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Alstroemeria (på dansk inkalilje)
er dyrket som snitblomst siden
1950’erne, og blomsten kan have
mange forskellige farver. Farve-
stofferne, der forårsager pink,
røde, orange til lilla eller violette
farver er anthocyaniner, som hører
til flavonoiderne, den største stof-
gruppe blandt naturligt forekom-
mende fenoler. Kendskab til ned-
arvningsmønsteret af hvert enkelt
anthocyanin og hvilken nuance
det forårsager i kronbladene er en
hjælp til at fremavle blomster med
bestemte farver.

I forskellige arter og sorter af
Alstroemeria er der mellem 1 og 7
forskellige strukturer af antho-
cyaniner. På grundlag af farve-
målinger og kemiske analyser har
vi bestemt sammenhængen mel-
lem kronbladenes farve og de for-
skellige typer af anthocyaniner.
Hvordan hvert enkelt farvestof
nedarves blev belyst ved kromato-
grafiske analyser af indholdet af
anthocyaniner i afkom og deres
forældre. Denne Grøn Viden be-
skriver, hvordan man kan forædle
sig frem til bestemte blomsterfar-
ver ud fra anthocyaninsammen-
sætningen i forældreplanternes
blomster. En række Alstroemeria
arter og hybrider er bl.a. blevet
beskrevet i tidligere numre af
Grøn Viden (Havebrug) nr. 100
‘Alstroemeria fra Chile’ og nr. 120
‘Artshybrider i Alstroemeria’.

Dyrkning og produktion af
Alstroemeria arter og hybrider

25 chilenske Alstroemeria arter og
183 hybrider af disse blev dyrket
i væksthus ved Danmarks Jord-
brugsForskning, Forskningscenter
Årslev. Hybriderne blev hovedsa-
gelig produceret ved brug af en
vævskulturteknik, der hedder
kimkultur. Baggrunden for denne
teknik, og fremgangsmåden, er
nærmere beskrevet i Grøn Viden
(Havebrug) nr. 95  ‘Forædling og
artskrydsninger – dyrkning af kim
og frøanlæg’.

Anthocyaniner i Alstroemeria
Anthocyaniner er komplicerede
polyfenoler, se figur 1. En speciel
struktur af anthocyaniner, der
giver blomsterne en særlig rød-
orange farve, kendes kun fra
Alstroemeria slægten. Disse så-
kaldte 6-hydroxyanthocyaniner
har en OH-gruppe i 6-positionen

på A-ringen, R2 = OH i figur 1,
hvor alle andre kendte anthocya-
niner har et H-atom (R2 = H).

Anthocyaninerne bestemmes
ved højtryksvæskekromatografi
(HPLC) og fremkommer som se-
parate toppe på et kromatogram
ved en detektions-bølgelængde
på 530 nm, hvilket svarer til at
måle den røde farve, se figur 2.
Andre flavonoider, som er farve-
løse, detekteres ved 360 nm  i det
ultraviolette område. Hvert farve-
stof ses som en top med en be-
stemt placering og størrelsen af
toppen viser, hvor meget der er
af stoffet, se figur 2.

Måling af farvetone
Overfladefarven på friske kron-
blade blev målt ved Hunter
kolorimetri (HunterLab D25
DP-9000), se foto 1. Farvetonen
h er beregnet på en skala, som

Figur 1. Anthocyaniner
i Alstroemeria
blomsten
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Figur 2. Udsnit af HPLC kromato-
gram, der viser fordelingen af
anthocyaniner i en tilfældig rød
Alstroemeria blomst

Foto 1. HunterLab udstyr til måling
af blomsterfarve

Foto 2. Den gule
farve i Alstroemeria illustrerer
tilstedeværelsen af karotenoider

går fra blå (negative værdier) til
orange (positive værdier). Kron-
blade med gule pletter blev ikke
målt, da den gule farve skyldes
indhold af karotenoider, som der
ikke blev analyseret for, se foto 2.

Sammenhæng mellem
blomsterfarve og
anthocyaninstruktur

De røde og lilla blomsterfarver i
Alstroemeria afhænger af bestemte
kemiske karakterer, se figur 3.

Procentvis højt indhold af
delphinidin anthocyaniner og
malonerede anthocyaniner gav
anledning til en mere blålig farve-
tone i blomsterne. Højt indhold af
i sig selv farveløse flavonoider gav
ligeledes mere blålige blomster,
hvilket skyldes co-pigmentering.
Ved co-pigmentering er anthocya-
ninmolekylet beskyttet af om-
kringliggende flavonoider, så det
stabiliseres i en form, der er mere
blå end uden denne beskyttelse.
Højt indhold af 6-hydroxycyanidi-
ner (anthocyanin 2 og 5) eller
cyanidiner (anthocyanin 4 og 7)
giver anledning til henholdsvis en
rød-orange og en klar rød farve,
se figur 1.

Nedarvningsmønster for
anthocyaniner
Det procentvise indhold af de for-
skellige anthocyaniner i afkom-
mets blomster var i de fleste til-
fælde lig gennemsnittet af foræl-
drenes procentvise indhold, me-
dens den samlede anthocyanin-
koncentration og anthocyanin-
flavonoid forholdet generelt var
lidt højere i hybrider end i foræl-
drene. Dog var der 2 arter, A.
pelegrina og A. versicolor, der gene-
relt fik afkom med relativt højt

indhold af delphinidiner (antho-
cyanin 3 og 6) selvom de selv hav-
de et lavt indhold, et eksempel på
komplementære gener. For at ud-
nytte resultaterne i et forædlings-
program bør man overveje, hvilke
kombinationer af karakterer, der
vil give de ønskede blomsterfarver.
For at opnå en intens blå-lilla
farve må man vælge en forældre-
plante med højt indhold af pig-
ment og en med et procentvis
højt indhold af delphinidiner og
malonyl i position R3 (anthocyanin
3 og 6).

Det bedste valg kunne eksem-
pelvis være at kombinere en ge-
notype med dyb røde blomster
(højt indhold af maloneret cyani-
din glykosider) med en lys blålig
type (højt indhold af delphinidin
glykosider). Foto 3 viser netop re-
sultatet af en krydsning mellem
den røde A. pelegrina og den blå
A. philippii, hvor afkommet er in-
tens blåfarvet og resultatet af de
kemiske analyser er anført i tabel
1. Tilsvarende vil der for at få røde
blomsterfarver skulle bruges for-
ældreplanter med højt procentvis
indhold af cyanidin glykosider
uden malonering eller maloneret
6-hydroxycyanidin glykosider.
Orange blomsterfarver kan kun
opnås med et procentvist højt ind-
hold af 6-hydroxycyanidiner uden
malonering.

2

4

5

7



4
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Konklusion

• Anthocyaniner forårsager de
røde og blå farver i Alstroemeria
blomsten og kan bestemmes ved
højtryksvæskekromatografi
(HPLC)

• Der er sammenhæng mellem
den kemiske pigmentstruktur
og den aktuelle blomsterfarve
målt ved HunterLab

• Kemiske og kolorimetriske
metoder anvendt på forældre-
blomster af Alstroemeria kan
bruges til at forudsige blomster-
farven på deres afkom. Forelø-
bige resultater tyder på,  at
denne metode i et forædlings-
progam vil være tidsbesparende
sammenlignet med 1. og 2. ge-
nerations krydsningsforsøg

Tabel 1. Indhold af anthocyaniner i Alstroemeria blomster

Figur 3. Matematisk model for blomsterfarve som funktion af indhold af
anthocyaniner og flavonoider

Foto 3. Blomster af henholdsvis Alstroemeria pelegrina, A. philippii og deres afkom


