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Äpple – en falsk frukt
Äpplen har odlats i Asien och Europa i tusentals år. Det finns 
både internationellt välkända äppelsorter och svenska äppel-
sorter, men vad menas egentligen med en sort?

Äppelblomman har 15–50 ståndare och en pistill. Pistillens 
fruktämne byggs upp av fem karpeller (fruktblad) och ger lika 
många stift. Till skillnad från illustrationen av en blomma på au-
gustiuppslaget, som har en pistill och ett stift, har alltså äpplet 
en pistill med flera stift. Äpplet är en falsk frukt (skenfrukt) ef-
tersom det inte bara bildas av fruktämnet utan även av en annan 
del av blomman. Kärnhuset omges av sega hinnor som är frukt-
ämnets vägg. Fruktköttet bildas av den uppsvällda blombotten.

Äppelsorter
Det finns många kända sorter av vårt odlade äpple, Malus domes-
tica. Alla har samma ursprung och delar en stor del av sitt genom 
med äppelarten Malus sieversii, som växer vilt i Centralasien. 

Begreppet sort används bara om odlade växter. Genom växtför-
ädling har människan styrt urvalet och tagit fram olika sorter av 
en art. På Balsgård, en växtförädlingsstation i Skåne som drivs 
av Sveriges lantbruksuniversitet, arbetar man med att ta fram 
nya äppelsorter, vilket tar tid – minst 20 år. De står till exempel 
bakom svenska äppelsorter som ’Alice’, ’Aroma’ och ’Frida’.

För att bevara eller sprida en speciell äppelsort måste äppelträdet 
ympas, vilket betyder att man tar en gren (ymp) från trädet och 
fogar samman med en grundstam. Men varför blir det inte samma 
sort om man sår en äppelkärna? Frukten (äpplet) bildas av mo-
derplantan, men fröet är resultatet av befruktningen. Fröet från 
exempelvis ’Ingrid Marie’ har hälften av arvsmassan från moder-
trädet, medan den andra hälften kommer från ett annat äppelträd, 
via pollen, som dessutom måste tillhöra en annan sort. Äpplen är 
nämligen självsterila vilket betyder att de inte kan befruktas av 
pollen från samma sort. När befruktningen har skett har varje frö 
en ny kombination av anlag och ger upphov till nya äppelträd med 
mycket varierande egenskaper, som skiljer sig från moderträdet. 
Det är bara undantagsvis som det nya trädet ger frukt av god kva-
litet. Detta är skälet till att äppelsorter förökas via ympning. 

Jämför frukt med blomma
Halvera ett äpple på hösten och jämför det 
med en bild eller illustration av en halv äppel-
blomma. Eller halvera en äppelblomma på 
våren och jämför med ett halvt äpple. Hur 
bildas äpplet av den befruktade blomman?
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Att äpplet har fem 
karpeller (”fröfickor”) 
syns tydligt när man 
delar det, som här på 
bilden. En av karpel-
lerna är markerad.

Äppelgenetik
För att en äppelblomma ska befruktas 
måste en pollenslang från ett pollen-
korn på pistillens märke växa ner ge-
nom stiftet och nå fröämnet. Eftersom 
äppelträd är självsterila måste de få pollen 
från äppelblommor av en annan sort för 
att äppelträdet ska ge frukt. 

Självsteriliteten styrs framför allt av en 
gen som avgör om pollenslangen kan 
växa ner genom blommans pistill. Genen 
finns i minst 25 olika varianter, det vill säga 
det finns minst 25 olika alleler. För att en 
blomma ska kunna befruktas måste det 
pollen som hamnar på pistillen komma 
från en blomma med en annan genva-
riant. Det som avgör om det blir någon 
befruktning är interaktionen mellan pol-
lenslang och stift. Många äppelsorter är 
dipoloida, det vill säga har två kromosom-
uppsättningar. Om pollenmottagare och 
pollengivare har samma alleluppsättning 
blir det aldrig någon befruktning. Då stop-
pas pollenslangen av proteiner i pistillen 
och kan inte växa ner till fröämnet. 

Läs mer om växtförädling och odling på SLU:s 
växtförädlingsstation Balsgård på www.slu.se.
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