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Sammendrag:
Målselvnepe er en gammel landsort utviklet gjennom over 150 års dyrking i Troms, selektert for
sirkelrunde, gule neper med innhulet rotfeste og god frisk smak. Genetisk variasjon resulterer
imidlertid i kvalitetsfeil hos en andel neper, som får grønnfarget skall og/eller bitter smak i selve
roten. Prosjektets hovedformål er derfor å kartlegge med ulike forsøk med frøårganger,
fibervekstduk og klimavekstrom om kvalitetsfeilen har genetiske eller dyrkingstekniske årsaker – eller
en kombinasjon av disse. Feltforsøk med ulike frøårganger viste ikke signifikante forskjeller i
grønnfarging, eller innhold av bitre smaksstfoffer som glukosinolater, eller løselige sukkerarter. Sen
avtaging av fibervekstduk resulterte imidlertid i noe grønnere nepeskall, uten tydelig påvirkning på
innholdet av glukosinolater eller sukkerarter. Dyrking av neper ved ulike temperaturer i
klimakammer hadde også en signifikant effekt på grønnfarging, med mer utslag dess varmere
temperatur, samt høyest innhold av det bitre progoitrin ved høyeste temperatur (21 °C). Det var også
en tendens til noe lavere sukkerinnhold ved høy temperatur. Hovedkonklusjonen fra forsøkene i
2017 er at dagens program for frøavl ikke introduserer mer variasjon eller forringet kvalitet i
Målselvnepe, og at høy veksttemperatur gi økt andel neper med grønnfarge og bitter smak. Utvidet
bruk av klimaforbedrende fiberduk kan dermed være en av hovedgrunnene for rapporter om økt
andel grønnfarging i Målselvnepe.
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Innledning
Målselvnepe er en av få regionale landssorter fortsatt i kommersiell produksjon, og er regnet
som en lokal delikatesse i Nord-Norge. Sorten er et resultat av over 150 års utvelgelse gjennom
dyrking i Troms, med seleksjon for sirkelrunde, gule neper, innhulet rotfeste og god frisk smak. I dag
holdes sorten i hevd basert på frøproduksjon fra planter til utvalgte neper, ved Senja videregående
skole på Gibostad. Slike åpenpollinerte landraser er normalt mer genetisk variable enn moderne
hybridsorter. For Målselvnepe innebærer dette kvalitetsfeil hos en andel neper, med grønnfarget
skall og antatt mer bitter/mindre søt smak. Disse nepene høstes ikke, og grønn fargefeil gir mindre
inntjening per dyrket areal. I senere år er det rapportert om økt forekomst av grønnfargede neper
blant dyrkere i nord. Noe som kan ha sammenheng med klimafaktorer og utvidet bruk av fiberduk
mot insektskadegjørere, og/eller utilsiktede genetiske endringer ved utvelgelse av neper til
frøproduksjon. Problemet med grønnfarging av neper er til hinder for økt satsning på
nepeproduksjon i Nord-Norge, da både for økt salg regionalt og nasjonalt. Dette prosjektets
hovedformål er derfor å kartlegge om kvalitetsfeilen har genetiske eller dyrkingstekniske årsaker –
eller en kombinasjon av disse. Vi ønsker også å kunne identifisere mulige tiltak for å sikre
homogenitet i frøavl og dyrking av nepen.
Ved maskinell såing av nepefrø er det nødvendig å bruke klimaforbedrende vekstduk, for å
kunne oppnå god avling i den korte vekstsesongen i Nord-Norge. På grunn av snøsmelting,
teleløsning og venting på lagelighet i jorda for traktorkjøring/pløying, er det oftest ikke mulig å så
frøene før ut i juni. Dette gir en relativ kort periode med gode nok lysforhold og temperaturer for
plantevekst her nord. Vanlig brukte fiberduker filtrerer imidlertid en betydelig andel av
solinnstrålingen, f.eks. inntil 1/3 del av sollyset ved bruk av Lutrasil (figur 1). Tidspunkt for fjerning av
vekstduk må derfor avveies i forhold til redusert solinnstråling utover sensommeren/høsten, opp
imot samtidig lavere døgntemperaturer. Vekstduken hindrer også tilgang til plantene for flygende
skadegjørere (primært kålfluer og kålmøll). Fjerning av vekstduk må derfor også vurderes i forhold til
bestandene av skadegjørere i området rundt åkeren.

Figur 1. Uhindret solinnstråling (rød linje) og filtrering sollys (blå linje) gjennom Lutrasil (19g)
fibervekstduk, målt midt på dagen 24. juli 2017, Hegstad, Målselv.
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Det er ikke tidligere blitt gjort analyser av smaksrelaterte innholdstoffer i Målselvnepe. I
Kålrot (Johansen et al. 2016, Mølmann et al. 2017) er det kjent at bitter smak/mindre søtsmak er
korrellert med grønnfarget skall. I tillegg ser det ut til at aksen mellom søt smak og bitter smak er
avhengig av forholdet mellom det bitre glukosinolatet progoitrin, og løselig sukker. Varm
veksttemperatur (21 °C) og mindre vekstlys gir både høyere konsentrasjoner av progoitrin og lavere
konsentrasjoner av løselig sukker i kålrot. Glukosinolater er også kjent som helsemessig gunstige
antioksidanter, i tillegg til å være assosiert med karakteristisk kålsmak/lukt. I vårt prosjektet ble
derfor grønnfarge til skallet visuelt registrert for alle høstede neper, ved NCS-skalaen mellom grønn
og gul farge (figur 2). I tillegg ble det i tilfeldig utvalgte neper fra alle forsøksledd, gjennomført
kjemiske analyser av glukosinolatinnholdet og løselige sukkerarter ved Marbio, UiT-Norges Arktiske
Universitet.

Figur 2. Natural Colour System (NCS)-fargesirkel for visuell oppfatning av farger.

Innen prosjektet ble det i 2017 gjennomført tre ulike forsøk med Målselvnepe:
1) feltforsøk med undersøkelser av syv ulike frøårganger,
2) feltforsøk med undersøkelse tidlig og sen fjerning av fibervekstduk, og
3) klimalaboratorieforsøk på effekten av veksttemperatur og fiberduk.

Hovedforsøket med ulike frøårganger ble gjennomført med 7 årganger (tabell 1) på to
lokaliter og 3 randomiserte blokker/gjentak per sort og lokalitet. Forsøksfeltene ble lagt ut på
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Hegstad og Fredriksberg i Målselv, på henholdsvis på jordtyper av sandig-silt og siltig-sand og ellers
med standard betingelser med hensyn til gjødsling og tiltak mot skadegjørere. Forsøket med tidlig og
sen fjerning av fibervekstduk ble lagt i tilknytning til et kommersielt produksjonsfelt på Hegstad, ved
siden av frøårgangsfeltet (Figur 3). Klimalaboratorieforsøket ble gjennomført samtidig under naturlig
lys i klimaregulerte rom ved 9, 15 og 21 grader ved Biologisk klimalaboratorium på Holt, Universitetet
i Tromsø. Nepene ble her dyrket i 7.5 liters potter med veksttorv-perlittblanding.

Figur 3. Feltlokalitet med forsøk (i øvre hjørne) tilknyttet et 26 dekar produksjonsfelt med
Målselvnepe på Hegstad i Målselvdalen (Foto: Ulrike Naumann/Tromspotet). Frøårgangsfeltet kan
skimtes omkranset med gult insektgjerde.

Tabell 1. Frøårganger i feltforsøk på Hegstad og Fredriksberg i 2017
Navn
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Årgang
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014

Beskrivelse
Prebasis 2. Morfrø prebasis 1, årgang 2000
Prebasis 2. Morfrø prebasis 1, årgang 2000
Foredlerfrø. Morfrø foredlerfrø 1980
Prebasis 3. Morfrø prebasis 2, årgang 2009
Prebasis 1. Morfrø foredlervare 2010
Prebasis 2. Morfrø prebasis 1, årgang 2011
Prebasis 4. Morfrø prebasis 3, årgang 2006
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Prosjektmålsetninger
De tre forsøkene ovenfor var satt opp for å kunne besvare følgende spørsmål/problemstillinger:
- Varierer andelen med kvalitetsfeil mellom ulike årganger av frøproduksjonen?
- Er variasjonsbredden i kvalitet økende i de nyeste årganger av nepefrø?
- Er grønnfarge i skall og tørrstoffprosent korrelert med uønsket bitter smak i roten?
- Påvirker bruk av vekstduk kvaliteten negativt?
- Påvirker lys og temperatur andel neper med grønn farge eller bitter smak?
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Resultater
Frøårganger og fargeutvikling på to lokaliteter i Målselvdalen i 2017
Fargen på Målselvnepener ble visuelt analysert, mellom grønn (G) og gul (Y) farge i NCS-systemet
(figur 4). Det ble som forventet observert stor spredning i verdiene fra minimum grønnlig (G60Y)
opptil (G100Y = rent gulfarget skall (Y)). Gjennomsnittlig var det en tendens til mer gulfarget skall for
frøårgang F2, men likevel var det totalt sett ikke statistisk sikker forskjell i farge mellom de syv
testede frøårgangene (figur 5).

Figur 4. Visuell bedømming av skallfarge ved NCS-systemet.

Intervallplott for Skallfarge
95% k.i. for gjennomsnittet
85.0

Farge(NCS)

82.5

80.0

77.5

75.0
F1

F2

F3

F4
Årgang

F5

F6

F7

Figur 5. Gjennomsnittlig observert NCS GY-fargeverdi (mellom grønn og gul farge) og 95%
konfidensintervall hos undersøkte frøårganger i 2017. (n=6 gjentak per årgang)
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Det ble også gjort registreringer for morfologiske karakterer, som tidligere er funnet forskjellig
hos ulike varianter av Målselvnepe (Samuelsen 1973). I våre undersøkelser av var det også ikke
signifikante forskjeller mellom årganger (eller dyrkingslokalitet) på størrelsen til bladfeste eller
formen på nepe (diameter:høyde).
Dyrkingslokalitet hadde, i motsetning til frøårgang, en signifikant effekt på skallfargen. Feltet på
Hegstad produserte i gjennomsnitt litt grønnere neper enn ved Fredriksberg (figur 6). Blant 349
neper fra Hegstad ble det også observert 10 neper med lilla fargespett rundt bladfestet. Av 312
observerte neper fra Fredriksberg ble det ikke observert noen slike neper med lilla farging.
Spredningen (eller variasjonskoeffisienten) i fargeverdiene var heller ikke signifikant forskjellig
mellom frøårgangene, mens det var litt større spredning for neper fra Hegstad. Ulikheten i
fargeutvikling kan ha sammenheng med ulike jordtyper (litt grovere sandjord på Hegstad) og/eller
ulik gjødsling/næringsforhold på lokalitetene. Påvirkningen av lokalitet på skallfarge illustrerer at det
ikke kan utelukkes at det oppstår forskjeller mellom årgangene ved dyrking på andre
lokaliteter/jordforhold.

Intervallplott for Skallfarge
m. 95% konfidensintervall
84
83

Farge(NCS)

82
81
80
79
78
77
76
Fredriksberg

Hegstad
Felt

Figur 6. Gjennomsnittlig NCS GY-fargeverdi (mellom grønn og gul farge i fargesirkelen) og 95%
konfidensintervall på to feltlokaliteter i 2017. (n = 21)

Frøårganger og smaksrelaterte innholdsstoffer
Glukosinolatinnholdet var dominert av glukonasturtiin (aromatisk) og biosynteseforløpere til det
bitre smaksstoffet progoitrin. Progoitrin utgjorde cirka 20% av den målte totale glukosinolatkonsentrasjonen (per tørrstoff). Dette er lavere nivåer progoitrin enn hva som er påvist å gi bitter
smak i kålrot (Johansen et al. 2016). På grunn av stor variasjon i samtlige frøårgangers
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glukosinolatkonsentrasjoner, var det ikke mulig å påvise noen signifikant forskjell mellom årgangene
for disse stoffene. I likhet med fargeutvikling i skallet var det en tendens til lavere
progoitrinkonsentrajon hos frøårgang F2, sammenlignet med de andre årgangene. Det var heller ikke
noen signifikant forskjell mellom årgangene i innholdet av de løselige sukerartene: sukrose, glukose
og fruktose.
Tørrstoffprosenten i nepene varierte lite mellom frøårgangene og lå på rundt 9 % av frisk vekt.
Det var ingen signifikant forskjell i tørrstoffprosent mellom frøårgangene, og ikke noen korrelasjon
mellom tørrstoffprosent og glukosinolater, eller skallfarge. Fra et praktisk perspektiv utgjør dermed
hverken tørrstoffprosent eller fargeutvikling noen god prediktor for det bitre smaksstoffet progoitrin
i en normal vekstsesong som i 2017.

Tidlig og sen fjerning av vekstduk - avling og fargeutvikling
Effekten av tidlig (24.juli) og sen (23.august) fjerning av vekstduk ble undersøkt i tilknytning til et
kommersielt 26 dekar produksjonsfelt på Hegstad (figur 3 og figur 7). Duken på det omkringliggende
produksjonsfeltet ble tatt av 19.august. I perioden mellom tidlig og sen fjerning av duk var
ukestemperaturen i snitt mellom 1.4 til 2.6 grader varmere med duk (tabell 2). Denne
temperaturdifferansen så også ut til å øke med godværsdager med høy globalstråling (målt ved
NIBIOs LMT-stasjon på Grundnes, 2.2 km fra Hegstad).

Figur 7. Første høsting av Målselvneper fra forsøksfelt med tidlig (til høyre i felt) og sen fjerning av
fibervekstduk (til venstre).
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Tabell 2. Gjennomsnittlig temperatur og temperatur-differanse ved tidlig og sen fjerning av fiberduk
på Hegstad, og målt global stråling per døgn på Grundnes, i Målselv i 2017.

Tidsrom
24.-30.juli (1 uke)
31.juli-6.aug (1 uke)
7.-13.aug (1 uke)
14.-20.aug (1 uke)
21.-23.aug (2 døgn)

Tidlig fjerning
u. duk
(24. juli)
15.8 °C
14.6 °C
13.6 °C
11.5 °C
10.0 °C

Sen fjerning
m. duk
(23. aug)
18.4 °C
16.0 °C
15.2 °C
13.0 °C
11.5 °C

Temperaturdifferanse
+ 2.6 °C
+ 1.4 °C
+1.6 °C
+1.5 °C
+1.5 °C

Global Stråling
/døgn
16.2 MJ/m2
12.0 MJ/m2
11.5 MJ/m2
9.3 MJ/m2
6.7 MJ/m2

Den tidlige fjerningen av vesktduk resulterte i noe høyere total nettoavling enn ved sen fjerning
(tabell 3). Prøveutvalget er imidlertid for lite til å konkludere om 1/3 lavere solinnstråling under
fiberduken er mer negativt for avlingstørrelsen, enn varmeeffekten utover sensommeren. Forsøket
illustrerer likevel godt betydningen av vekstduk, som beskyttelse mot insektskadegjørere. Tidlig
fjerning førte til et betydelig større avlingstap, grunnet kålfluelarver i rundt 1/3-del av nepene ved
første høstedato. Ved andre høsting 12 dager senere, var det også kun kålflueangrep i radene med
tidlig fjerning. Selv om begge behandlingsleddene da ikke hadde hatt duk siste 12 dager.

Tabell 3. Effekt av tidlig og sen fjerning av fiberduk på netto avling (antall neper), samt avlingstap av
neper grunnet skader ved kålflueangrep og/eller vekstsprekk.

Behandling

Høstedato

Brutto avling
kg (n)

Tap
kg (n)

Kålflue
(n)

Sprekk
(n)

Netto avling
kg (n)

23-Aug
04-Sep

32.5 (67)
33.8 (76)

12.8 (26)
8.9 (18)

22
14

8
4

19.6 (41)
25.0 (58)

23-Aug
04-Sep

17.9 (41)
24.5 (67)

2.3 (6)
5.8 (15)

-

6
15

15.6 (35)
18.6 (52)

Duk til 23.juli

Duk til 23.aug

Visuell observasjon av fargeutvikling viste signifikant gulere skallfarge ved tidlig fjerning av
vekstduk, sammenlignet med senere fjerning (figur 8). Dette peker klart i retning av at varmere
temperatur under vekstduken (og/eller i kombinasjon med redusert solinnstråling) induserer
utvikling av grønnfarge i nepeskall. Grønnere farge ved sen fjerning av duk var og tilfelle ved andre
høstedato. Noe som kan tyde på at utviklet grønnfarge under duk derfor er stabil utover høsten.
Størrelse på bladfeste eller formen på nepe (diameter:høyde) var ikke påvirket av tidlig eller sen
fjerning av duk.
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Intervallplott for skallfarge
m 95% konfidensintervall
88
86

Farge NCS(GY)

84
82
80
78
76
74
72
70
Behandling
Høstedato

Duk 24.juli
Duk 23.aug
23-Aug

Duk 24.juli
Duk 23.aug
04-Sep

Figur 8. Gjennomsnittlig NCS GY-fargeverdi (med konfidensintervall) ved tidlig og sen fjerning av
fiberduk, observert etter høsting 23. august og 4. september i feltforsøk på Hegstad, Målselv 2017.
(n=24 Målselvneper per behandling og høstedato).

Tidlig og sen fjerning av vekstduk – helse og smaksrelaterte stoffer
Tidlig eller sen fjerning av vekstduk i feltforsøk på Hegstad førte ikke til noen signifikante
forskjeller i konsentrasjon av glukosinolater (tabell 4), eller i konsentrasjon av løselige sukkerarter.
Dette kan tyde på at den observerte fargeforskjellen mellom behandlingene ikke er nok til å gi utslag
på smaksegenskap for bitter-/søtsmak hos nepene. I praksis betyr dette, i likhet med resultatene for
frøårgangene, at skallfarge ikke er noen god indikator for smakstoffene under normale vekstforhold.

Tabell 4. Gjennomsnittlig glukosinolat-konsentrasjon (µmol/g tørrstoff) i Målselvnepe ved tidlig og
sen fjerning av fiberduk. (n = 3 gjentak per ledd)

Glukonasturtiin
Glukoerucin
Glukonapin
Progoitrin
Total glukosinolat

Duk 24.juli
1.9
2.8
7.6
2.9
16.7

Duk 23.aug
2.0
2.7
8.6
3.5
17.8

11

p-verdi
0.825
0.879
0.394
0.512
0.675
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Effekten av dyrkingstemperatur på fargeutvikling og helse- og smaksrelaterte stoffer

Figur 9. Dyrking av Målselvnepe i potter i klimaregulerte vekstrom ved Biologisk klimalaboratorium
på Holt.

Effekten av konstante dyrkingstemperaturer på fargeutvikling og smaksstoffer, ble undersøkt i
klimaregulerte veksthuskammer på Holt i Tromsø. Forsøkene ble gjennomført under naturlig sollys
(filtrert gjennom pleksiglass) i perioden fra 23. juni til 21. august 2017 (Figur 9). I tillegg ble
halvparten av plantene i potter dyrket under fiberduk, men dette ga ingen effekt på noen responser.
Alle resultatene ved samme temperatur ble derfor gruppert sammen i de statistiske analyser. Laveste
veksttemperatur på 9 °C førte til tydelig gulere neper enn ved 15 °C, og 15 °C resultert igjen i mer
gule neper enn ved varmeste temperatur på 21 °C (Figur 10). Utviklingen av grønnfarget skall er med
andre ord sterkt påvirket av vekst-temperaturen, og understøtter at klimaforbedrende vekstduk gir
høyere andel neper med grønnfarge.
Innholdet av smaksrelaterte innholdsstoffer viste at dyrkingstemperatur hadde en tydelig
påvirkning på glukosinolater og løselig sukkerartrer i Målselvnepe (tabell 5). Totalinnholdet av
glukosinolater var ikke signifikant påvirket av temperatur, men innholdet av enkelte typer
glukosinolater ble signifikant påvirket. Det kjente bitre smaksstoffet progoitrin hadde høyest
konsentrasjon ved høyeste temperatur (21 °C). For totalen av sukkerartene var det også signifikant
lavest innhold ved denne temperaturen. Dette vil sannsynligvis bidra til at smaksopplevelsen av
nepene fra 21 °C vil oppfattes som mer bitter enn i nepene fra laver veksttemperaturer. Resultatene
fra Målselvnepe samsvarer godt med lignende undersøkelser i kålrot (Johansen et al. 2016), hvor
også 21 °C gir grønne kålrøtter med forhøyet progoitrin-konsentrasjon og lavere konsentrasjoner av
løselig sukker. I feltforsøk med ulike sorter Målselvnepe er det også påvist høyere konsentrasjon av
løselig sukker ved lavere temperaturer utover høsten (Samuelsen 1973).
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Intervallplott for Skallfarge
m 95% konfidensintervall
100

Farge NCS(GY)

90

80

70

60
9

15
Temperatur

21

Figur 10. Gjennomsnittlig NCS GY-fargeverdi og konfidensintervall for ulike dyrkingstemperaturer ved
Biologisk klimalaboratorium Holt. (n = 16 neper per temperatur)

Tabell 5. Gjennomsnittlig konsentrasjon av glukosinolater i Målselvnepe (µmol/g tørrstoff) og løselig
sukkerarter (% tørrstoff) ved ulike dyrkingstemperaturer i klimalaboratorieforsøk på Holt. Ulike
bokstaver viser signifikant forskjell ved parvise (Tukey 95%) sammenligninger mellom behandlinger.
(n = 4 prøver per temperatur).

9 °C

Temperatur
15 °C

21 °C

p-verdi

Glukonasturtiin
Glukoerucin
Glukonapin
Progoitrin

3.3 a
4.5 a
6.3 a
2.7 b

1.8 a
2.3 b
4.6 b
3.7 b

1.4 a
2.5 ab
6.6 a
6.1 a

0.069
0.024
0.024
0.009

Total glukosinolat

18.6 a

13.8 a

19.7 a

0.097

D-glukose (%ts)
D-fruktose (%ts)
Sukrose (%ts)

25.1 a
15.7 a
8.8 a

30.0 a
19.0 a
6.2 a

21.6 a
10.5 a
8.6 a

0.097
0.066
0.540

Total sukker(%ts)

49.5 ab

55.2 a

40.7 b

0.047
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I en praktisk sammenheng tyder resultatene fra klimakammerforsøket på at ved
vekstsesonger med spesielt høye temperaturer, kan det forventes større problemer med
grønnfarging og bitter smak. Dette bør undersøkes nærmer i feltforsøk, sammen med studier av
hvordan smaksegenskapene til Målselvnepe er avhengig av glukosinolat og sukker-konsentrasjoner.
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Konklusjoner
Resultatene fra prosjektet tyder på at det ikke er vesentlige endringer over tid i frøårganger,
med hensyn til fargeutvikling og innhold av smaksrelaterte stoffer. Det ser heller ikke ut til at
variasjonen innen sorten er økende. Men det kan ikke utelukkes at det er ikke noen forskjeller, som
først blir synlige med mer ekstreme vekstvilkår/klimaforhold enn de vi hadde i 2017. Det anbefales
derfor at man i frøavlsprogrammet innfører enkle registreringer av skallfarge hos utvalgte neper, og
at det systematisk langtidslagres frø fra hver årgang for eventuelle gjentatte undersøkelser av
frøårganger som i 2017.
Tørrstoffprosenten varierte lite i forsøkene, og var ikke noen god indikator for hverken
skallfarge eller innhold av smaksrelaterte glukosinolater eller løselig sukkerarter.
Innenfor feltforsøkene var heller ikke grønn skallfarge noen god prediktor for glukosinolater
eller sukker i Målselvnepene. Men det var likevel en klar sammenheng veksttemperatur og skallfarge
under kontrollert klimaforsøk. Hvor andelen neper med grønn skallfarge økte lineært ved økende
veksttemperatur. I praksis betyr dette at ved utvidet bruk av fiberduk risikerer en større frasortering
på grunn av grønn fargefeil under varme sommere. I slike tilfeller bør fiberduken tas av tidligere,
såfremt presset fra insektskadegjørere ikke er for høyt på lokaliteten. Under slike varme forhold vil
redusert innhold av sukker og forhøyet innhold av progoitrin utvilsomt kunne bidra til bitter smak i
grønne neper.
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