995). Vossakvann er ustabil ved frøformering, og en plante med fylte stilker vil

gi avkom med både hule og fylte stilker. For å bevare vossakvann med fylt stilk har man til nå
vært nødt til å så alle frøene etter en morplante, og siden luke ut planter med hule stilker

(Nedkvitne 1995). Ved å dyrke kvannen in vitro med aksillær skuddkultur eller andre
mikroformeringsteknikker kan variasjonen i plantematerialet reduseres, og sortsektheten hos

en fylt plante bevares. Sideskudd som skjæres fra en morplante med ønsket egenskap vil bli

en klon av denne. For å drive en effektiv oppformering av in vitro planter, er det viktig å

bruke riktig mikroformeringsteknikk, mediumsammensetning og hormonkonsentrasjon.

Sorter av fjellkvann varierer i mengde og sammensetning av innholdsstoffer (Ojala et al.

1986), og dette kan være tilfellet for vossakvann også.

Hensikten med denne oppgaven er gjennom litteraturstudium og egne forsøk å øke

kunnskapen om alternative formeringsmetoder for kvann, og kartlegge forskjeller i flyktige

forbindelser mellom ulike sorter av vossakvann, og mellom hul og fylt variant.

Forsøkene ble utført for å finne svar på følgende spørsmål:

1. Kan vossakvann formeres in vitro, og hvilken metode er mest aktuell for å få flest mulig

identiske planter med fylt stilk etter én morplante med fylt stilk?

2. Er det forskjeller i flyktige forbindelser mellom ulike sorter av vossakvann?

3. Er det forskjeller i flyktige forbindelser mellom hul og fylt variant, og varierer denne

forskjellen med årstiden og plantedel?

4. Som følge av forskjeller i innholdsstoffer: Er det aktuelt å dyrke egne sorter til hvert

bruksområde av kvann?
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2 Litteraturdel
2.1 Systematikk

Familie: Apiåceae (JJmbelliferaé) Skjermplantefamilien

Slekt: Angelica L.

Art: A. archangelica L. Kvann

Underart: Archangélica. Fjellkvann

Varietet. Maiorum Fægri. Vossakvann (En dyrket variant av fjellkvann).

Kvann tilhører flerårige (sjelden toårige) planter som blir 50-150 cm høye. Roten er tykk og

grov, stengelen snau uten hår. Oversiden av bladskaftet har en grunn smal renne eller er

nesten uten renne. Småbladene er grovt sagtannet og skjermene kuleformet. Kronbladene er

grønngule, og planten har en sterk god lukt.

Småsveipbladene er omtrent jevnlange med blomsterskaftene. Frukten er 6-8 mm, avlang,

med kvasse ryggribber. Kvann blomstrer fra midtsommer til sensommer, 2n = 22 og vokser

godt ved kilder og bekkekanter, mest på næringsrik grunn.

Kvann er vanlig i fjellet i hele landet opp til 1600 m (Lom), på østlandet sør til Hedmark,

Ringsaker, i nord og i lavlandet i områder som karakteriseres som mellomboreal sone til

mellomalpint belte. Kvann er vanlig i fjellstrøk av Nord-Sverige og i Nord-Finland, og

klassifiseres som amfi-atlantisk og arktisk.

Varieteten maiorum Fægri (vossakvann) er en gammel kulturform med fylte bladskaft

(stilker). Den ble dyrket i spesielle kvanngårder på Vestlandet, men er nå nesten forsvunnet

(Lid & Lid 1994). Vossakvann er ustabil ved frøformering, og frø fra en plante med fylte

stilker vil gi planter med både hul og fylt stilk (Nedkvitne 1995).
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2.2 Historikk og bruksområde

Kvann er trolig den eneste grønnsaken som er av nordisk opprinnelse, og kvann er den eneste
kryddermedisinplanten som vi med sikkerhet kan si er kommet inn i verdenshandelen fra

Norge (Fægri 1966). I Gulatingsloven fra 1164 finnes den første skrevne omtalen av kvann.
Der står det ”Går noen i annen manns kvanngård, da eier ikke den mannen noen rett på seg

om en slår og juler ham og tar klærne hans” (Høeg 1984).

En katolsk prest fra Danmark ved navn Henrik Harpestreng som levde rundt 1200 skrev om
kvann i sin legebok Liber Herbarum, og det ble antatt at han hadde lært av norske munker

hvordan urten skulle brukes. Harpestreng anbefalte å bære med seg en stilk av kvann mot

hekseri og besvergelser, og å spise den mot revmatisme, tuberkulose og rabies (Stokker

1999). Kvannens egenskaper ble kjent over resten av Europa, kanskje på grunn av munkenes

vandringer (Hafskjold 1996).

Interessen for planten førte til at det ble eksportert store mengder kvannrot fra Norge. Da

Svartedauen kom til Norge i 1349 ble det spredt rykter om av kvann kunne helbrede pestsyke

og hindre videre spredning av sykdommen. Etterspørselen av urten steg himmelhøyt, og alle

ville ha tak i apotekets små kaker som var bakt med aromatisk olje fra kvannrøtter (Stokker

1999). Mange steder hvor kvann ble høstet ble stedsnavn kalt opp etter urten: Kvanndal i

Granvin, Kvanndalen og Kvanndøla på Vossestrand, Kvannjolnuten på Finse, Kvannto i

Kvinnherad og elva Kvenna på Hardangervidda (Nedkvitne 1995).

Det finnes en legende om en munk som fikk beskjed fra en engel i en drøm om at kvann var

en gave som kunne hjelpe mot pest og plage. Sagnet om engelen skal ha ført til at kvann på

latin ble kalt for Angelica som betyr engel. Navnet ble ytterligere forsterket med archangelica

som betyr erkeengel (Høeg 1984). En annen forklaring på navnet skal være at kvann

blomstrer 8. mai som er Erkeengelen Michaels dag. Denne egenskapen ved planten ble også

brukt som forklaring på hvorfor kvann var så effektiv mot besvergelser og trollkunster

(Grieve 2000).

Kvann ble ikke bare brukt mot sykdom og elendighet i Europa. 11510 laget benedektiner-
munken Bemardo Vincelli en likør smakssatt med olje destillert fra kvannrøtter. Denne
drikken ble forgjengeren til dagens Benedectinerlikør (Stokker 1999).
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Eksporten av kvann fra Norge varte ikke lenge, helt siden slutten av 1700-tallet har Norge
importert det aller meste av det norske behovet for kvann fra Mellom-Europa.

Kvann blir dyrket på større felt i Belgia, Tyskland, Frankrike og flere andre land (Homok

1992). Interessen for kvannrøtter som en råvare for utvinning av eterisk olje har vært økende i

farmasøytisk industri og i tobakkindustrien, og også som smakssetter i ulike drikkevarer
(Letchamo et al. 1995). Kvann er hovedsmaksstoffet i de franske likørene Benedictine og
Chartreuse, og norsk St. Halvard- og St. Sunnivalikør inneholder også kvann (Homok 1992).

I fjellbygdene har folk fra de tidligste tider samlet kvann i vill tilstand. Det var den unge

blomsterstilken som var mest ettertraktet å spise, og høstingen av denne førte trolig til at
kvann ble utryddet flere steder fordi den ikke fikk satt frø (Nedkvitne 1995). Kvann var blant
de første plantene som vokste frem om våren, og gav dermed et nødvendig vitamintilskudd
etter en lang vinter (Høeg 1976). Flere steder ble kvann spist for å forhindre skjørbuk

(Stokker 1999).

Hvor lenge kvann er blitt dyrket er usikkert, men det er i hvert fall siden vikingtida.

Vikingene tok med seg kvann til Færøyene og Orknøyene, hvor urten den dag i dag spises til
kjøtt og brukes til å lage kvannebrennevin (Stokker 1999). Den dyrkede kvannen var kjent for
å være søtere og mildere i smaken enn fjellkvannen. Det ble regnet som et kjennetegn at den

dyrkede kvannen hadde tette (fylte) stilker, selv om det forekom at den var hul. Stilkene som
var tette var best på smak, og hule stilker ble ofte kastet (Nedkvitne 1995).

Kvannen stod i egne kvanngårder, gjeme i solsiden i dyp og fuktig jord. Kvanngårdene ble

gjødslet med husdyrgjødsel og aske, og gjerdet inn så ikke husdyrene skulle spise den
velsmakende urten. Planten ble spist for sin gode smak, men gjorde også nytte for seg mot

skjørbuk, diaré, tygd som skrå og røykt mot søvnløshet. Bladstilken ble regnet som en

lekkerbisken, fordi smaken var så fin og passe skarp. Kvann ble lagt i kleskister for å holde
møll borte, og for å gi god lukt til kirkeklæme. Kvann var offentlig godkjent som legeplante i
Norge frem til 1895 (Nedkvitne 1995). I følge Bremness (1995) virker kvann mot forkjølelse,
dårlig fordøyelse og revmatisme. Røttene stimulerer lever og livmor, rotoljen hemmer

bakterievekst og sopp og knuste blad i bilen forhindrer bilsyke.

De flyktige forbindelsene fra den eteriske oljen i kvann brukes også i ren tilstand; a-pinen,

(3-pinen, a-fellandren, myrcen, camfen, og 2-hexenal brukes i alkoholfrie leskedrikker,

iskrem, sukkertøy og i bakevarer. Limonen brukes som de forannevnte og i tillegg i geleer og
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puddinger. P-cymen og caryofyllen brukes som de foregående, men også i tyggegummi.
Hexanal brukes til alt tidligere nevnt, og terpineol brukes i parfyme (Furia & Bellanca 1971,

Bemer 1964).

2.3 Mikroformering av Kvann

Mikroformering er en ”true-to-type” formeringsmetode som brukes for å bevare sortsekthet av
utvalgte genotyper ved hjelp av spesielle in vitro kulturteknikker (Debergh & Read 1991). In

vitro teknikker baseres på plantevev som dyrkes og oppformeres under sterile forhold, på

næringsmedier i glass. Det skjer en relativt hurtig regenerering og vekst av småplantene.
Planten rotes in vitro eller in vivo og overføres til jord. Mikroformering hvor det brukes

meristemteknikker, gjør det mulig å fremstille et stort antall identiske planter ut ifra et

begrenset utgangsmateriale (Collin & Edwards 1998). For å kunne bevare sortsektheten og få
minst mulig uønsket variasjon i kvann ser det ut til at skuddspisskultur med aksillær

skuddanning og dyrking av somatiske embryo er mest aktuelt (Watanabe et al. 1998, Tsay &
Huang 1998, Miura et al. 1988). Uansett hvilken metode som benyttes kan det skje

mutasjoner og variasjoner, men det er ønskelig at frekvensen er lav (Debergh & Read 1991).

2.3.1 Adventiv skuddkultur

Adventive skudd er skudd som dannes fra en eller flere celler direkte fra epidermis eller andre
cellelag (direkte regenerasjon), eller fra kalluskultur (indirekte regenerasjon). Adventive

skudd dannes fra ferdig differensierte celler som endrer voksemåte i respons på

veksthormoner som tilsettes mediet. Kombinasjonen av cytokinin og auxin avgjør om det blir

dannet skudd eller røtter (Collin & Edwards 1998). Metoden gir mulighet for
masseproduksjon av planter, men er utsatt for uønsket somaklonal variasjon. Somaklonal
variasjon er særlig uønsket dersom det er ønske om å bevare sortsekthet hos en spesiell
genotype (Preece 1997). Adventiv skuddkultur brukes mye i produksjonen av alpefiol,
begonia og gloxinia (Collin & Edwards 1998).

2.3.2 Aksillær skuddkultur

Denne metoden er en variant av vanlig stiklingsformering, hvor det brukes
’’mikrotoppstiklinger” som blir kloner av morplanten. Det er viktig at morplantene dyrkes
under optimale forhold, og at de holdes mest mulig fri for sykdom, sopp og skadedyr.

Aksillære skudd finnes ved bladbasis, hvor bladet er festet til stilken (Preece 1997). Kvann

Litteraturdel Side 5



r
har anlegg til aksillære skudd ved bladbasis nede ved rotfestet (figur 1), og disse skuddene

kan dyrkes in vitro. En fordel med aksillær skuddkultur er at den somaklonale variasjonen er

meget lav. Dette skyldes at skuddene er ferdig dannede knopper med alle nødvendige cellelag
tilstede, noe som gjør mutasjonsfrekvensen lav.

Før skuddene kan skjæres av må de desinfiseres slik at ikke sopp og bakterier følger med og

fører til infeksjon på kulturene. Når en aksillær skuddkultur er etablert vil den være et godt

utgangsmateriale for å fremstille genetisk stabile planter/sorter. Plantene vil være både
identiske med mormaterialet og lett tilgjengelige fordi de kan vedlikeholdes som kulturer in

vitro i lange perioder (Preece 1997).

For å kunne vokse må skuddene plasseres på et passende næringsmedium, tilsatt alle makro-

og mikronæringsstoffer, sukker, vitaminer og ofte forskjellige kombinasjoner og

konsentrasjoner av plantehormoner. Agar blir ofte tilsatt for å gi mediet en halvfast konsistens

(Collin & Edwards 1998).

Watanabe et al. (1998) dyrket Angelica acutiloba ved aksillær skuddkultur. De brukte skudd

fra ett år gamle planter, og dyrket disse på Murashige & Skoog (MS) (1962) medium tilsatt

auxin og cytokinin ved 25°C i 16 timers dag. De aksillære skuddene som ble dannet fra

hovedskuddet ble fjernet og satt på hormonffitt medium, og kunne selv danne nye aksillære

skudd. For å fa rotdanning ble skuddene satt på MS medium tilsatt auxin, og deretter ble de
overført til jord.

Figur 1. Sideskuddene dannes ved bladbasis ned mot jorden.

2.3.3 Somatiske embryo

Ved vanlig frøformering utvikles embryo fra en encellet zygote til å bli en flercellet masse

som gjennomgår et globulært-, hjerteformet- og torpedostadium før det dannes et ferdig frø.

Somatiske embryo spirer direkte fra torpedostadiet og danner ’’frøplanter”.
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En kritisk faktor som avgjør nytteverdien til embryogene kulturer som formeringsmetode er

om embryogenesen er direkte eller indirekte. Direkte embryogenese defineres som danning av

somatiske embryo fra celler av utgangsmaterialet. Indirekte embryogenese defineres som
danning av somatiske embryo fra embryogen kallus som kommer fra utgangsmaterialet. Ofte

er det indirekte embryogenese som brukes fordi det er lett å overføre kallus til dyrking i

suspensjoner.

Avhengig av arten, kan det produseres et nærmest ubegrenset antall embryo fra en plante.

Embryoene dyrkes ofte i flytende medium, noe som gjør det mulig å fremstille tusenvis

samtidig. Flaskehalsen kommer først når embryoene skal håndteres manuelt og dyrkes videre

på fast medium og senere overføres til jord. Denne delen av formeringen er svært

arbeidskrevende, og begrenser i realiteten hvor mange planter som kan fremstilles fra

somatiske embryo til enhver tid. En annen ulempe er at utgangsmaterialet ofte er frø eller

frøplanter hvor egenskapene som voksen plante ennå ikke er kjent. Embryoene kan også være

misdannede, umodne, i dvale, eller ha svak vekst.

Mediet tilsettes ofte brukes plantehormonet 2,4-diklorofenoksyeddiksyre (2,4-D) for å

fremme danningen av kallus. Ved bruk av 2,4-D oppstår det ofte uønsket variasjon som vil

vises på de ferdige plantene (Merkle 1997). Tsay og Huang (1998) dyrket embryogen kallus

indusert fra umodne embryo av Angelica sinesis på MS (1962) medium. Vekstregulatorer var

ikke nødvendig for å fa spiring av embryoene. Den embryogene kallusen ble dyrket ved 25°C

i 16 timers dag med lys fra lysstoffrør, 100 mE/mV1.

Miura et al. (1988) reduserte variasjonen i Angelica acutiloba ved somatisk embryogenese.

Blomsterknopper ble kuttet opp og dyrket på Linsmaier-Skoog (LS) (1964) medium med 2,4-

D og kinetin i mørke ved 25°C. Den embryogene kallusen ble dyrket videre i ristekultur, og

somatiske embryo fra kallus ble overført til LS agar medium uten hormoner. De somatiske

embryoene ble belyst med 6000 lux i 14 timers dag fra flourescent lamper. Plantene som

spirte fra embryoene ble overført til rotningsmedium og deretter til en blanding av sand og

vermikulitt. Når forsøket ble avsluttet viste det seg at planter dyrket fra somatiske embryo

hadde mindre variasjon i utseende og innhold av medisinsk viktige forbindelser enn planter

dyrket fra frø, selv når begge varianter kom fra samme morplante.
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2.3.4 Kalluskultur

Ferdig differensierte celler har ofte evnen til å reversere til udifferensierte celler. Kallus
defineres vanligvis som en udifferensiert masse av celler eller parenkymceller som dannes i

respons på sår og kutt. I vevskultur defineres kallus som en uorganisert, voksende masse av
celler. Noen av cellene kan være differensierte og inneholde embryo, andre kan ha primordier

til skudd eller røtter, eller det kan være celler med et unormalt antall kromosomer (Kyte

1990). Kallus kan dannes fra nesten alle plantedeler, både fra planteorgan som røtter, blader

og stengler, eller fra spesifikt vev eller celletyper som pollen, endosperm og mesofyll.

For å indusere kallus brukes ofte 2,4-D og kinetin. Kallus som flyttes til næringsmedium med

lav hormonkonsentrasjon vil ofte danne et stort antall differensierte strukturer som embryo,

skudd eller røtter. Det er stor forskjell på hvor lett de ulike planteartene danner kallus, og hittil

er det hos tofrøbladete planter man har lykkes best. Responsen til kallusvevet på

oppformeringsmediet er genotypeavhengig, slik at et medium som har gitt godt resultat i en

art bare kan brukes som et veiledende medium til en annen art (Collin & Edwards 1998).

2.4 Innholdsstoffer

Hele fjellkvannplanten er aromatisk, og totalinnhold av eteriske oljer varierer mellom 0.3-
1.1% av tørrstoff, avhengig av plantedel. Hoveddelen av den eteriske oljen i kvann består av
hydrokarboner som kalles terpener: Monoterpener Cio, og sesquiterpener Cis. Oljen

inneholder også ofte varianter av terpenene: Aldehyder, alkoholer og ketoner.

De dominerende forbindelsene er p-fellandren og oc-pinen, den første oftest i størst mengde.

Andre forbindelser funnet i relativt høye konsentrajoner er sabinen, myrcen, limonen, 3-caren

og p-cymen (Ojala et al. 1986). Kvannrøttene inneholder eterisk olje med sterk aromatisk

lukt. Aromaen er beskrevet som bitter og urteaktig, med terpenkarakterer i olje fra ferske,
nylig høstede røtter, og muskliknende i destillert olje fra eldre, lagrede røtter (Kerrola et al.
1994). En beskrivelse av de ulike lukt- og smakskarakterene til noen av terpenene funnet i
kvann sees i tabell 1. Ojala et al. (1986) arbeidet med 15 ulike populasjoner av kvann, og viste

at det var betydelig variasjon mellom de ulike sortene. Variasjonen i totalt oljeinnhold fra år

til år var stor, mens det var lite variasjonen i sammensetningen av oljen innen de individuelle
populasjonene. Kerrola et al. (1994) identifiserte mer enn 80 flyktige forbindelse i røttene til

fjellkvann ved gasskromatografi og massespektrometri, og P-fellandren var den dominerende
komponenten i rotoljen.
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Oksydasjonsproduktene av 3-caren har vist seg å kunne gi allergiske reaksjoner, slik at dette

stoffet kan være en uønsket karakter. Mengden av 3-caren viste seg å variere med hvor

planten ble dyrket, slik at det kan være mulig å unngå forbindelsen. De største mengdene
fantes i planter som var dyrket langt nord i Skandinavia, og de minste mengdene i planter som

var dyrket langt sør i Skandinavia. Høye konsentrasjoner av a- og P-pinen kan gi en

terpentinaktig smak, mens høy konsentrasjon av ulike fellandrener vil gi en bedre aroma. En
del sorter fra Island har dårlige smaksegenskaper nettopp fordi de inneholder store mengder

a-pinen (Ojala et al. 1986) .

Tabell 1. Oversikt over noen av de flyktige forbindelsene som er funnet i fjellkvann (Ojala et
al. 1986, Kerrola et al. 1994), samt en beskrivelse av forbindelsenes lukt og smak (Furia &
Bellanca 1971, Berner 1964).
Navn Lukt og smakskjennetegn
Monoterpener
Bomylacetat Frisk, sterk furulukt, frisk brennende smak.
Camfen Terpen, kamferaktig lukt
P-cymen Sterk, karakteristisk lukt som minner om gulrot.
Eucalyptol Karakteristisk kamferaktig lukt og frisk, skarp smak.
Limonen Behagelig, sitronliknende lukt, uten kamfer- og

Myrcen
terpentinaktige undertoner.
Behagelig lukt

Fellandren Behagelig, frisk, sitrus, pepperlukt med en diskré mint

a-pinen
undertone.
Karakteristisk lukt av furu; terpentin-aktig, oksydert

p-pinen
materiale har en kvae-aktig lukt.
Karakteristisk terpentinlukt; tørr, treaktig eller kvaeliknende

Sabinen
aroma.
Sabinenhydrat: lukt som likner terpinol

a-terpinen Karakteristisk sitronlukt, blir bitter ved høye konsentrasjoner.
y-terpinen Karakteristisk sitronlukt, ikke så skarp som a-terpinene,

a-terpineol
svakt bitter, urteaktig, sitrusliknende.
Karakteristisk lilje/syrinduft, søt smak som minner om

Terpinolen
fortynnet fersken.
Søt furulukt

P-thujen Sterk kamferaktig lukt som minner om salvie.
Sesquiterpener
Bisabolen Behagelig, balsamaktig lukt
Caryofyllen P-caryofyllen: terpenlukt, midt mellom kløver og terpentin.
Aldehyd
Hexanal Karakteristisk fruktig duft og smak
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2.4.1 Analyse av flyktige forbindelser

Kromatografi er et samlenavn på flere separasjonsmetoder hvor stoffene som skal separeres
fordeler seg mellom to faser, en mobil og en stasjonær. Den mobile fasen kan være enten gass

eller væske, og kalles henholdsvis gass- eller væskekromatografi. Under separasjonen vil de

ulike stoffene bevege seg med ulik hastighet gjennom kolonnen. Avhengig av stoffenes
affinitet til stasjonærfasen vil de fa ulik spredning. Denne forskjellen er utgangspunktet i

kromatografisk separasjon, og kan tolkes på et kromatogram som topper med forskjellig

retensjonstid (vedlegg A). Stoffer som skal analyseres med gasskromatografi (GC) må være
flyktige og stabile ved de temperaturer som benyttes.

En gasskromatograf kan videre kobles til et massespektrometer (MS). Et massespektrometer

er en massefølsom detektor hvor signalet er avhengig av konsentrasjonen og mobilfase-

hastigheten i det kromatografiske systemet. MS består vanligvis av en ionekilde, masse-

analysator og detektor. Molekylene ioniseres og nedbrytes i mindre deler, og massen til de

ioniserte molekylene kan bestemmes ved at de separeres etter sitt masse/ladningsforhold

{m/z). Relativ intensitet av ioner som funksjon av m/z verdi plottes vanligvis som et histogram

og kalles et massespektrum.

Kombinasjonen gasskromatografi/massespektrometri (GC/MS) er i dag et av de mest

avanserte redskap for analysering av komplekse blandinger av flyktige stoffer (Greibrokk et

al. 1998).

Headspaceanalyse er en metode hvor gassfasen som er i kontakt med prøven injiseres på

kolonnen. Metoden benyttes hovedsakelig til bestemmelse av flyktige forbindelser i lave

konsentrasjoner som dermed er vanskelig å bestemme ved andre kromatografiske metoder.

Headspace blir ofte benyttet til analyse av organiske flyktige forbindelser. Når prøven

kondisjoneres til en termodynamisk tilstand (likevekt mellom gassfasen og prøvematriksen) i
en lukket beholder kalles metoden statisk headspace. Gassfasen injiseres på en GC.

Resultatene til hvert stoff som blir funnet kommer ut som topper med ulikt areal på et

kromatogram. Dette er en unik egenskap ved statisk headspace fordi arealet på toppen

indikerer konsentrasjonen av dette stoffet i gassfase over orginalprøven.

I dynamisk headspaceteknikk benyttes en bæregass som kontinuerlig tar med seg de flyktige

forbindelsene til en beholder hvor de samles opp på en fast adsorbent eller i en kjølefelle.
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Metoden brukes på stoff som ikke fanges opp ved statisk headspace på grunn av for lav

konsentrasjon eller ugunstige fordelingskoeffisienter ved gass-væske fasen. De oppsamlede

analyttene blir desorbert inn i GC med split eller splitless injeksjon (Poole & Poole 1994).

I kvann er hoveddelen av forbindelsene terpenoider som er bygget opp av isoprene enheter.
Under dannelsen av disse stoffene kan det lett skje en isomerisering. Elektronstrømmen i

massespektrometeret kan da flytte på dobbeltbindingene i forbindelsene, slik at andre
forbindelser enn de reelle detekteres. Terpener har i massespektrometeret en tendens til å
fragmentere likt, selv om de er ulike i sin opprinnelse. Når dette skjer er det kun mengden av

de forskjellige fragmentene som kan fortelle noe om strukturen til det opprinnelige molekylet

(Vogt pers. med.).
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3 Materiale og metoder

3.1 Plantemateriale
To kvannstammer, Øvsthus og Elgje fra Voss, ble benyttet i forsøkene. Fem av plantene fra

Øvsthusstammen hadde blitt dyrket ett år ute på et jorde, og ble spadd opp og pottet inn i 20

cm potter før de kom til senter for klimaregulert planteforskning (SKP) som knoller i dvale.

Ca. 120 Øvsthusplanter ble dyrket fra frø i et klimaregulert drivhus i SKP. Elgjestammen

bestod av 25 planter fra Evanger, og ble sendt til SKP når de var ca. 10 måneder gamle. Disse

plantene hadde blitt dyrket i 10 cm potter ute i friluft fra de var sådd. Vossakvann

forekommer med mer eller mindre fylt stengel, og i forsøket ble planter av alle fylthetsgrader

benyttet. Plantene ble sortert i klasser av fylthet fra 1 til 5, hvor 1 ble betegnet som helt fylt og

5 som helt hul.

3.1.1 Vekstforhold

Plantene som kom til SKP ett år gamle ble dyrket i veksthus fra februar til juni ved 15-18°C

med naturlig dagslys supplert med HPI lamper til ca 200 pinol mV i 18 timers dag. Frøene lå

en måned i kjøleskap i mørke på fuktig filtrerpapir i petriskål ved 4°C. Etter vemalisering

spirte frøene i kjøleskap, og ble priklet over i plantebrett i veksthuset i februar med naturlig

dagslys ved 15-18°C. Sårunde nummer to utført i februar ble bare lagt på fuktig filtrerpapir i

glasskål i fullt lys fra SONT-lamper i veksthuset. Også på denne måten spirte frøene. Spirte

frø ble priklet over i jord, og uspirte frø ble sådd i jord.

Frøplantene ble dyrket en måned ved 21°C, deretter ved 15-18°C, i 18 timers dag fra naturlig

dagslys supplert med HPI- og SONT-lamper dersom innstrålingen kom under 150 pmol mV1.
Plantene ble skygget med skyggegardiner dersom solinnstrålingen i sommermånedene var

mer enn 300 pmol mV, slik at temperaturen ikke ble for høy. Luftfuktigheten ble holdt

mellom 60 og 70%. Plantene ble dyrket i 9 cm potter i Floralux naturtorv, pH 5.5 med

innblandet perlitt (2-5%). Plantene ble vannet annenhver dag med gjødselvann av

kalksalpeter, ammoniumnitrat og Rød Superba (vedlegg B), og pottet om til større potter etter

behov. De siste pottene var av størrelse 22 cm.
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Plantene ble sprøytet med Karate og Apollo mot veksthusspinnmidd (Tetranychus urticae
Koch) to ganger, i juni og juli. Rovmidd (Phytosilus persimilis) ble også brukt mot veksthus¬

spinnmidd med godt resultat. Noen kulturer i drivhuset ble angrepet av Amerikansk blomster-
trips (Frankliniella occidentalism, og for å hindre spredning ble også kvannen sprøytet med

Merkaptodimetur (mesurol) fire ganger i en intensiv behandling (en gang per uke i fire uker).

En utfordring ved å dyrke kvann i drivhus er at arten ikke er en typisk drivhusplante. Ved

optimal veksttemperatur på 15-18°C, er kvann utsatt for angrep av mugg, gråskimmel og

mose/lav på jordoverflata (egne obs.). Kvann angripes av skadedyr og insekter i naturen,

spesielt snegler og sommerfugllarver (Hernes pers. med.), men angrepene blir sjelden

ødeleggende.

3.2 Mikroformering, innledende forsøk

Som tidligere nevnt sitter sideskuddene hos kvann ved bladbasis ned mot jorden, noe som gjør

de mer utsatt for å fa sopp og bakterier på overflaten via vannsprut. Det er derfor viktig å
finne en egnet desinfeksjonsmetode for kvannplantene. På grunn av begrenset plantemateriale

ble sikorisalat og stangselleri brukt som testplanter. Disse to artene har vekstpunktene plassert

på samme måte som kvann, og selleri hører også til samme familie som kvann. Sikorisalat har
store sideskudd som er enkle å øve skjæring på.

3.2.1 Morplantemateriale

Til de innledende forsøkene ble det skåret sideskudd fra sikorisalat og selleri kjøpt i vanlige
matvarebutikker. Det ble også skåret sideskudd fra ett år gamle kvannplanter av sorten

Øvsthus. Morplantebehandling er beskrevet under avsnitt 3.1.

3.2.2 Desinfeksjon

Desinfeksjonen ble valgt etter Miura et al. (1987) og Watanabe et al. (1998).

Plantematerialet ble dyppet 10 sekunder i 70% etanol og deretter lagt 10 minutter i

1% natriumhypokloritt tilsatt 1 ml Tween 20 per 250 ml. Materialet ble etter desinfeksjonen

skylt i autoklavert destillert vann i 3+10+20 minutter.
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3.2.3 Næringsmedium

Skuddene ble dyrket i 6 cm petriskåler på Murashige & Skoog (MS) medium (Duchefa cat.

no. M 0222), vedlegg B. Mediet ble tilsatt hormonene auxin og cytokinin i form av

naftaleneddiksyre (NAA) og 6-furfurylaminopurin (kinetin) i fire ulike kombinasjoner (tabell

2). Mediet ble også tilsatt 30 g/l sukrose som karbonkilde og 6 g/l agar for å gi mediet en

halvfast konsistens. pH ble justert ved hjelp av NaOH til ca. 5.75 før autoklavering ved 120°C

i 15 minutter.

Tabell 2. Hormonkonsentrasjoner i mediet til de innledende forsøkene.
Medium Hormonkonsentrasjon

NAA mg/l Kinetin mg/l

0 0.0 0.0

1 0.01 0.1

2 0.05 0.1

3 0.05 0.2

Det ble dyrket ett gjentak med 10 skudd fra sikorisalat, to gjentak med 10 skudd fra

stangselleri og to gjentak med 9 skudd fra kvann. Skuddene ble flyttet til nytt medium hver

tredje uke.

3.2.4 Lys og temperatur

Plantene ble dyrket i klimakontrollerte vekstrom ved 21°C og belyst med 42 pmol mV1 fra

Philips TLD 36W/33 white i 18 timers dag.

3.3 Mikroformering, hovedforsøk

3.3.1 Morplantemateriale

Til hovedforsøket ble det brukt sideskudd fra planter som var dyrket frem fra frø i SKP. Disse

plantene tilhørte sorten Øvsthus, og både fylte og hule planter ble benyttet.

Morplantebehandling er beskrevet under avsnitt 3.1.1.

3.3.2 Desinfeksjon

Det ble brukt samme desinfeksjonsmetode som i de innledende forsøkene, avsnitt 3.2.2.

Materiale og metoder Side 14



3.3.3 Næringsmedium

MS medium (Duchefa cat. no M 0222) (Watanabe et al. 1998) ble benyttet som
formeringsmedium (vedlegg C). Mediet ble tilsatt 30 g/l sukrose som karbonkilde, hormonene
auxin og cytokinin i form av 7V-isopentenylaminopurin (2iP) og indole-3-smørsyre (IBA) i 12
ulike konsentrasjoner (tabell 3). pH ble justert ved hjelp av NaOH til ca. 5.7 og deretter tilsatt

6 g/l agar som gir mediet en halvfast konsistens. Mediet ble autoklavert ved 120°C i 15

minutter.

Forsøket hadde tre gjentak, hvorav hvert gjentak bestod av 6 X 12 skuddspisser.
Skuddspissene ble plassert i hvert sitt reagensrør, med 6 skuddspisser på hvert medium.

Skuddene ble flyttet til nytt medium hver tredje uke. Skuddene ble dyrket ved 75 pmol mV1 i

det ”hvite rommet” (avsnitt 3.3.4).

Tabell 3. Hormonkonsentrasjonene i mg/l brukt i grunnmediet.
2W/IBA 0 0,01 0,05 0,1
0
0,01

1
2 3 4

0,05 5 6 7 8
M_ 9 10 11 12

Gjentak 3 ble etter tre uker flyttet over på MS medium tilsatt 0.1mg/l gibberelinsyre (GA3),
eller MS medium uten hormoner. Begge medier inneholdt 30 g/l sukrose og 6 g/l agar, med
pH justert til ca. 5.7. Plantene på GA3 og hormonfritt medium ble dyrket ved ulik
lysbehandling, se avsnitt 3.3.4. Det ble dyrket tre planter per medium og lysbehandling.

Rotinduksjonsmediet bestod av MS medium (Duchefa cat. no M 0222) i halv styrke tilsatt 0.1

mg/l indoleddiksyre (LAA), 30 g/l sukker og 6 g/l agar (Watanabe et al. 1998).

Plantene ble etter to uker på medium med IAA flyttet til et hormonfritt rotstrekningsmedium
med ellers samme sammensetning som rotinduksjonsmediet.

Alt næringsmedium til bruk i gjentak 2 og 3 ble tilsatt 1 ml/l Plant Preservative Mixture
(PPM) på grunn av problemer med infeksjon (vedlegg D).

Materiale og metoder Side 15



3.3.4 Lys og temperatur

Det ble brukt to vekstrom, ett for hver lyskilde. I det ’’hvite rommet” (lyskilde Philips TLD

36W/33 white) ble det etablert to lysintensiteter: 30 pinol mV1 og 75 (imol mV1 i 18 timers

dag. Temperaturen ble holdt ved 18°C. I det ’’røde rommet” (lyskilde Philips 36W/15 red) ble

det etablert kun én lysintensitet: 30 (Jmol mV1 i 18 timers dag. Temperaturen ble her holdt på

21°C.

3.4 Nedfrysing

Plantene som skulle analyseres for innholdsstoffer ble fryst ned til tre ulike tider: Juni, juli og

desember. Det ble brukt tre hule og tre fylte planter ved hver nedfrysing. All grønnmasse ble

skåret av hver plante og delt inn i blad og stilk. Hver del ble veiet for seg. Definisjon av blad

og stilk kan sees på figur 2, alt grønt utenfor de sorte strekene defineres som blad og alt

innenfor som stilk.
Røttene ble vasket fri for jord, tørket lett med trekkpapir, og veid.

Bladprøvene bestod av blader fra tre fylte planter blandet i en beholder, og blader fra tre hule

planter blandet i en annen beholder. Tilsvarende prøver ble tatt av stilker og røtter etter
oppkutting i 2-5 mm biter. Også her bestod prøvene av tre og tre planter blandet sammen.

Prøvene ble fryst ned i flytende nitrogen (-198°C), og knust i morter ned til pulver. Ved første

prøvetidspunkt ble alt plantematerialet brukt, ca. 25 g. Ved de to neste prøvetidspunktene var

det større mengder plantemateriale, og ca. 30 gram (full beholder) ble tatt ut tilfeldig og fryst

ned. Prøvematerialet ble oppbevart i en -80°C kryogen fryser fram til analysen.

Figur 2. Blad defineres som grønt utenfor svart strek, stilk defineres som
grønt innenfor svart strek.
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3.5 Smakstest

Kun stilker ble brukt til smakstesten. De ble kuttet i biter på 0.5 x 0.5 cm. Stilker fra tre fylte

planter ble blandet og stilker fra tre hule planter ble blandet for å minimere feilen i tilfelle stor

individvariasjon. Smakstesten ble utført blindt: Skålene var nummerert av en person som selv

ikke deltok i testen. Prøvene ble luktet og smakt på av to til tre personer mellom 20 og 50 år
av begge kjønn uten erfaring fra andre smakstester. Mellom hver prøve ble det tatt en 5

minutters pause, hvor munnen ble skylt i vann, og det ble spist tørr nøytral kjeks for å fa bort

smaken. Forskjellene ble forsøkt beskrevet med egne ord, hvilken som var sterkest, friskest,

mest søt og liknende. Siden det var relativt lett å kjenne lukt og smaksforskjeller, ble det ikke

utført større sensoriske tester med trenet panel.

3.6 Analyse av flyktige forbindelser

Femten standarder av blant annet terpener hvorav de fleste er funnet i kvann tidligere (Ojala et

al. 1986) ble brukt som grunnlag. Kvannprøvene bestod av:
Forsøk 1) Fersk hul og fylt Øvsthus og Elgje med ett høstetidspunkt og tre ulike plantedeler:

Blad, stilk og rot.

Forsøk 2) Frossen hul og fylt Øvsthus med tre ulike høstetidspunkt (juni, juli og desember) og

tre ulike plantedeler: Blad, stilk og rot.

Standardene ble brukt i konsentrasjonen 10 mg/ml i hexan. Ca.10 ml av hver standard ble

pipettert ut i headspaceglass (Agilent headspace vials 20 ml), og 5 rør med blandinger av 50

pl av hver standard ble laget.

1.0 g prøve (± 0.05 g) av frossen eller frisk kvann, 60 prøver totalt, ble innveid i headspace¬

glass (Agilent headspace vials 20 ml), overblåst (flushet) med nitrogen (>99.996%, gass-

hastighet 100 ± 2 ml min'1) gjennom en glasspipette i et inertkammer i 20 sekunder. Alle

glassene ble forseglet (Agilent Headspace crimp cap/PTFE/si septum 20 mm) inne i

kammeret slik at minst mulig oksygen kunne komme til å reagere med prøven. Prøvene ble

deretter oppbevart i en karusell ved ca.l5°C før analysen. Hver analyse tok 48.5 minutter, slik

at prøve 1 stod ved 15°C i 0 minutter, prøve 2 i 48.5 minutter, prøve 3 i 97 minutter og så

videre. På grunn av plassmangel i karusellen som fører prøvene til GC ble prøve 45-60

oppbevart i en -80°C kryogen fryser før plassering i karusellen neste dag.
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Prøvene ble kondisjonert ved 70°C i 10 minutter i en Headspace Sampler (HP 7694), og

deretter ble 1 ml av gassfasen over prøvene injisert på en gasskromatograf (Agilent 6890

Series GC System).

Stoffene ble separert i en DB-WAXetr kolonne (J & W DB-Waxetr, 30 m, 250 pm i.d., 0.5

jim film) med helium (99.999%) som bæregass (gasshastighet ca. 40 cm sek'1, beregnet ut ifra

void volum). Temperatur programmet startet på 35°C, og økte med 2°C min'1 til 100°C,

12.5°C min'1 til 150°C og 20°C min'1 til 250°C i 7 minutter (totalt 48.5 minutter). Fra GC ble

de separerte komponentene detektert på en MS (Agilent 5973 Network Mass Selective
Detector).

Toppene i kromatogrammet ble integrert og identifisert ved hjelp av Wiley 130K Mass

Spectral Database (HP G1030 MS Chemstation, John Wiley and Sons, Inc. 1986), og nist98

database (NIST MS search v.l.6d). For å redusere antall topper ble det foretatt en
reintegrering av alle kromatogrammene. Topper med et areal mindre enn 200.000 ble fjernet.

Alle prøvene ble overført som csv-filer til excel, hvor det ble laget tabeller av tallresultatene.

For å redusere datamaterialet ytterligere ble stoff med sporadisk opptreden fjernet. Prøvene

ble gruppert etter de ulike sortene, retensjonstidene og plantedelene, og igjen ble stoff med

sporadisk opptreden fjernet. Stolpediagram med oversikt over alle innholdsstoffene ble laget,

og stoff som alltid forekom i små mengder (areal mindre enn 5.000.000), og sporadisk både

når det gjaldt prøvetidspunkt, plantedeler og hul/fylt variant ble fjernet. Identiteten til toppene

ble bekreftet ved sammenlikning av retensjonstider for eksterne terpenstandarder, og tolking

av massespektra. Hver forbindelse ble sjekket mot bibliotekdatabasene NIST og Wiley.

3.7 Statistiske metoder
3.7.1 Mikroformering

Gjennomsnitt og variansanalyser ble beregnet ved hjelp av funksjonene ANOVA One-

Sample-t, One-Way- og Two-Way analysis of Variance i Minitab (Minitab v. 13.3, 2000).

Det ble analysert etter signifikante forskjeller mellom antall sideskudd dannet fra skudd på

medium med forskjellige hormonkonsentrasjoner.
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3.7.2 Analyse av flyktige forbindelser

Tallmaterialet fra analysen av innholdsstoffer ble behandlet gjennom programmet Proc GLM i
SAS v.6.12 (utført av Per Lea, Matforsk).

I forsøk 1 ble det analysert etter signifikante forskjeller mellom frisk Øvsthus og Elgje, hul og

fylt variant og mellom blad, stilk og rot.

I forsøk 2 ble det analysert etter signifikante forskjeller mellom frossen Øvsthus til tre ulike
prøvetidspunkt, hul og fylt variant og mellom blad, stilk og rot.
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4 Resultater

4.1 Mikroformering, innledende forsøk

Skuddene vokste med ulik hastighet på mediene og relativt fa var infisert (8%), noe som

indikerer at desinfeksjonen var effektiv.

Skuddene som ble dyrket på mediet uten hormoner hadde svært dårlig vekst, spesielt gjaldt

dette små skuddspisser. Mediene med 0.05/0.1 og 0.05/0.2 mg/l NAA/kinetin hadde best

tilvekst, med planter som raskt ble grønne og store. Det ble dannet noen få sideskudd in vitro,
men bare på kvann. Over 90% av kvannskuddene på mediene med 0.05/0.1 og 0.05/0.2 mg/l

NAA/kinetin kom over i generativ fase og dannet blomster og frø in vitro.

4.2 Mikroformering, hovedforsøk

Skuddene vokste og dannet sideskudd (tabell 4 og figur 2). Veksten av skuddene varierte

avhengig av hormonkonsentrasjon i mediet de ble dyrket på, men relativt usystematisk.

Mange av skuddene ble infisert og døde relativt tidlig (tabell 3), og dette gjaldt

gjennomgående for alle hormonkombinasjonene. Mediet uten hormoner utpekte seg med
mange små skudd i svak vekst, men fikk også større skudd som dannet sideskudd. Mediene

med de høyeste hormonkonsentrasjonene hadde store skudd i god vekst. Det ble dannet flest
sideskudd fra skudd dyrket på mediet med 0.05/0.1 mg/l IBA/2-iP, men få fra skudd dyrket på

mediet med 0.1/0.1 mg/l IBA/2-iP. Skuddene hadde varierende størrelse og varierende antall

sideskudd. Det ble dannet flest sideskudd på medier med lik konsentrasjon av auxin og

cytokinin (tabell 4). Skuddene på mediene med 0.01/0.01 og 0.05/0.05 mg/l IBA/2-iP

utmerket seg med flest sideskudd i sin gruppe. Flere av skuddene som ble dyrket på mediet

med 0.1/0.1 mg/l IBA/2-iP kom over i generativ fase og dannet blomst og frø (figur 3).

—
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Figur 2. Danning av sideskudd in vitro. Figur 3. Blomstring in vitro.

Tabell 3. Overlevelse av kvannskudd dyrket på medium med ulik hormonkonsentrasjon.
Hormon Antall kvannskudd
konsentrasjon
IBA 2-iP mg/l Uker %
mg/l Friske Infiserte Døde døde

0 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12
0.0 0.0 12 8 7 5 5 4 5 7 7 58

0.01 0.01 12 8 8 4 4 1 3 4 8 8 66.6
0.05 0.01 12 5 3 3 3 7 9 9 9 75
0.1 0.01 12 5 4 3 2 7 8 9 10 83.3

0.0 0.05 12 10 9 5 5 2 3 7 7 58
0.01 0.05 12 8 6 3 3 4 6 9 9 75
0.05 0.05 12 7 4 4 4 5 8 8 8 66.6
0.1 0.05 12 7 4 4 4 5 8 8 8 66.6

0.0 0.1 12 7 3 5 5 5 9 7 7 58
0.01 0.1 12 11 10 6 6 1 2 6 6 50
0.05 0.1 12 10 6 6 6 2 6 6 6 50
0.1 0.1 12 9 4 3 3 3 8 9 9 75

Tabell 4. Antall sideskudd dannet på medium med ulik konsentrasjon av hormonene IBA og
2-iP. Tallene er totalt antall etter 3 gjentak, b betyr blomst.
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Hormonkonsentrasjon

IBAmg/1 2-iPmg/l

Uker

3 6 9 12

0.0 0.0 2 3 5 7

0.01 0.01 2 6 9 10
0.05 0.01 0 0 2 2
0.1 0.01 0 0 1 1

0 0.05 1 2 3 3
0.01 0.05 2 2 3 4
0.05 0.05 3 6 8 10
0.1 0.05 6 7 8 9

0 0.1 2 2 2 2
0.01 0.1 2 2 3 4
0.05 0.1 2 4 9 17
0.1 0.1 0 lb 2b 3b

Skuddene på mediet tilsatt gibberelinsyre og mediet uten hormoner under forskjellig lys¬

behandling dannet også sideskudd (tabell 5). På flere av skuddene dyrket ved forskjellige

hormonkonsentrasjoner/lys kombinasjoner ble det dannet blomst, flest på mediet tilsatt 0.1

mg/l GA3. Skuddene dyrket under hvitt 30 og rødt 30 dannet flest sideskudd ved en

konsentrasjon av cytokinin (2-iP) på 0.05, mens skuddene dyrket under hvitt 75 dannet

sideskudd ved alle cytokininkonsentrasjoner.

Tabell 5. Antall sideskudd dannet totalt etter 9 uker ved 3 ulike lysbehandlinger og medium
med 2 ulike hormonkonsentrasjoner. b betyr blomst på hovedskuddet.
Hormonkonsentrasjon
i startmedium

Hvitt 30jJmol m2s'1 Hvitt 75/Llmol m2s'1 Rødt 30jumol m2s'1

IBA mg/l 2-iP mg/l Uten 0.1 mg/l Uten 0.1 mg/l Uten 0.1 mg/l
hormoner GA3 hormoner GA3 hormoner GA3

0.01 0.01 2

0.0 0.05 1
0.01 0.05 1 2 3b 2 lb
0.05 0.05 3 1 3 1 1
0.1 0.05 2 3

0.0 0.1 2 lb 1
0.01 0.1 b 2
0.05 0.1 2
0.1 0.1 4 b b

—
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Plantene fra hovedforsøket som ble dyrket på rotningsmedium fikk røtter, men ikke mens de
ble dyrket på rotinduksjonsmediet. Rotdanningen tok flere uker, og etter 1 måned (det vil si
20 dager på rotstrekningsmedium) kom det synlige røtter, figur 5 og tabell 6. Ut ifra hvilket
medium plantene kom fra før dyrking på rotningsmedium ble det ikke dannet røtter på skudd
fra alle dyrkningsmediene. Skudd fra mediet med 0.01/0.05 mg/l IBA/2-iP fikk dannet flest
og tidligst røtter.

Tabell 6. Rotutvikling hos in vitro plantene. Dyrkningsmedium og hormonkonsentrasjonen
viser til eventuelle ettereffekter av dyrkningsmediet.
Dyrknings
medium

Hormonkonsentrasjon Synlige røtter
IBA mg/l 2-iP mg/l 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 7 uker

1 0.0 0.0 X X X
2 0.01 0.01 X
6 0.01 0.05 X X X X
7 0.05 0.05 X X
11 0.05 0.1 X X
12 0.1 0.1 X

Forskjellen i antall sideskudd dannet på mediet med de ulike hormonkonsentrasjonene (tabell
4) var signifikant ved p < 0.05 (Minitab, enveis variansanalyse), og forholdene mellom
mediene kan sees i figur 4.

Forskjellene i antall sideskudd på gibberelin/hormonfritt medium i kombinasjon med tre

kombinasjoner av hvitt og rødt lys i ulik intensitet var ikke signifikante ved p < 0.05 (Minitab
toveis variansanalyse). Forskjellen i vekst hos plantene på forskjellig lys var derimot stor
(figur 6). Plantene dyrket under rødt lys var større og mer friskt grønne enn plantene under
hvitt lys. Gjennomsnittshøyden av skuddene på rødt 30 var ca. tre cm, mens den på hvitt 30
var ca. 1 cm. Skuddene på hvitt 75 var i snitt ca. 2 cm høye, men her kunne det observeres
sviskader og krøllete brune kanter på enkelte av bladene.
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Figur 6. Totalt antall sideskudd på medium med ulike hormonkonsntrasjoner.
Gjennomsnittsverdien på 6.5 er merket av som svart strek.

Figur 7. Rotdanning av kvann in vitro. Figur 8. Sammenlikning av veksten hos planter
dyrket under rødt 30 pmol m2s'1 (t.v), hvitt 75
pmol m2s'1(midten) og hvitt 30 jumol m2s'I(t.h).
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4.3 Morfologi og utvikling av fylt og hul kvann.

Figur 7 viser røtter fra 6 måneder gamle planter, av hul og fylt variant. Det kan sees

forskjeller både i voksemåte og størrelsesforhold. Begge varianter har den karakteristiske
tykke hovedrota med siderøtter, men størrelsen er svært forskjellig. Dette gjaldt alle røttene av

hul og fylt kvann. Veiing av plantene før nedfrysing viste at den hule varianten av kvann var
større og tyngre enn den fylte. Størrelsen var ikke så ulik i juni (4 måneder gamle), men ved

resten av prøvetidspunktene er resultatene entydige, figur 8.

Figur 7. Røtter fra 6 måneder gamle planter. Rot fra hul kvann til venstre,
og rot fra fylt kvann til høyre.

Figur 8. Biomasse av hul og fylt kvann. Verdiene er gjennomsnitt for tre planter. Alle
plantene ble frøsådd i februar samme året som de ble høstet.
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4.4 Smak av fylt og hul kvann.

Smakstesten kan ikke sees på som en fullstendig sensorisk analyse av vossakvann, men gir en

liten beskrivelse av smak og smaksforskjellene mellom den hule og den fylte varianten.

Tabell 7. Smaksbeskrivelse av stilkene til to varianter av vossakvann sommer 2000.
Testdato. Deltakere Kommentar

Hule stilker Fylte stilker
Resultat

30.06.00 3 Skarp, besk, Emmen, mild, Alle tre fikk like resultat,
bitter, stikkende, besk, rund, søt, med fylt kvann som mest
såpe, pepper. såpe, anis, furu. behagelig å ha i munnen.
Sterk ettersmak Frisk ettersmak Hul kvann gav sterkest

ettersmak.
28.07.00 3 Skarp, såpe, Mild, svakt bitter, Alle tre var fremdeles enige

stikkende, bitter, emmen, noe søt, om at hul kvann var
granbar, sterk appelsinskall, skarpest på smak, og minst
lukt mild lukt søt.

25.08.00 2 Såpe, besk, Barnål, I denne runden var det
gulrot, sitron, stikkende, gulrot, vanskelig å kjenne hvilken
parfyme, trevlet gress, besk, som var sterkest, selv om

trevlet det fremdeles kunne
kjennes forskjeller i
smaken.

Resultatene av smakstesten viste at det er lettest og kjenne forskjell på hul og fylt kvann tidlig

på sommeren (tabell 7). Under smakstesten i august kunne det merkes mye trevler i kvannen,

og smaken ble generelt mindre god.

4.5 Flyktige forbindelser i ulike varianter av kvann.

GC-MS analysen detekterte over 200 ulike forbindelser med forslag til identitet. De fleste

forbindelsene var terpener. Etter redusering av datamaterialet ble 10-30 forbindelser

identifisert, antallet varierte med de ulike sorter og plantedeler. Identiteten til disse

forbindelsene er vist i vedlegg E. Forbindelsene som ble identifisert utgjør

hovedkomponentene av den eteriske oljen i vossakvann. Det var forskjeller i både mengde og

sammensetning av innholdsstoffer mellom de ulike kvannstammene, prøvetidspunktene og

plantedelene, og den statistiske analysen bekreftet at flere av forbindelsene var signifikant

forskjellige ved p < 0.05 (figur 10-19).
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4.5.1 Forsøk 1

Elgje hadde mye lavere totalirmhold av flyktige forbindelser enn Øvsthus, både når det gjaldt

hul og fylt variant (figur 9).

Øvsthus viste ingen tydelige forskjeller mellom hul og fylt variant når det gjaldt totalmengde

av flyktige forbindelser. Det ble funnet og identifisert færre forbindelser i Elgje enn Øvsthus,

og sammensetningen var annerledes. I både Elgje og Øvsthus var (3-thujen den dominerende

forbindelsen i blader og stilker, mens oc-pinen var den dominerende forbindelsen i røttene. Et

unntak gjelder for frisk fylt Øvsthus (figur 12), hvor (3-thujen var dominerende i alle plante¬

deler. Sammensetningen og mengden av de andre forbindelsene varierte mellom de ulike

prøvene som det fremkommer av figur 10-13. Statistikkresultatene viste at det er større

variasjon mellom blad/ rot og stilk/ rot enn mellom blad og stilk.

Statistikkresultatene viste også at det ikke var mange forbindelser som var signifikant

forskjellige mellom begge sorter og fylt og hul variant av kvann ved p < 0.05. Forbindelsene

som var forskjellige var limonen, (3-pinen, a-pinen, camfen, (3-fellandren og (3-thujen.
Elgje inneholdt ikke 3-caren.
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Figur 9. Totalinnhold av flyktige forbindelser funnet i Øvsthus (ø) og Elgje (e) i hele planten.
1, 2, 3 står for prøvetidspunktene i juni, juli og august.

I figur 10-19 står abc for signifikante forskjeller mellom blad, stilk og rot ved p < 0.05. Lik
bokstav eller ingen kommentar betyr at det ikke er signifikant forskjell.
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Figur 10. Sammensetningen av totalt antall flyktige forbindelser funnet i frisk, fylt Elgje.

acetaldehyd etanol a-pinen camfen b-pinen b-thujen fellandren limonen b-fellandren
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Figur 11. Sammensetningen av totalt antall flyktige forbindelser funnet i frisk, hul Elgje.
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Figur 12. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i frisk, fylt Øvsthus
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Figur 13. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i frisk, hul Øvsthus.

4.5.2 Forsøk 2

Sammensetningen av de flyktige forbindelsene varierte som vist i figur 14-19. I juni hadde

bladene et høyere innhold av de fleste forbindelsene, men innholdet sank utover høsten til

fordel for røttene. Stilkene hadde det aller laveste innholdet ved alle tre prøvetidspunkter.

Nesten alle forbindelsene var signifikant forskjellig fra hverandre i blad, stilk og rot ved p <

0.05. (3-thujen viste seg å være den dominerende forbindelsen i forsøk 2, men det var også

flere andre forbindelser tilstede i relativt store mengder i juni og juli i forhold til i desember

(figur 14-19). Forskjellen mellom hul og fylt var mindre enn forskjellene mellom

plantedelene, og det var kun følgende forbindelser som var signifikant forskjellige ved p <

0.05 i de to variantene; 2,2-dimetyl-3-oktanol, [3-pinen, decan, acetaldehyd, terpinolen,

cymen, myrcen, camfen, 3-caren, y-terpinen og undecan.

Forskjellen i innholdsstoff mellom de tre prøvetidspunktene var større, her var følgende

forbindelser signifikant forskjellige ved p < 0.05; 2,2-dimetyl-3-oktanol, limonen, fellandren,

(3-pinen, (3-thujen, 2-hexenal, acetaldehyd, a-pinen, terpinolen, cymen, myrcen, camfen, 3-

caren, 2-etylfuran, y-terpinen, undecan og (3-fellandren.

Resultater Side 30



: ------8DC
□Blad

L Stilk i_
| □Rol

abc

aba
abc

abc

.1 abc abc

1 .. J_□_fin ■“ .n
i?

Figur 14. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i
frossen, fylt Øvsthus i juni.
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Figur 15. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i
frossen, hul Øvsthus i juni.

Resultater Side 31



1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

abc □Blad

□Rot abC

abc

nT
' ' '

i abc aba aba

1 ■»* 860

1 n
ab'h 1 fl aabn1 «6fn n fLn 1 ... nuL. 1 fei n

Figur 16. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i
frossen, fylt Øvsthus i juli.
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Figur 17. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i
frossen, hul Øvsthus i juli
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Figur 18. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i

frossen, fylt Øvsthus i desember.

Figur 19. Sammensetningen av et utvalg flyktige forbindelser funnet i
frossen, hul Øvsthus i desember.
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5 Diskusjon

5.1 Mikroformering

Danningen av sideskudd hos kvann viste seg å variere med hormonkonsentrasjonen i

dyrkingsmediet. Dette stemmer med Shi-Yu & Kuo-Chang (1989) som dyrket kallus,
somatiske embryo og adventive skudd av Angelica sinensis, og fikk varierende resultat av
dyrking på ulike medier og hormonkonsentrasjoner. Resultatene tyder på at det kan være en
sammenheng mellom sammensetningen og konsentrasjonen av hormonene på danning av
sideskudd. Spesielt forholdet mellom auxin og cytokinin ser ut til å være avgjørende for å fa
dannet flest sideskudd (tabell 4). Ofte er det slik at ved et høyt cytokinin/auxin forhold i

mediet blir det dannet skudd, stilker og blader, mens ved et høyt auxin/cytdkinin forhold blir

det dannet røtter (Salisbury & Ross 1992).

Trenden var at skuddene på medier med like stor konsentrasjon av cytokinin og auxin fikk
flest sideskudd. Unntaket var medium med 0.05/0.1 mg/l IBA/2-iP, hvor det ble dannet flest
sideskudd, selv om konsentrasjonen var forskjellig. Cytokininer fremmer dannelse av side¬
skudd, blant annet fordi hormonet bryter apikaldominansen og fremmer celledeling (Kyte 90).

Siden dette mediet hadde den høyeste konsentrasjonen av cytokinin, kan det tyde på at de

andre cytokininkonsentrasjonene i forsøket var for lave i forhold til optimal danning av

sideskudd. Hvilket cytokinin som brukes kan også være av betydning. Roser som ble dyrket

in vitro dannet flere sideskudd ved tilsetting av fenylurea (CPPU) enn ved tilsetting av IBA

(Kapchina et al. 2000).

Du Manoir et al. (1985) brukte hormonene IBA/BA i ulike konsentrasjoner i dyrking av
fenikkel in vitro, og fant at konsentrasjonen 0.1/0.1 mg/l gav mange sideskudd, men at

konsentrasjonen 0.1/0.05 mg/l gav flest sideskudd. Dersom konsentrasjonen av auxin blir høy
(3 mg/l), kan det føre til stor kallusdannelse hos Angelica arter (Shi-Yu & Kuo-Chang 1989).

Dette gjaldt for både 2,4-D, IAA og NAA. Hos Prunus cerasifera førte behandling med rødt

lys til en økning i danningen av sideskudd i forhold til under hvitt lys (Muleo & Thomas
1997). Dersom skudd på mediene med IBA/2-iP var blitt dyrket under rødt lys, er det mulig at
resultatet ville blitt en økning i sideskudd. I hovedoppgaven ble bare skudd på medium med

GA3 og medium uten hormoner dyrket under rødt lys, og disse skuddene dannet ikke mange

sideskudd i forhold til mediene med IBA/2-iP.
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Mediet med 0.05/0.1 mg/l IBA/2-iP hadde sammen med mediet med 0.01/0.1 mg/l IBA/2-iP

best overlevelse av skuddene (tabell 3). Siden overlevelsen var størst, var også muligheten for

å fa dannet flest sideskudd størst. Allikevel var det stor forskjell mellom antall sideskudd som

faktisk ble dannet (tabell 4), selv på medier med like stor overlevelse. Dette kan tyde på at

mediet med 0.05/0.1 mg/l IBA/2-iP kan inneha den optimale hormonkonsentrasjonen, eller i

hvert fall den beste hormonkonsentrasjonen i forsøket.

Sideskuddene som ble dannet in vitro ble utviklet både på små skudd og store skudd, flest på

store skudd. Resultatene antyder at hormonkonsentrasjonene som gav størst planter også gav

flest sideskudd. Mediet uten hormoner skilte seg noe ut, da noen av skuddene på dette mediet

vokste svært dårlig, mens andre vokste godt og dannet sideskudd. Skuddene som ble plassert

på mediet hadde noe ulik størrelse, og det er mulig at denne størrelsesforskjellen hadde

betydning for veksten på mediet. Små skudd vokste dårlig uten tilsetning av hormoner, mens

større skudd klarte å vokse uten hormoner i mediet. Chatfield et al. (2000) fant at apikalt

auxin i selve skuddet kan hemme veksten hos små skudd, mens store skudd blir mindre

påvirket. Chatfield et al. fant også at cytokinin i mediet kunne oppheve virkningen av det

apikale auxinet, men mest effektivt hos store skudd.

Mediet med 0.1/0.1 mg/l IBA/2-iP (høyeste konsentrasjon) skilte seg ut med å fa dannet få

sideskudd, men flere av plantene kom i blomst in vitro. Blomstene ble først dannet på skudd

som var skjært fra toppskuddet på kvannplantene, men etter hvert ble det dannet blomst på

andre skudd som var skjært fra hvilende aksillære skudd på planten. Dette stemmer overens

med Pierik et al. (1994), som fant at in vitro blomstring hos tomat var upåvirket av opp¬

rinnelig plassering til de aksillære skudd på planten, og at alle skuddene hadde likt potensiale

til blomstring. Når skuddene ble dyrket på medium med 0.1 mg/l GA3 ble det også dannet

blomster in vitro (tabell 5), uavhengig av hormonkonsentrasjon på startmediet. Blazquez et al.

(1998) fant at gibbereliner fremmet blomstring hos Arabidopsis, og dette kan også være

tilfelle i kvann. Siden kvann er en flerårig plante er det ikke naturlig med blomstring allerede

første året, men gibbereliner har evnen til å erstatte behovet for kuldeperiode hos flerårige

planter (Salisbury & Ross 1992). Blomstring in vitro er trolig ikke beskrevet hos kvann

tidligere.
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Resultatene av dyrking på forskjellig lys peker i retning av at lyset alene hadde liten
betydning for utviklingen av sideskudd hos kvann, men at det hadde stor betydning for

veksten hos plantene. Skuddene som ble dyrket under rødt lys stod i et rom med 21°C, noe
som gir 23°C i glassene. Det vil si at i ”det røde rommet” ble skuddene påvirket av både rødt

lys og høyere temperatur enn i ”det hvite rommet” hvor temperaturen var 18°C. Potetskudd

som ble dyrket in vitro utviklet lange, tynne skudd med små blader (Aksenova 1994). Dette

stemmer med utseendet av kvannskuddene som ble dyrket under rødt lys, bortsett fra at

kvannskuddene ikke fikk redusert bladstørrelse, heller det omvendte. Økningen i bladstørrelse

ved dyrking under rødt lys ble også funnet hos Cymbidium, men økningen i størrelse førte

også til en nedgang i klorofyllinnhold (Tanaka et al. 1998). Kombinert med riktig medium er
det en mulighet for en liknende respons hos kvann in vitro. De ulike lysintensitetene kan også

ha virket inn på danningen av blomst in vitro, men resultatene var for lite entydige til å kunne

si om rødt lys hemmet eller fremmet utvikling av blomst. Bruken av rødt lys til Angelica ble
forsøkt fordi rødt lys ofte har en virkning på strekningsveksten (Sankhla et al. 1994).

Rotutviklingen gikk sent (tabell 6), mot 2-3 uker hos Fenikkel (Foeniculum vulgare Miller) på

fullstyrke næringsmedium tilsatt 0.1 mg/l IAA (Du Manoir et al. 1985), og 3-4 uker hos
Angelica sinensis på næringsmedium med redusert styrke tilsatt 2.0 mg/l IAA og 0.2 mg/l BA
(Shi-Yu & Kuo-Chang 1989). Du Manoir et al. (1985) fant at for å få rask rotdanning var det
best å bruke samme auxintype i oppformeringsmediet som i rotningsmediet. Til vossakvann
ble det brukt to ulike typer auxin, IBA i oppformeringsmediet og IAA i rotningsmediet. Dette
kan ha hatt negativ innvirkning dersom kvann reagerer på samme måte som fenikkel.

Den sene rotdanningen kan være naturlig for vossakvann, eller det kan være at rotnings¬
mediet, temperaturen eller lyset ikke var optimalt. Du Manoir et al. (1985) fant at høy

temperatur (24/20°C) hadde gunstig innvirkning på rotdannelsen. In vitro plantene av kvann

ble dyrket ved 18°C, og selv om denne temperaturen var gunstig for vekst av grønnmasse, kan

den ha vært for lav til god rotdannelse. Watanabe et al. (1998) dyrket skudd fra Angelica

acutiloba på rotningsmedium med og uten tilsetning av LAA, og fant at skuddene som ble
dyrket på medium uten hormoner ikke dannet røtter. Hvis det en sjelden gang ble dannet
røtter var disse små og svake. Disse resultatene tyder på at vossakvann også kunne vært
dyrket på medium med IAA hele rotningsperioden, i stedet for å bytte til hormonfritt medium
etter 10 dager som det ble gjort i dette forsøket. Trenden blant in vitro plantene av kvann så ut
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til å være at når cytokinin (2-iP) konsentrasjonen var større enn auxin (IBA) konsentrasjonen i

formeringsmediet tok det kortere tid før det ble dannet synlige røtter. Skuddene som ble

dyrket på medium med GA3 og medium uten hormoner fikk ingen rotdanning. Saebo et al.
fant at behandling med rødt lys kunne forsinke rotdanningen, noe som kan forklare hvorfor

skuddene på GA3 /uten hormoner dyrket under rødt lys ikke dannet røtter.

5.2 Forskjeller mellom kvannvarianter med fylt og hul stilk.

Tilveksten av biomasse (figur 8) viste at hul kvann utviklet seg til en større plante enn fylt

kvann. Spesielt røttene til hul kvann var mye større og tyngre. Letchamo & Gosselin (1995)

fant at størrelsen på røttene påvirkes av lysforhold og vekstmedium, men siden alle plantene

har hatt like vekstforhold, er det trolig genetiske faktorer som spiller inn i dette tilfellet.

Det er mulig at fylt kvann bruker mye ressurser på å fylle stenglene, slik at røttene blir små.

Det er også mulig at hul kvann etablerer en stor rot tidlig i sesongen, slik at denne forsyner

planten med vann og næring og gjør at resten av planten blir større enn fylt kvann.

5.3 Smak

Den største forskjellen i smak mellom hul og fylt kvann kommer mest sannsynlig av fylt

kvanns høye sukkerinnhold. Det er funnet at tørrstoffet i fylt vossakvann bestod av 39%

sukker, mot 25% hos fjellkvann (Dragland 2000). Fjellkvann er hul, og det er ikke utenkelig

at hul vossakvann har et liknende sukkerinnhold. Noe av smaksforskjellene kan trolig

tilskrives sammensetningen av de flyktige forbindelsene, da disse var noe forskjellige mellom

hul og fylt variant (vedlegg E og figur 10-19). Spesielt forholdet mellom a-p-pinen og a-p-
fellandren kan avgjøre smaken, siden pinen oppfattes som mye skarpere og beskere enn

fellandren (Ojala et al. 1986). I juni ble fylt kvann beskrevet som søtere og mildere enn fylt

kvann (tabell 7), selv om fylt kvann hadde mindre fellandren, og mer pinen i stilken enn hul

kvann (figur 14 og 15). I juli inneholdt variantene omtrent samme mengde pinen og fellandren

(figur 16 og 17), men allikevel ble fylt kvann beskrevet som mildere. Ut i fra disse resultatene

kan det tyde på at fylt kvanns høye sukkerinnhold kamuflerer mye av smaksforskjellene som

skyldes forskjell i innholdsstoffer. Generelt sett var kvannen mer trevlet på sensommeren enn

tidlig på sommeren. Dette stemmer godt overens med rådet om å høste kvann tidlig, helst før

St. Hans dersom den skal brukes til mat (Hernes pers. med.).
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5.4 Flyktige forbindelser

Ettersom de flyktige forbindelsene som ble funnet i vossakvann stort sett var terpenoider, ble

det vanskelig å detektere og identifisere forbindelsene ved biblioteksøk. Ved manuell tolkning

av massespektra har det ikke vært mulig å skille orginalmolekylene fra hverandre annet enn

på retensjonstid og derved polaritet. Ut ifra den samlede informasjonen har det derfor kun

vært mulig å separere enkelte av forbindelsene i isomere grupper under hovedmolekylet.

Sammenlikningen av totalt oljeinnhold (figur 9) viste at hul kvann ikke hadde spesielt høyere

oljeinnhold enn fylt kvann, og dette gjaldt sammensetningen av forbindelsene også. Øvsthus

hadde en god del mer olje enn Elgje, både totalt og mellom de enkelte forbindelsene. En

forklaring på forskjellene mellom de to sortene kan være at Øvsthus og Elgje ble dyrket på

ulike steder av landet de første 10 månedene. Ojala et al. (1986) fant at sammensetningen av

eterisk olje i kvann varierte etter hvor i Skandinavia planten var dyrket. De tre siste månedene

(etter Elgje kom til SKP) fikk Øvsthus- og Elgjeplantene lik behandling, slik at en god del av

forskjellen trolig er genetisk.

I Øvsthus ble det funnet relativt mange flere flyktige forbindelser enn i Elgje, selv om

hovedkomponentene stort sett var de samme (vedlegg E). p-thujen var den dominerende

komponenten i blader og stilker både Elge og Øvsthus, og a-pinen i røttene (figur 10-13). Fylt

Øvsthus skilte seg ut ved å ha P-thujen som dominerende komponent i alle plantedeler (figur

12). Ojala et al. (1986) fant at P-fellandren og a-pinen var hovedkomponentene i rotoljen av

fjellkvann, med p-fellandren tilstede i størst mengde.

Resultatene peker dermed i retning av at vossakvann har en noe annen sammensetning av

flyktige forbindelser enn fjellkvann. Andre forbindelser som Ojala et al. (1986) fant i relativt

store mengder var myrcen, limonen, 3-caren og p-cymen. Dette stemte overens med

forbindelser funnet i vossakvann (vedlegg E). Chalchat & Garry (1997) fant at hoved¬

komponenten i fransk Angelica archangelica var a-pinen, noe som delvis også gjelder for

vossakvann. Fransk Angelica er allikevel annerledes enn vossakvann, fordi den hadde lavt

innhold av både P-thujen, limonen og myrcen.

Ifølge Kerrola et al. (1994) er det olje fra Angelica sorter med et stort antall forskjellige

monoterpener som er best egnet som smakstilsettere. Ut ifra resultatene (vedlegg E) vil da
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som skal til av en forbindelse før det er mulig å kjenne noen smak avgjøres av terskelverdien

til stoffet, og denne varierer mye (Thomson 1986).

Ojala et al. (1986) fant at de ulike sorter av fjellkvann varierte i sammensetningen av flyktige

forbindelser, og dersom alle sorter av vossakvann også er ulike i innhold, kan det være viktig

å dyrke riktig sort etter hva planten skal brukes til. Dersom det gjelder innhold av forbindelser

som har uønsket smak eller egenskap (for eksempel 3-caren og a-pinen), kan det være aktuelt

å skille mellom dyrking av kvann til mat og kvann til medisin.
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6 Konklusjon/Videre arbeid

Det finnes få publikasjoner som omhandler mikroformering av kvann, og mye av oppgaven

måtte gjøres eksperimentelt basert på andres erfaringer om liknende planter.

Dyrkingen av plantene gikk etter planen, men kvann var vanskeligere å dyrke i veksthus enn

antatt. Plantene var utsatt for angrep av skadedyr, noe som førte til behandling med
plantevernmidler. Plantevernmidler er kjemiske forbindelser som forandrer innholdet av
flyktige forbindelser, og derfor måtte innholdsstoffanalysene utsettes etter hver

sprøyteomgang. For å unngå skadedyrproblemer er det bedre å dyrke plantene i lukkede

veksthus. Det var vanskelig å holde temperaturen ved ca. 18°C som er optimal temperatur for

kvann. Temperaturen kontrolleres bedre ved bruk av kjøleanlegg, enn bare ved bruk av åpne
takluker som det ble gjort i SKP.

Mikroformeringen var vellykket, i det henseende at vossakvann kunne dyrkes in vitro.

Utgangmaterialet var begrenset, og tiden tillot ikke mer enn et visst antall forsøk, slik at

resultatene ble for lite entydige til å kunne foreslå et optimalt medium for aksillær
skuddanning av vossakvann. Det ble dannet mange sideskudd på medium med lik
konsentrasjon av auxin og cytokinin, men flest på mediet med 0.05/0.1 mg/l IBA/2-iP. Flere

hormon/medium/lyskombinasjoner må prøves ut før mikroformering blir en sikker og

økonomisk lønnsom måte å masseformere vossakvann. Det ble vist at kvann danner blomst in

vitro, noe som trolig ikke er vist tidligere.

Analysen av innholdsstoff viste at det ikke var store forskjeller i flyktige forbindelser mellom

hul og fylt variant av vossakvann, men at det var stor forskjell mellom sortene Øvsthus og

Elgje. Grunnen til at fylt kvann allikevel smakte mildere under smakstesten skyldes

antageligvis et høyere innhold av sukker som kamuflerte noe av den bitre smaken.
Forskjellen i smak tyder på at det bør velges sort etter hva kvannen skal brukes til. Når kvann
skal brukes til mat velges en mild type med høyt sukkerinnhold og lavt innhold av flyktige

forbindelser. Når kvann skal brukes til utvinning av eterisk olje velges en sort med høyt

innhold av flyktige forbindelser.

I en fortsettende oppgave er det aktuelt å undersøke om plantene som ble dyrket in vitro fra en

fylt morplante fremdeles er fylte som store planter. Det er også aktuelt å gjøre analyser på

-
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variasjonen i innholdsstoffer i mikroformerte planter, i forhold til frøformerte planter. Kvann
inneholder mange ulike forbindelser og for eksempel vitamininnhold og sukkerinnhold er

aktuelt å se nærmere på. En dynamisk headspace av flyktige forbindelser er også aktuelt, fordi
denne metoden fanger opp forbindelser i enda lavere konsentrasjoner enn statisk headspace

som ble brukt i denne oppgaven.
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8 Vedlegg

Vedlegg A: Eksempel på et kromatogram typisk for vossakvann.
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Vedlegg B: Sammensetning av gjødselvann

Analyserapport av næringsløsning av kalksalpeter, ammoniumnitrat og Rød Superba.

Prøvenummer 2001-00107-1
Merking Nr. 1
Parameter Metode Enhet Dato Gjødselvann
PH pH-V MS/cm 170101 6.0
Konduktivitet KOND Mg/l 170101 1.55
Nitrat-N NO3-IC-V Mg/l 170101 135
Fosfor P-ICP-N Mg/l 170101 29.8
Kalium K-ICP-N Mg/l 170101 141
Kalsium CA-ICP-N Mg/l 170101 143
Magnesium MG-ICP-N Mg/l 170101 29.6
Natrium NA-ICP-N Mg/l 170101 14
Svovel S-ICP-N Mg/l 170101 47.8
Jern FE-ICP-N Mg/l 170101 1.16
Kobber CU-ICP-N Mg/l 170101 0.33
Mangan MN-ICP-N Mg/l 170101 0.48
Sink ZN-ICP-N Mg/l 170101 0.24
Bor B-ICP-N Mg/l 170101 0.21
Molybden MO-ICP-N Mg/l 170101 0.03
Aluminium AL-ICP-N Mg/l 170101 0.17
Silisium SI-ICP-N Mg/l 170101 2.69
Bikarbonat HCO3-ICP-N Mg/l 170101
Klorid CL-ICP-N Mg/l 170101

Vedlegg Side 48

J



Vedlegg C: Sammensetning av næringsmedium

Sammensetningen av næringsmediet per 1 liter medium brukt til mikroformeringen.

MURASHIGE & SKOOG MEDIUM M 0222.

Mikroelementer mg/l

CoC\2* 6H20
CuS04* 5H20
FeNaEDTA
H3BO3
Kl
MnS04* 2H20
Na2Mo04* 2H20
ZnS04* 7H20

0.025
0.025
36.70
6.20
0.83
16.90
0.25
8.60

Makroelementer mg/l

CaCl2
KH2PO4
KNO3
MgS04
NH4N03

332.02
170.00
1900.00
180.54
1650.00

Vitaminer mg/l

Glycin
myo-Inositol
Nikotinsyre
Pyridoksin HC1
Tiamin HC1

2.00
100.00
0.50
0.50
0.10
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Vedlegg D: Fakta om PPM.

Hentet fra: Plant cell technology www.ppm4nlant-tc.com/ og Austratec

http://www.austratec.com.au/ppm.html.

V' PPM (Plant Preservative Mixture) er et nytt bredspektret biocid patentert i USA.
S Preparatet skal redusere/forhindre mikrobiell kontaminering i plantevevskulturer.
S PPM virker ved å påvirke enzymer i sitronsyresyklusen og i elektrontransportkjeden.
S Brukt i rette konsentrasjoner skal ikke PPM svekke frøspiring, kallusvekst eller

kallusregenerering. Anbefalt dosering er 0.5-1 ml PPM per liter medium.
S PPM er et varmestabilt preparat og kan derfor autoklaveres sammen med mediet.
■S PPM skal være effektiv mot både bakterier og soppsporer.
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Vedlegg E: Flyktige forbindelser i vossakvann.

Innhold av flyktige forbindelser i Elgje og Øvsthus.

Forsøk 1.
Frisk Elgje høstet 15 desember

Hul Fylt
Blad % Stilk % Rot % Blad % Stilk % Rot %
P-thujen 68.7 P-thujen 60.0 a-pinen 58.8 P-thujen 73.3 P-thujen 64.9 a-pinen 56.6
a-pinen 10.5 a-pinen 19.5 P-thujen 11.6 a-pinen 11.4 a-pinen 21.6 P-thujen 12.9
fellandren 7.4 fellandren 7.0 acetaldehyd 7.0 acetaldehyd 3.8 limonen 3.5 etanol 9.7
acetaldehyd 3.8 limonen 3.3 camfen 6.2 P-pinen 2.7 P-pinen 3.2 acetaldehyd 4.7
P-pinen 2.3 P-pinen 3.0 limonen 4.9 etanol 2.6 acetaldehyd 3.1 limonen 4.6
limonen 2.0 p-fellandren 1.9 fellandren 4.7 limonen 2.4 P-fellandren 1.9 camfen 4.6
etanol 1.5 acetaldehyd 1.6 p-pinen 3.8 P-fellandren 1.5 camfen 1.5 fellandren 4.5
P-fellandren 1.5 camfen 1.3 y-terpinen 2.2 camfen 0.8 P-pinen 2.1
y-terpinen 0.7 y-terpinen 1.0 P-fellandren 0.3
camfen 0.6 fellandren- 0.4

isomer
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Vedlegg E forts.: Flyktige forbindelser.

Frisk Øvsthus høstet 15 desember
Hul

Blad % Stilk %
p-thujen 41.7 P-thujen 40.0
a-pinen 12.6 a-pinen 18.3
3-caren 8.7 myrcen 7.2
fellandren 8.4 P-fellandren 6.9
myrcen 7.0 3-caren 6.6
P-fellandren 6.6 3-hydroksy-

2-butanon
5.8

limonen 5.4 cymen 2.7

P-pinen 2.1 P-pinen 2.6

etanol 1.6 acetaldehyd 2.5
1,3,7-
oktatrien

1.0 fellandren 1.5

cymen 0.9 1,3,7-
oktatrien

1.3

acetaldehyd 0.8 camfen 1.0
y-terpinen 0.8 y-terpinen 0.7
myrcen 0.4 1,3,6-

octatrien
0.6

1,3,6-
octatrien

0.4 terpinolen 0.4

terpinolen 0.3 myrcen- 0.3
isomer

camfen 0.3 etanol 0.2

3-hydroksy-
2-butanon

0.3

Rot % Blad %
a-pinen 29.3 p-thujen 63.1
P-thujen 26.5 a-pinen 10.7
P-fellandren 8.4 limonen 4.2
3-caren 7.3 myrcen 3.8
limonen 6.2 P-fellandren 3.6
myrcen 5.0 3-caren 3.0

fellandren 4.6 P-pinen 3.0

p-pinen 1.8 fellandren- 2.8
isomer

cymen 1.7 acetaldehyd 1.0
camfen 1.7 etanol 1.0

1,3,7- 1.4 y-terpinen 0.9
octatrien
acetaldehyd 1.4 a-terpinen 0.5
etanol 1.3 camfen 0.4
10s,1 ls- 0.5 1,3,6- 0.3
himachala- octatrien
3(12)4-dien
thujopsen 0.5

3-hydroksy- 0.5
2-butanon
terpinolen 0.4

y-terpinen 0.4

myrcen- 0.2
isomer

Fylt
Stilk % Rot %
p-thujen 57.7 P-thujen 44.3
a-pinen 18.9 a-pinen 20.2
myrcen 5.2 fellandren 7.2
limonen 3.7 3-caren 6.0
P-pinen 3.3 limonen 5.7
3-caren 3.1 P-pinen 3.2

1,3,6-
octatrien

2.4 p-fellandren 1.9

P-fellandren 1.5 myrcen 1.1

acetaldehyd 0.8 acetaldehyd 1.1
y-terpinen 0.6 1,3,7-

octatrien
0.9

camfen 0.4 y-terpinen 0.9

cymen 0.3 terpinolen 0.9
etanol 0.2 camfen 0.5
fellandren 0.06 cymen 0.5

a-terpinen 0.5

1,3,6-
octatrien

0.4

terpinolen- 0.3
isomer
10s,1ls-
himachala-

0.2

3(12)4-dien
p-bisabolen 0.2

Vedlegg Side 52



Vedlegg E forts.: Flyktige forbindelser.

Forsøk 2.

Frossen Øvsthus høstet 30 juni
Hul Fylt

Blad % Stilk % Rot % Blad % Stilk % Rot %
3-thujen 32.3 3-thujen 42.0 a-pinen 34.0 3-thujen 32.2 3-pinen 55.6 a-pinen 31.6

a-pinen 22.2 a-pinen 16.7 3-caren 21.5 a-pinen 17.4 decan 13.9 3-thujen 30.1

myrcen 15.9 myrcen 13.5 eukalyptol 9.3 myrcen 15.2 fellandren 11.1 3-caren 10.0
limonen 5.2 3-fellandren 5.2 limonen 6.6 3-caren 14.7 limonen 7.9 3-fellandren 7.3
p-fellandren 4.8 limonen 4.6 fellandren 6.6 limonen 5.0 3-thujen 5.2 myrcen 5.9

fellandren 4.1 3-caren 2.9 myrcen 5.3 3-pinen 4.0 undecan 2.8 limonen 5.1
[3-pinen 3.0 fellandren 2.6 fellandren 4.9 undecan 2.7 1,3,7-

oktatrien
1.1 3-pinen 2.4

3-caren 2.8 3-pinen 2.5 terpinolen 3.2 fellandren 1.4 3-caren 0.6 fellandren 1.8
cymen 1.0 cymen 2.5 3-thujen 2.4 2-hexenal 1.2 1,3,6-

oktatrien
0.6 cymen 1.3

undecan 1.0 acetaldehyd 1.4 undecan 2.3 1,3,7- 0.8 y-terpinen 0.5 1,3,7- 0.9
oktatrien oktatrien

limonen- 0.9 1,3,7- 0.8 cymen 0.9 y-terpinen 0.5 cymen 0.4 terpinolen 0.6
isomer oktatrien
acetaldehyd 0.8 camfen 0.7 acetaldehyd 0.7 2-etylfuran 0.5 2-hexenal 0.3 y-terpinen 0.4
camfen 0.8 limonen- 0.7 y-terpinen 0.5 cymen 0.4 1,3,6- 0.4

isomer oktatrien
2-hexenal 0.8 y-terpinen 0.7 1,3,7- 0.3 camfen 0.4 terpinolen- 0.4

oktatrien isomer
1,3,7- 0.6 2,4- 0.5 terpinolen- 0.3 1,3,6- 0.4 decan 0.05
oktatrien hexadienal isomer oktatrien
terpinolen 0.6 terpinolen 0.5 smørsyre 0.2 acetaldehyd 0.4
y-terpinen 0.5 1,3,6-

oktatrien
0.4 2-hexenal 0.1 terpinolen 0.3

2-etylfuran 0.4 fellandren- 0.3 camfen 0.07 fellandren- 0.3
isomer isomer

1,3,6- 0.3 smørsyre 0.1 2,2- terpinolen- 0.1
oktatrien dime

tyl-3-
oktan
ol

isomer

smørsyre 0.3 eukalyptol 0.1 0.04
fellandren- 0.3 2-hexenal 0.1
isomer
terpinolen- 0.1
isomer
eukalyptol 0.05
decan 0.05
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Vedlegg E forts.: Flyktige forbindelser.

Frossen Øvsthus med prøvetidspunkt 28 juli
Hul

Blad % Stilk % Rot %
a-pinen 36.0 p-thujen 46.3 P-thujen 33.2
P-thujen 15.4 a-pinen 17.8 a-pinen 20.5
myrcen 9.7 P-fellandren 7.9 P-fellandren 13.9
myrcen- 8.9 myrcen 7.5 3-caren 8.6
isomer
p-fellandren 6.3 3-caren 4.0 myrcen 6.4
limonen 4.1 limonen 4.0 limonen 5.9
3-caren 3.3 P-pinen 2.8 p-pinen 2.3
undecan 3.2 y-terpinen 1.0 cymen 1.9
p-pinen 2.8 acetaldehyd 1.0 fellandren 1.3
2-etylfuran 2.4 cymen 0.9 camfen 1.0

2-hexenal 1.5 camfen 0.8 1,3,7-
oktatrien

0.8

acetaldehyd 0.9 2,4-
hexandienol

0.8 terpinolen 0.6

fellandren 0.6 smørsyre 0.7 y-terpinen 0.5

1,3,7- 0.6 fellandren 0.6 1,3,6- 0.4
oktatrien oktatrien
y-terpinen 0.6 1,3,7- 0.5 terpinolen- 0.4

oktatrien isomer
smørsyre 0.5 terpinolen 0.5 eukalyptol 0.1
camfen 0.4 2,2-dimetyl-

3-oktanal
0.3

1,3,6- 0.4 1,3,6- 0.3
oktatrien oktatrien
limonen- 0.2
isomer
eukalyptol 0.1

Fylt
Blad % Stilk % Rot %
a-pinen 29.2 P-thujen 39.6 a-pinen 26.4
P-thujen 26.2 a-pinen 19.7 P-thujen 21.6
myrcen 15.3 P-fellandren 7.9 P-fellandren 9.4
fellandren 5.2 myrcen 7.8 3-caren 8.9

p-fellandren 4.9 cymen 5.8 fellandren 7.6
limonen 3.2 fellandren 4.9 limonen 6.5
undecan 3.1 limonen 4.0 cymen 6.4
P-pinen 2.9 3-caren 2.9 myrcen 5.2
3-caren 1.6 p-pinen 2.5 p-pinen 1.8
2-hexenal 1.5 acetaldehyd 1.7 1,3,7- 1.2

oktatrien
cymen 1.5 camfen 0.6 camfen 1.1

2-etylfuran 1.3 y-terpinen 0.6 acetaldehyd 0.8

1,3,7- 0.9 1,3,7- 0.6 terpinolen 0.7
oktatrien oktatrien
1,3,6- 0.4 1,3,6- 0.3 1,3,6- 0.6
oktatrien oktatrien oktatrien
terpinolen 0.4 terpinolen- 0.5

isomer
camfen 0.4 y-terpinen 0.4
y-terpinen 0.3

myrcen- 0.2
isomer
terpinolen- 0.1
isomer
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Vedlegg E forts.: Flyktige forbindelser.

Frossen Øvsthus med prøvetidspunkt 15 desember
Hul Fylt

Blad % Stilk %
P-thujen 47.3 P-thujen 46.1
a-pinen 17.2 a-pinen 22.9
2-hexenal 6.7 myrcen 7.2
2-etylfuran 4.6 limonen 5.8
limonen 4.3 3-caren 4.6
undecan 3.4 p-pinen 3.2

p-fellandren 3.3 acetaldehyd 1.8
P-pinen 3.0 y-terpinen 1.3
3-caren 2.8 camfen 1.2

1,3,7- 1.5 1,3,7- 1.1
oktatrien oktatrien
acetaldehyd 1.1 cymen 0.9
1,3,6-
oktatrien

0.9 terpinolen 0.5

y-terpinen 0.8 1,3,6-
oktatrien

0.5

camfen 0.7 decan 0.4

fellandren 0.5 2,2-
dimetyl-3-
oktanol

0.3

cymen 0.4 a-terpinen 0.2

terpinolen 0.3 terpinolen- 0.1
isomer

decan 0.2 fellandren- 0.09
isomer

2,2-dimetyl-
3-oktanol

0.1

Rot % Blad %
P-thujen 28.9 P-thujen 48.9
a-pinen 22.5 a-pinen 18.6
3-caren 16.5 2-etylfuran 5.8
limonen 8.4 P-fellandren 4.6
myrcen 5.5 limonen 4.1
P-fellandren 2.9 p-pinen 3.0

cymen 2.0 fellandren 2.7
P-pinen 1.9 undecan 2.6
1,3,7-
oktatrien

1.8 eukalyptol 2.4

acetaldehyd 1.7 3-caren 2.4

terpinolen 1.4 acetaldehyd 1.0
etanol 1.2 cymen 0.9

terpinolen- 1.0 y-terpinen 0.8
isomer
camfen 1.0 1,3,7-

oktatrien
0.4

y-terpinen 0.8 terpinolen 0.4

1,3,6-
oktatrien

0.7 camfen 0.4

decan 0.4 1,3,6-
oktatrien

0.3

fellandren- 0.4 2,2- 0.08
isomer dimety1-3-

oktanol
eukalyptol 0.08

undecan 0.04

Stilk % Rot %
P-thujen 57.9 p-thujen 26.7
a-pinen 19.2 a-pinen 23.6
limonen 4.6 P-fellandren 11.4
myrcen 4.2 3-caren 7.4
P-pinen 3.3 limonen 6.0
3-caren 2.3 limonen-

isomer
5.8

cymen 1.7 myrcen 5.1
acetaldehyd 1.5 fellandren 3.3
1,3,7-
oktatrien

1.3 p-pinen 2.1

y-terpinen 1.0 acetaldehyd 1.0

P-fellandren 0.7 camfen 0.9
camfen 0.5 1,3,7-

oktatrien
0.8

terpinolen 0.4 etanol 0.8

decan 0.25 terpinolen 0.7

eukalyptol 0.23 y-terpinen 0.5

terpinolen- 0.4
isomer
1,3,6- 0.3
oktatrien
eukalyptol 0.08
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