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Lite biologi för fröodlare 
 

Anders Skarlind 
 
 
När man börjar odla frö av våra köksväxter lär man känna nya sidor hos dem. Det blir viktigt att 
känna till om de är ettåriga, tvååriga eller fleråriga, om de är själv- eller korsbefruktare och om de 
är vind- eller insektspollinerade. Man lär sig efterhand hur växternas blommor och frön är 
uppbyggda. Många fröodlare blir intresserade av botanik och genetik. Kunskaper om hur 
växternas arvsanlag fungerar gör att fröodlaren säkrare kan bedöma hur han eller hon ska arbeta 
med sina sorter. Det här kapitlet sammanfattar en del kunskaper från botanik och genetik som 
fröodlaren kan ha nytta av. Se även kapitlet "Frön - vad är det?". De allra nödvändigaste 
kunskaperna om dessa ting finner du även på annat håll i boken. 

  
 

Art, sort och stam 
 
De levande varelserna indelas i arter. Grundregeln är att alla individer som kan få fruktsam 
avkomma med varandra tillhör samma art. Denna definition fungerar bra för de flesta djurarter, 
men sämre för växter eftersom växterna förhållandevis lätt korsar sig med släktingar från 
närstående arter. Istället kan man använda en variant av grundregeln: alla individer som kan få 
avkomma med full fruktsamhet och i normalt antal med varandra tillhör samma art. 1 De korsningar mellan 
växter av olika arter som då och då förekommer ger nämligen oftast avkomma med dålig 
fruktsamhet. 2 

Arterna grupperas i släkten och släktena i familjer. Arternas vetenskapliga namn består av två 
delar där den första anger släktet. Till exempel tillhör kålrot en art som heter Brassica napus inom 
släktet Brassica. Kålrotens närmaste släktingar tillhör också släktet Brassica, till exempel Brassica 
campestris dit rovan hör. De tillhör familjen korsblommiga som har det vetenskapliga namnet 
Brassicaceae (tidigare Cruciferae). Hit hör även rädisan Raphanus sativus och många andra. Om 
det framgår av sammanhanget vilket släkte som avses så kan man förkorta: R. sativus. 

Arterna delas ofta in i underavdelningar. De viktigaste är underart (subspecies, förkortas ssp) 
och varietet (förkortas var). Till exempel är kålrot en underart som heter Brassica napus ssp 
rapifera. Till samma art hör även underarten raps, Brassica napus ssp oleifera. Indelningen i 
varieteter är ännu mer detaljerad. I det nyligen utgivna Kulturväxtlexikon indelas istället 
kulturväxterna inom art i grupper med endast svenska namn. Brassica napus delas där in i 
kålrotgruppen och rapsgruppen. 

                                                 
1 Det finns förstås reservationer här, till exempel att växtens fortplantningsförmåga inte tillbakabildats helt, som 

hos vitlök eller luftlök, eller att självsterilitet kan hindra befruktning mellan närbesläktade plantor av vissa arter, t. ex. 
kål. Att utreda detta för dock för långt. Det kan ibland även vara knepigt att avgöra vad som är en individ bland 
växterna, särskilt i genetiskt avseende, där två plantor med samma arvsanlag genetiskt kan anses som på sätt och vis 
en individ. Men detta är knappast något problem här. På växter man själv fröförökat är det oftast enkelt att se om se 
om de är olika individer. 

2 Fruktsamheten kan dock bli god om korsningen följs av en kromosomtalsfördubbling (polyploidi). Det händer 
sällan men kan ge upphov till nya arter. Kålrot är en fruktsam korsning mellan kål och rova som blivit en ny art. 
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För kulturväxterna tillkommer en indelning i sorter. Sorterna är skapade av människan. Växter 
som tillhör samma sort är likartade i ett antal egenskaper som är väsentliga för odlaren. 
Egenskaperna hålls dessutom stabila från generation till generation. Detta kräver i allmänhet 
aktiva insatser vid uppförökning av sorten. 

Man brukar skilja på handelssorter och lantsorter. En lantsort är knuten till en viss trakt och dess 
odlingstradition. Den har utvecklats långsamt och anpassats till traktens förutsättningar. Bönder 
och andra odlare har antagligen alltid bedrivit en primitiv växtförädling, främst genom att ta vara 
på de bästa plantorna och låta dem föröka sig. Individerna hos den typiska lantsorten varierar en 
hel del, både till utseendet och arvsmassan. De är därför intressanta som utgångsmaterial för 
modern systematisk växtförädling som bygger på vetenskapen genetik som främst utvecklats 
under de senaste 100-150 åren. Man får därigenom fram de mycket mer enhetliga handelssorter 
som sedan cirka ett sekel dominerat fröhandeln i vår del av världen. 

Beteckningen lokalsort är besläktad med lantsort. En lokalsort kan vara en lantsort, men den 
kan också vara en handelssort som visat sig passa särskilt bra i en viss trakt och sedan 
uppförökats där. Det förekommer även att sorter bevaras länge i samma (människo-)familj, 
oavsett om de bor på samma plats eller ej. Därvid uppkommer så kallade familjesorter, som ofta 
har en spännande historia. Deras odlingsvärde kan vara högst varierande. Ofta har de sin 
uppkomst i en eller annan handels-, lant- eller lokalsort. 

Av en sort finns ofta flera stammar. En stam uppförökas från frögeneration till frögeneration 
utan inblandning från andra stammar. Det är viktigt att hålla en eller flera stammar av god 
kvalitet för att en sort inte ska urarta. Odlar man eget frö kan man med träget arbeta skapa egna 
stammar av god kvalitet. Detta kräver att man odlar fram flera frögenerationer efter varandra och 
gör noggrannt urval. 
 
 

Livscykel och generationsväxling 
 
Befruktningen är början på ett nytt liv hos växter precis som hos människor och djur. Den nya 
växtindivid som bildas vid befruktningen utvecklas först till ett frö, som i allmänhet vilar ett tag. 
Om fröet hamnar på en lämplig plats kan det sedan gro och bilda en planta. När plantan 
blommar sker det ett antal nya befruktningar. I var och en av dessa börjar ett nytt liv. 

Man kan tala om en livscykel från befruktning till befruktning. I fröodlarkretsar säger man 
gärna att livscykeln går från frö till frö.  

Befruktningen innebär en generationsväxling. De nya individerna –de nya fröna– utgör en ny 
generation. 

Det finns även olika former av vegetativ förökning. Vid vegetativ förökning dör plantan på 
sätt och vis inte, den lever vidare i form av rotskott, sidolökar eller dylikt. Vid vegetativ 
förökning brukar man ändå anse att det bildas nya individer som tillhör en ny generation. Men de 
har alla samma arvsanlag, så genetiskt sett är de samma individ som sin förälder. 
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Livsformer 
 

Man kan indela växterna efter hur länge de under normala omständigheter lever i ettåriga eller 
annuella, tvååriga eller bienna och fleråriga eller perenna. Detta kallas för olika livsformer. Gränserna 
mellan dem är inte skarpa och årsmånen kan ibland förmå växterna att tillfälligt byta till en annan 
livsform. Även odlaren kan påverka. Tvååriga växter odlas till exempel ofta i ettårig kultur, fast då 
i allmänhet enbart för produktion av blad eller rötter. 

Ettåriga växter genomför hela sin livscykel från frö till frö på ett år. I vårt klimat sås de ettåriga 
kulturväxterna i allmänhet på våren och blommar och sätter frö på sommaren eller hösten, 
varefter plantan dör. En del ettåriga trädgårdsväxter tillåts genomföra hela livscykeln fram till nytt 
frö i vanlig odling, till exempel bönor, ärter och tomater. Andra, som rädisa, sommarrättika och 
sallat, kan bara göra det vid fröodling (eller om odlaren är slarvig).  

De ettåriga växter som normalt gror på våren kallas sommarannueller eller vårgroende annueller. En 
annan grupp ettåriga växter, så kallade vinterannueller eller höstgroende annueller, brukar gro på 
eftersommaren-hösten, övervintra som en bladrosett med rotsträng, och nästa år sätta frö på 
våren-sommaren. Gränsen mellan sommarannueller och vinterannueller är inte skarp. Detta 
gäller till exempel höstråg och höstvete, som är att betrakta som vinterannueller. Sår man dem på 
våren så kan de så småningom skjuta ax och gå i blom, men först efter en lång fas med rent 
vegetativ tillväxt av blad i marknivå. De hinner därför svårligen få moget frö (sädeskärnor) före 
vintern. Bland våra köksväxter finns dåligt med exempel på typiskt vinterannuella växter. 
Vinterrättika sås normalt ganska sent på sommaren med skörd av rötter på hösten. Om man 
övervintrar rötterna och sätter ut dem för blomning nästa vår, med fröskörd någon gång under 
sommaren,, så får man på sätt och vis en vinterannuell kultur som sträcker sig över cirka ett år. 
Dock är övervintringen som rot mer typisk för en tvåårig växt än en vinterannuell. Vinterrättika 
kan också vid fröodling sås tidigt på våren med fröskörd troligen på hösten. Den odlas då som 
sommarannuell, vilket inte stämmer överens med vinterrättikans normala livsrytm. Urvalet av 
lämpliga plantor att ta frö från kan då kanske snedvridas, då det sker under onormala betingelser. 
Allmänt sett är det ofta minst lika relevant att för kulturväxter tala om till odlingens eller 
kulturens varaktighet, t.ex. ettårig kultur, som att tala om ettårig livscykel eller livsform. Man ska 
inte vänta sig att de kategorier som gäller för vilda växter anpassade till vårt klimat fullt ut kan 
användas för odlade växter. Men en relativt utpräglad livsrytm finns ändå hos kulturväxterna. 

Tvååriga växter  behöver två odlingssäsonger på sig för att bilda frö. Hos oss gror de normalt 
på våren första året, utvecklar sina gröna delar under sommaren och bildar något 
övervintringsorgan, till exempel en pålrot, på hösten. På våren nästa år kan en kort vegetativ 
period förekomma då framför allt plantans blad växer till ytterligare. Sen följer blomning och 
fröbildning, som brukar vara avslutad på sommaren-hösten andra året. När de har blommat är 
rötterna träiga och värdelösa som föda. Plantan brukar dö ungefär när allt fröet har mognat. Vi 
har ett flertal köksväxter som hör till denna grupp, bland annat morot, palsternacka, selleri, 
haverrot, kål, kålrot och rova. 

Ett- och tvååriga växter ger frö bara en gång. När de har bildat nytt frö så har de fullgjort sin 
uppgift och dör. Om de hindras från att bilda nytt frö kan de ibland leva ett år längre än normalt 
för att kunna blomma och sätta frö, men därefter dör de. De flesta fleråriga växter kan däremot 
blomma och ge frö flera gånger under sitt liv. Man kan låta dem stå kvar och ta flera fröskördar. 
Man kan även ta flera skördar av den ätliga delen, om den inte förlorar i kvalitet genom att till 
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exempel bli träig. Bland vanliga svenska köksväxter är det främst svartroten som är flerårig. Den 
blommar första gången andra eller ibland tredje året, men kan sen leva vidare och blomma en 
eller flera gånger till. Rötterna blir grövre i konsistensen efterhand men brukar ofta smaka bra 
ändå.  

En intressant möjlighet för framtiden är att odla perenna nyttoväxter i större utsträckning. 
Det finns fleråriga former av ett flertal vanliga köksväxter, bland annat grönkål och paprika, men 
än så länge är de inte anpassade för svenska förhållanden. 
 
 

Själv- och korsbefruktning 
 
För att ett frö ska bildas måste pollen från en ståndare överföras till en pistill 3. En pollenslang 
växer från pollenkornet ned i pistillen och befruktar fröämnet. Från detta utvecklas sedan ett frö. 

Självbefruktning innebär att pistillens fröämne befruktas av pollen från samma planta.4 
Korsbefruktning innebär att pollenet kommer från en blomma på en annan planta och därmed för 
med sig arvsanlag från en individ med en arvsmassa som är annorlunda än moderplantans. 

Växter där befruktningen helt eller nästan helt sker som självbefruktning kallas självbefruktare, 
medan växter där en väsentlig del av befruktningen sker som korsbefruktning kallas korsbefruktare. 
Vill man vara mer exakt anger man till exempel att 80% av befruktningen är självbefruktning och 
20% är korsbefruktning. Detta gäller då under ”normala” förhållanden, men i annat klimat, 
väder, insektsfauna etc. kan dessa siffror ändras ordentligt. 

Korsbefruktning är säkrare än självbefruktning eftersom pollenet vid korsbefruktning måste 
överföras mellan två plantor. Därför har korsbefruktarna olika metoder att underlätta 
pollenöverföring. Antingen samarbetar de med insekter, som får pollen och nektar som belöning, 
eller så har de ett lätt pollen och diverse andra anpassningar som underlättar pollination med 
vindens hjälp. 
 
 

Korsningar 
 
Vid uppförökning av en sort vill man producera sortäkta frö, det vill säga frö som vid odling ger 
sorttypiska plantor. Vid fröodlingen vill man därför att pollenet kommer från plantor av samma 
sort, för annars får man in anlag som inte hör till sorten.  

För att kunna undvika oönskade korsningar vid fröodling är det viktigt att känna till om man 
har att göra med en självbefruktare eller korsbefruktare. Av självbefruktare kan man ha flera 
blommande sorter av samma art nära varandra utan att få några sortkorsningar. Vill man fröodla 
flera sorter av en korsbefruktande art måste de isoleras från varandra. Korsningsrisker och 
pollinationsförhållanden för olika arter sammanfattas i korsningstabellen. Se även kapitlet 
”Korsningsrisker och isoleringsavstånd”.  

                                                 
3 Denna regel har som alla ett undantag. Undantaget heter apomixis och tas upp under könlös förökning. 
4 Ibland ser man en annan definition där man kräver att pollenet ska komma från samma blomma , men detta är 
mindre intressant för oss. Det väsentliga är att pollenet kommer från samma individ, så att arvsanlagen i fröämnet 
och pollenet är urval ur samma uppsättning arvsanlag. Strängt taget är det väsentliga att pollenet kommer från en 
individ med samma arvsanlag som den individ fröämnet sitter på. Om två plantor med samma anlag befruktar 
varandra kan det alltså ses som en sorts självbefruktning. 
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Det som sagts ovan gäller traditionella eller frökonstanta sorter. En sort är frökonstant om 
sorttypiska plantor som befruktar varandra ger sortäkta frö. F1-sorter är däremot inte 
frökonstanta. Vid fröodling av F1-sorter använder man sig av en sorts kontrollerad korsning 
mellan två eller flera inavlade sorter. I växtförädling är dessutom korsningar en mycket viktig 
metod för att ta fram nya sorter. Korsningar är alltså inte alltid oönskade.  

 
 

Hur växterna styr mellan själv- och korsbefruktning 
 
Växterna har olika sätt att styra om korsbefruktning eller självbefruktning ska dominera. Låt 

oss först som ett tankeexperiment studera en växtart som inte styr detta särskilt mycket. Antag  
att några exemplar av denna art växer intill varandra. De har blommor med både ståndare och 
pistiller. Blommorna öppnar sig på ett tidigt stadium och därefter blir ståndarna och pistillerna 
funktionsdugliga ungefär samtidigt. Ståndarna producerar pollen, som åtminstone delvis är 
rörligt, till exempel med hjälp av vind eller insekter. När pollenet sprids hamnar en del i samma 
blomma, en del hamnar i andra blommor på samma planta och en del hamnar i blommor på 
andra plantor. Mycket går till spillo också, särskilt vid vindpollination. Det ligger i sakens natur 
att pollenet har störst chans att ta sig fram till den allra närmaste pistillen, d.v.s. den som sitter i 
samma blomma. Om inte pollen från en annan blomma hinner före så resulterar detta i en 
självbefruktning. Kommer å andra sidan pollen från en annan blomma fram först så beror det på 
vilken planta den pollenlämnande blomman sitter på. Sitter den på samma planta ger det också 
självbefruktning, sitter den på en annan planta däremot korsbefruktning. Resultatet blir troligen 
en hög andel självbefruktning men också en del korsbefruktning. Det är inte många köksväxter 
som beter sig som denna tänkta växt, men bondböna och rädisa kanske kommer ganska nära, 
eftersom de är växter med ganska stort inslag av både själv- och korsbefruktning. 

De flesta växter har dock mer bestämda önskemål och styr på olika vis till förmån för själv- 
eller korsbefruktning. För att säkerställa självbefruktning måste befruktningen hållas inom den 
enskilda blomman. Kommer pollenet från en annan blomma blir det svårt att styra från vilken 
planta det kommer. Hos bönor och ärter öppnas blomman så sent att befruktning i allmänhet 
redan hunnit ske. Hos tomater och sallat öppnar sig blomman tidigt men ståndarna sitter tätt 
runt pistillen, så att de dels lätt kommer i kontakt med pistillens märke, dels ganska effektivt 
hindrar främmande pollen från att komma dit. 

De flesta växter föredrar korsbefruktning. För att styra befruktningen i riktning mot 
korsbefruktning har de flera metoder. Om självbefruktning ska undvikas helt måste blommor på 
samma planta hindras från att befrukta varandra. Det kan åstadkommas genom att vissa individer 
har enbart honblommor, andra enbart hanblommor. Sådana växter kallas särbyggare. eller 
tvåbyggare. Sparris är särbyggare. Spenat är till största delen särbyggare, men även sambyggare 
(en del individer har både han- och honblommor).  

Ett annat sätt att hindra själbefruktning är självsterilitet. Pollen från den egna plantan kan nå 
pistillen, men pollenslangen kan inte växa ner till fröämnet och befrukta äggcellen. Den hindras, 
enkelt uttryckt, av att plantan känner igen ”sig själv” i pollenkornet och vägrar ”samarbeta”. 
Denna mekanism finns i varierande grad hos kål, rova, rädisa, beta och råg. Den kan dock vara 
mindre definitiv, så att pollenslangen från ett ’eget’ pollen långsamt kan växa ned till fröämnet. 
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En viss självbefruktning kan då ske, men den är hämmad och konkurreras ut av korsbefruktning 
om pollen från andra plantor finns tillgängligt. 

Vissa metoder förhindrar befruktning inom den enskilda blomman, men tillåter befruktning 
inom plantan (pollen från en blomma kan befrukta fröämnet på en annan blomma på samma 
planta).  Detta kan ge en relativt hög andel korsbefruktning, men även en del självbefruktning. 
Det kan ske genom att växten har skilda han- och honblommor på samma planta (sambyggare), 
genom att ståndarna mognar före pistillerna (protandri) eller genom att pistillerna mognar före 
ståndarna (protogyni). 

Exempel på sambyggare är gurka, squash, melon och majs. Befruktning inom blomman är här 
utesluten av anatomiska skäl. 

Protandri förekommer hos korsblommiga växter (morot, palsternacka, selleri, persilja), 
löksläktet (matlök, purjo m.fl.) och betor. Hos dessa växter hinner pollenet ge sig iväg från 
blomman innan pistillen blir mottaglig. Hos de uppräknade växterna sker detta dock inte 
samtidigt hos alla blommor på plantan. En del pollen kan därför befrukta andra blommor på 
samma planta, blommor där pistillen hunnit mogna. Man får därför en viss andel 
självbefruktning.  

Hos kålrot och rova mognar istället pistillen före ståndarna (så kallad protogyni), vilket har 
samma resultat.  

Självsterila korsbefruktare och särbyggare kan svårligen respektive inte alls tvingas till 
självbefruktning. Andra korsbefruktare kan tvingas till självbefruktning genom isolering och vid 
behov handpollination. Sådana metoder används vid växtförädling. 

 
 

Könlös förökning 
 
Den viktigaste formen av könlös förökning är vegetativ förökning, som innebär att plantans 
vegetativa delar bildar början till en ny planta, som sedan avskiljs och blir en ny planta. Detta kan 
ske i form av lökar, rotbitar, utlöpare m.m. Bland våra köksväxter är förökning genom bildande 
av nya lökar vanlig hos löksläktet (Allium). Detta brukar ofta uppfattas som att ”löken delar sig” 
för så ser det ut om man inte tittar riktigt noga. I själva verket bildas en eller flera nya lökar inuti 
den gamla, som sedan vissnar och dör. (Jag tycker inte att det är fel att säga att ”löken delar sig” 
men det kan vara bra att veta hur det går till.) Fleråriga rotsaker som kardborrerot och svartrot 
kan förgrena sig i roten vilket kan ge nya plantor efter några år. Potatis är väl det kändaste 
exemplet; den förökas med stamknölar, populärt kallade potatisar.  

Vegetativ förökning kan användas som hjälpmedel i fröodlingen. Hos matlök och purjolök 
kan man till exempel ta flera fröskördar. Efter den första dör visserligen löken nere i marken men 
den bildar oftast en ny lök, som kan blomma nästa år. En annan form av vegetativ förökning 
som ibland är användbar vid fröodling är sticklingförökning. Man kan ta sticklingar av bland 
annat kål för att få plantor att fröodla på. Detta är användbart om man har svaga eller sjuka 
plantor eller om man vill ha fler plantor för att säkrare kunna få frö. Den genetiska varitionen 
hos föräldraplantorna ökar dock inte. 

Ett välkänt faktum är att fler sjukdomar överförs till nästa generation vid vegetativ förökning 
än vid fröförökning. Detta gäller främst virussjukdomar av många slag. Det är därför viktigt att 
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rensa bort sjuka och svaga plantor, dels för att de kan smitta och dels för att de kan föra vidare 
sjukdomar till avkomman. 

Vegetativt förökade sorter brukar inte vara frökonstanta. Eftersom de inte förökas med frö 
behöver de inte vara frökonstanta. Det gäller bland annat de flesta potatissorter. Om man prövar 
att fröföröka en potatissort får man en utklyvning i ett stort antal typer. Varje frö kan i princip ge 
upphov till en ny sort. 

Konstigt nog förekommer även könlös förökning med frön! Detta kallas apomixis och finns 
bland annat hos björnbär och pumpa. Välkända exempel bland vilda växter är fibblor, maskrosor 
och daggkåpor. Vid apomixis bildas frön utan befruktning. Hur detta går till får du läsa någon 
annanstans. I allmänhet förekommer könlig förökning parallellt med apomiktisk hos dessa 
växter. 

 
 

Lite genetik 
 
En levande varelses arvsanlag består av ett stort antal gener. Generna förekommer i allmänhet i 
par, där en gen kommer från modern och en från fadern. Hos växter kan modern och fadern 
vara samma planta.  

Ärftliga egenskaper bestäms av ett eller flera genpar. Ett klassiskt exempel är fröfärg hos ärter. 
Den bestäms av ett enda genpar. Generna i detta genpar kan vara av två olika slag, anlag för grön 
fröfärg eller anlag för gul. Om bägge generna är grön-anlag blir ärtan grön, är bägge gul-anlag blir 
ärtan gul. Om en är ett grön-anlag och en ett gul-anlag blir ärtan gul, eftersom gul-anlaget 
dominerar över grön-anlaget. Gul-anlaget sägs vara dominant, och grön-anlaget recessivt. Då det 
som i detta exempel finns olika slag av gener som kan förekomma i ett genpar kallas de för alleler. 
Man kan säga att generna är byggstenar och allelerna är olika typer av byggstenar. 

Äternas fröfärg är ett klassiskt exempel som undersöktes av genetikens grundare Gregor 
Mendel. Senare forskning har visat att flera genpar påverkar fröfärgen. Men i den population av 
ärter som Mendel undersökte fanns antagligen ingen variation i övriga inblandade genpar. Bristen 
på variation gjorde att deras inverkan inte märktes utan bara fanns som en bakgrund. Egentligen 
är det inte gulanlaget som ger den gula färgen. Den gula färgen är en grundfärg som bestäms av 
andra gener. Gulanlaget stänger istället av inverkan av ett grönanlag i genparets andra gen. 
Ärtorna får då grundfärgen gul.  
 
Det finns många fler varianter:  
• Två gener av olika slag i ett genpar kan samverka på andra sätt än att den ena dominerar den 

andra. 
• Det kan finnas fler än två möjliga slags gener i ett genpar (fler än två alleler). Men högst två 

typer kan finnas hos samma planta. 
• Många egenskaper bestäms inte av ett enda genpar utan av flera som samverkar.  
• Kvantitativa egenskaper, som längd och vikt, bestäms av många genpar, 10-100 eller fler, vars 

inverkan adderas.  
Det enkla exemplet med ärtornas färg rymmer ändå en stor del av de viktigaste principerna. 

För att förstå detta lite bättre är det en fördel att känna till något om hur arvsanlagen är 
kodade i kromosomerna, ett slags stora molekyler som finns i cellernas kärnor. Detta upptäcktes 
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på 1950-talet, cirka 100 år efter Mendels upptäckter, och är som bekant ett stort forsknings-
område idag. Kromosomerna är långa strängar, sammansatta av mindre molekyler. Det finns fyra 
typer av dessa mindre molekyler, som fungerar som ett lite alfabet. Man har funnit att 
arvsanlagen är nedskrivna i kromosomerna, ungefär som tecken i en bok. En gen är en liten del 
av kromosomen. Kromosomerna i en cell är parvis nästan lika varandra och ligger intill varandra. 
Generna i ett genpar finns i motsvarande positioner (s.k. loci5) i varsin kromosom i ett 
kromosompar.  

Alla cellkärnor hos en växtindivid eller annan levande varelse har samma 
kromosomuppsättning, med två viktiga undantag. Det viktigaste är könscellerna, som växten 
använder för att fortplanta sig. De har bara en kromosom från varje kromosompar. En könscell 
bildas från en vanlig cell (genom s k reduktionsdelning) med följd att endast en gen i varje genpar 
väljs ut till könscellen. Vilken gen som finns där är är slumpmässigt. 

Lite mer terminologi: om de två generna i ett genpar är lika säger man att plantan är homozygot i 
det genparet, är de olika säger man att plantan är heterozygot. 

De två generna i ett genpar kommer från moderns och faderns motsvarande genpar. Vilken 
av moderns två gener som ska väljas ut till äggcellen och föras vidare till den nya individen är 
slumpmässigt och samma sak gäller urval av faderns gener till sädescellen. Sannolikheten är 50% 
för vardera genen, som vid slantsingling. Det krävs alltså två ”slantsinglingar” för att avgöra 
vilket av moderns anlag och vilket av faderns som ska gå vidare till avkomman. Samma sak sker  
samtidigt i alla de andra genparen som utgör en individs arvsmassa. 

Avkommans arvsanlag blir alltså en slumpmässig blandning av föräldrarnas. Detta leder till att 
nya kombinationer av arvsanlag uppstår vid generationsväxlingarna. Vid självbefruktning blir dock 
mängden nya kombinationer begränsad eftersom modern och fadern är samma planta. Tag ånyo 
som exempel en ärt som förökar sig med självbefruktning. Om föräldern är heterozygot i 
genparet för fröfärg, det vill säga har ett gulanlag och ett gröanlag, så kan avkomman bli antingen 
heterozygot eller homozygot, beroende på vilket anlag som väljs ut till äggcellen och vilket som 
väljs till sädescellen. Det finns tre alternativ:  
• grönanlag väljs ut till både äggcellen och sädescellen, vilket ger en avkomma som är 

homozygot grön.  
• gulanlag väljs ut till både äggcellen och sädescellen, vilket ger en avkomma som är 

homozygot gul. 
• gulanlag väljs till den ena cellen, antingen äggcellen eller sädescellen, medan den andra cellen 

får ett grönanlag, vilket ger en avkomma som är heterozygot gul (eftersom gul är dominant). 
Om föräldern däremot är homozygot så blir avkomman vid självbefruktning alltid likadan 

som föräldern : homozygot med samma anlag. Finns det till exempel bara gul-anlag kan ju bara 
gul-anlag väljas. Avkomman blir då homozygot gul precis som föräldern. Detta visar på en viktig 
egenskap vid självbefruktning: en homozygot förälder får homozygota barn, medan en 
heterozygot förälder kan få  antingen homozygota eller heterozygota barn. Detta gör att andelen 
homozygoter ökar vid självbefruktning. När självbefruktningen upprepats ett antal generationer, 
som den brukar göra hos självbefruktare, leder detta till att antalet heterozygoter blir mindre och 
mindre och till slut återstår endast homozygoter. Det har då bildats en så kallad ren linje som har 
samma anlag i generation efter generation. Hos självbefruktande vilda växter och lantsorter 

                                                 
5 Latinets locus betyder plats, i pluralis loci, d.v.s. platser. 



Sidan 9   –   ”Lite biologi för fröodlare”   –   © Anders Skarlind 25 sep 2006 

förekommer ett stort antal rena linjer sida vid sida, medan kommersiella sorter bara brukar bestå 
av en eller eventuellt ett fåtal rena linjer. 

Hos de flesta självbefruktare sker dock enstaka korsbefruktningar. Korsbefruktningarna ger 
ofta upphov till nya heterozygoter. Sedan upprepas processen där självbefruktningar efter ett 
antal generationer leder till homozygoti. Det har då skapats en eller flera nya rena linjer. 

Eftersom avkommans arvsanlag hos självbefruktare blir i stort sett identisk med den enda 
förälderns blir den också nästan alltid sorttypisk. Enstaka korsbefruktningar kan dock leda till 
avvikande plantor. Det kan också inträffa mutationer. En mutation är en plötslig och 
oförutsägbar förändring i ett arvsanlag på grund av till exempel strålning eller giftiga ämnen. 
Mutationer kan ge avvikande och i allmänhet oönskade plantor, till exempel ärtor med fel färg. 
Vid fröodling bör man i allmänhet välja bort dessa. Var dock beredd att ta vara på de enstaka 
positiva undantag som i bästa fall kan dyka upp! 

 
Hos korsbefruktare får avkomman anlag som avviker en hel del från föräldrarnas. Detta beror 

dels på att föräldrarna är heterozygota i många anlag, dels på att vid korsbefruktning två 
föräldrars anlag kombineras. Nya anlagskombinationer uppstår därför hela tiden. Därför uppstår 
heller inga rena linjer hos korsbefruktare. Hos korsbefruktare brukar man istället tala om 
populationer. En population är en grupp plantor som tillhör samma art och fortplantar sig med 
varandra. 

 
 

Fördelar med självbefruktning respektive korsbefruktning 
 

Självbefruktning har den stora fördelen att den är säker. Den självbefruktande växten är inte 
beroende av att fler plantor av samma art finns i närheten, inte heller av gynnsamt väder eller 
pollinerande insekter. Eftersom ettåriga växter bara har ett år på sig är detta en extra stor fördel 
för dem. Många ettåriga växter är därför självbefruktare, bland köksväxter främst ärter, bönor, 
sallat och tomat, bland lantbruksväxter främst vete, korn, havre. Dessa växter har så effektiva 
metoder att åstadkomma självbefruktning att korsbefruktning blir mycket ovanlig. I själva verket 
verkar det som flera av dem försöker hindra korsbefruktning. En möjlig förklaring till detta är att 
de ’tycker’ att de är så väl anpassade till sin miljö att de inte vill göra några ändringar i sina 
arvsanlag. 

Däremot är nästan alla tvååriga och fleråriga köksväxter korsbefruktare, liksom även en del 
ettåriga. En del av dem tillåter även självbefruktning medan andra eftersträvar att undvika den. 
Korsbefruktningens fördelar jämfört med självbefruktning är att: 
• varje individ rymmer en större genetisk variation eftersom den är heterozygot i många 

genpar, 
• nya genkombinationer skapas vid korsbefruktning, 
• genom detta får korsbefruktare större förmåga att anpassa sig till miljöförändringar, 
• korsbefruktning tycks hos många växtarter innebära en vitalisering av nästkommande 

generation, vilket är särskilt tydligt när två inavlade populationer korsas. 
Självbefruktare och korsbefruktare förhåller sig även på olika sätt till dåliga recessiva anlag. 

Hos självbefruktare förekommer anlag i allmänhet i dubbel uppsättning (på grund av 
självbefruktarnas allmänna tendens till homozygoti). Dåliga recessiva anlag slår därför igenom i 
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växtens egenskaper på ett ofördelaktigt sätt. Det naturliga urvalet leder därför till att dåliga 
recessiva anlag slås ut hos självbefruktare. Detta kan synas som en fördel. Nackdelen är dock att 
de dåliga anlagen kan visa sig vara bra anlag om miljön ändras. Korsbefruktare kan på ett annat 
sätt tåla dåliga recessiva anlag, eftersom de oftast uppträder i enkel uppsättning (på grund av 
korsbefruktarnas allmänna tendens till heterozygoti). Korsbefruktarna kan genom detta hålla kvar 
för tillfället relativt dåliga anlag i reserv för eventuella framtida behov. 

 
 

Inverkan av och anpassning till miljön 
 

Inverkan av det genetiska arvet är sällan så tydlig som i exemplet med ärtornas fröfärg. De flesta 
egenskaper bestäms inte helt av generna. Istället bestämms de av arv och miljö i samverkan. 
Miljö betyder för odlade växter mark, klimat, jordbearbetning, gödsling, såbädd, ogräs, andra 
kulturväxter, insekter, sniglar, bakterier, sorkar, rådjur och så vidare samt inte minst odlaren själv.  

Man kan inte se en plantas arvsanlag direkt. Det man kan se är egenskaper som bestäms av arv 
och miljö. En stor fin morot kanske inte har bättre arvsanlag än en mindre och grenig morot som 
vuxit strax intill. Den fina moroten kanske hamnat där såbädden var bättre, sluppit stenar och 
råkat få lite extra kompost.  

Kan man veta om den ena moroten har bättre anlag än den andra? Nej, knappast med de 
metoder som amatörodlaren har tillgång till. Möjligen kan man som amatörodlare göra en 
avkommebedömning: låta morötterna blomma åtskilda och så ut fröet från varje morot för sig 
och bedöma resultatet. Men det blir oftast i jobbigaste laget och kräver tillgång till flera isolerade 
fröodlingsplatser. Man få istället nöja sig med att konstatera att det åtminstone är troligt att den 
fina moroten har bättre anlag än den halvdana. De dåliga egenskaper den halvdana har kan delvis 
bero på arvsanlag. Man bör alltså hellre välja den fina roten till fröodling än den halvdana.  

Det är inte bara fröodlaren som gör ett urval bland plantorna, naturen gör det också, hela 
tiden. De plantor som klarar miljön på ett bra sätt har större chans att fortplanta sig än de som 
det går halvknackigt för. Detta kallas för naturligt urval och det anpassar växterna till miljön. 
Fröodlaren påverkar även det naturliga urvalet genom att till stor del styra över växternas miljö. 

Det naturliga urvalet leder till att en sort som är ny på en plats kan anpassas efter några 
generationer. Första gången man odlar en växt från fjärran land går det kanske inte så bra, men 
när man fått fram första generationen hemmaproducerat frö går det ofta mycket bättre. 
Förutsättningarna för detta är, åtminstone i teorin, bättre om sorten har en stor genetisk 
variation. Då ökar chansen att sorten har lämpliga anlag som kan gynnas av det naturliga urvalet. 
Jag har dock följande fundering utifrån egen erfarenhet. Kanske sker även en anpassning på 
annat sätt än genom naturligt urval. Förbättringen brukar ske anmärkningsvärt snabbt, på en 
generation eller två. Andra generationens plantor är inte sällan genomgående bättre än de bästa i 
den första generationen. Dessutom finns liknande fenomen när man uppförökar gammalt frö av 
sorter som är anpassade till våra förhållanden. Förklaringen kan vara att man vid den nya 
uppförökningen får ett vitalare frö, men jag är inte säker på att det är hela förklaringen.  

En annan omständighet som kan ge en dålig start är som antytt att odlaren fått tag på dåligt 
frö. Om han lyckas få fram plantor ser de då oftast inte mycket ut för världen. Men odlar han frö 
på dessa plantor återkommer inte sällan en full vitalitet redan i nästa generation. Dåligt frö är 
alltså oftast inte ärftligt betingat utan det beror på att fröet är gammalt, olämpligt förvarat eller 
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resultatet av en misslyckad fröodling där det kanske inte hunnit mogna ordentligt. Detta kan ses 
som en sorts miljöpåverkan. Det finns dock en god spiral, där gott frö ger goda plantor som ger 
nytt ännu bättre frö, och en dålig, där man får den motsatta utvecklingen. Huruvida detta är 
ärftligt vet jag inte, men både goda och dåliga spiraler tycks i dessa sammanhang ha en viss 
beständighet. 

 
Lite biologi? 
Jag har några gånger fått frågan varför kapitlet heter ”Lite biologi för fröodlare”. Varför inte bara 
”Biologi för fröodlare”. Här är mitt svar: 
Det är lite för att en ordentligt behandling av allt detta skulle kräva en lärobok, minst.  
Det är lite för att jag inte är eller blev biolog. Jag har inte anspråk på att kunna mer än lite biologi. 
Det är lite för att det svarar mot mitt förhållningssätt till vetenskapen biologi numera. Det är 
lagom med lite biologi. 
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