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Ágrip 
 
Asparryð fannst fyrst hérlendis árið 1999 í Hveragerði og stuttu seinna á Selfossi og nágrenni. 

Sveppurinn fór strax að valda skemmdum á öspum. Fljótlega var tekið eftir því að asparklónar 

brugðust mismunandi við ryði. Þá var farið að leita að asparklónum sem höfðu góða mótstöðu 

gegn ryðinu. Vorið 2007 voru búnir til asparblendingar á milli sléttuaspar og alaskaaspar. 

Markmið verkefnisins var að athuga mótstöðu þessara asparblendinga gegn asparryði. Til 

voru tveir afkvæmahópar sem voru bornir saman og athugað hvor þeirra hefði betri mótstöðu 

og hentaði þá til áframhaldandi kynbóta. Laufsýni voru tekin af blendingunum og smituð með 

asparryðssmiti. Eftir að ryð kom fram var fylgst með þróun ryðsins og sýnunum gefnar tvær 

smiteinkunnir. Önnur byggðist á hlutfalli smitaðra blaða en hin á meðalfjölda ryðbletta á 

blöðum. Asparblendingarnir sýndu mismikla mótstöðu gegn ryðinu og var marktækur munur 

á milli hópanna tveggja. Afkvæmahópur 2 hafði fleiri einstaklinga með lága smiteinkunn en 

þó hafði hinn afkvæmahópurinn fleiri blendinga með miðlungs smiteinkunn.  

 

Annað markmið var að athuga dreifingu ryðs í asparskógi, kanna hvernig ryðið dreifist og 

áhrif fjarlægðar frá lerki á ryð á ösp. Athugað var hvort hægt væri að fá hugmynd um hvað 

það mætti vera langt á milli lerkis og aspar. Í asparskóginum var lerkireitur og út frá honum 

var gengið í þrjár áttir, tíunda hver ösp var metin og gefnar voru tvær smiteinkannir. Önnur 

var byggð á útbreiðslu ryðs í tré en hin á meðalfjölda ryðbletta á blöðum. Athugunin var gerð 

einn dag í ágúst og endurtekin í september. Útbúin voru þrjú fjarlægðarbil út frá lerkinu og 

reiknuð út meðalsmiteinkunn fyrir þau. Ekki reyndist marktækur munur á meðalsmiteinkunn á 

milli fjarlægðabila. En greinilegt var að smit minnkaði með meiri fjarlægð frá lerkinu. Í ágúst 

var mesta ryðið í og innan við 200 m frá lerki. En í september hafði það magnast talsvert upp 

en þó var enn mesta ryðið innan 300 m frá lerkinu í miðjunni. 

 

Lykilorð: Asparblendingar, sléttuösp, alaskaösp, asparryð (Melampsora larici-populina), 

dreifing ryðs. 
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1. Inngangur 
 
Með hlýnandi veðurfari opnast margar nýjar gáttir fyrir sjúkdómsvalda, þeir geta numið nýtt 

land og útbreiðsla þeirra getur aukist til muna. Auk þess að nema nýja staði getur hlýnandi 

veðurfar leitt til þess að aðstæður verða betri fyrir sjúkdóma sem eru þegar til staðar en eiga 

erfitt með að auka útbreiðslu útaf of köldu loftslagi.  Asparryð Melampsora larici-populina 

fannst hérlendis fyrst árið 1999 og veldur talsverðum skemmdum á ösp (Guðmundur 

Halldórsson, Guðríður G. Eyjólfsdóttir, Edda S. Oddsdóttir, Aðalsteinn Sigurgeirsson & 

Halldór Sverrisson, 2001). Asparryð er dæmi um sjúkdóm sem mun njóta góðs af hlýnandi 

veðurfari hérlendis og þróast hraðar með auknum sumarhita (Guðmundur Halldórsson, 2004).  

 

Í Evrópu eru aspir meðal algengustu skógræktartrjáa og hefur asparryð valdið víðtækum 

skemmdum þar í mörg ár. Mikið efnahagslegt tap hefur orðið þar vegna asparryðsins (Gérard, 

Husson, Pinon & Frey, 2006). Ein besta leiðin til að koma í veg fyrir sjúkdóma af þessu tagi 

er að stunda trjákynbætur og val (Lefévre, Pichot, & Pinon, 1994). Margir hafa stundað 

trjákynbætur og val, eitt land hefur spilað stórt hlutverk í þeim málum og það er Belgía, þar 

hefur verið unnið að asparkynbótum frá árinu 1948 með það markmið meðal annars að finna 

efnivið með þoli gagnvart sjúkdómum (Steenackers, Steenackers, Steenackers, & Stevens, 

1996).  

  

Asparryð fór að valda skemmdum á öspum strax um sumarið sem það var fyrst greint 

hérlendis (Guðmundur Halldórsson o.fl., 2001). Hér hefur verið gerð rannsókn á áhrifum ryðs 

á vöxt alaskaaspar á Suðurlandi og sýnir sú rannsókn að það hefur dregið úr árhringjavexti 

sýktra aspa (Jaspar, Eggertsson, Sverrisson & Halldórsson, 2006). Á vorin dreifist 

ryðsveppurinn frá lerki og yfir á nálægar aspir. Ein forvörn sem hefur verið beitt til að koma í 

veg fyrir ryðsmit er að brýna það við trjáræktendur að planta ekki saman ösp og lerki (Halldór 

Sverrisson, 2000). Önnur leið til að taka á þessum vanda er sú að rækta asparklóna sem hafa 

mótstöðu gegn ryðinu, það kom fljótlega í ljós eftir að ryð fannst hér að asparklónar eru 

misviðkvæmir fyrir ryði (Halldór Sverrisson, Guðmundur Halldórsson, Guðríður G. 

Eyjólfsdóttir & Edda S. Oddsdóttir, 2001). Var þá byrjað að leita að klónum sem þola ryð og 

er nú í gangi trjákynbótaverkefnið Betri tré sem hefur það að markmiði að finna góðan efnivið 

fyrir trjárækt á Íslandi og á þessi efniviður að vera a) sjúkdómsþolinn, b) vaxa vel og 

áfallalaust, c) hafa gott byggingarform. Í fyrsta hluta kynbótaverkefnisins verður meðal annars 
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lögð áhersla á kynbætur og úrval á ösp (Halldór Sverrisson, Guðmundur Halldórsson & 

Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006a).   

 

Markmið þessarar ritgerðar er tvíþætt. Fyrsta markmiðið er að athuga mótstöðu aspar-

blendinga gegn asparryði. Asparblendingarnir eru kynblendingar af sléttuösp (Populus 

deltoides) og alaskaösp (Populus trichocarpa). Mæðrunum var haldið aðskildum og er þá 

mögulegt að bera saman tvo mismunandi afkvæmahópa og athuga hvor afkvæmahópurinn 

henti betur í áframhaldandi kynbótastarf. Einnig voru fengin gögn um kal í 

asparblendingunum frá vorinu áður en þessi tilraun var gerð. Þá var möguleiki á að athuga 

hvort að kalið hafi haft áhrif á mótstöðuna þ.e. hvort þeir blendingar sem kólu mikið um vorið 

hafi minni mótstöðu gegn ryðinu um sumarið. Fylgni á milli vorkals og ryðs var því einnig 

athuguð. Annað markmiðið var að skoða dreifingu ryðs í asparskógi, athuga hvernig ryðið 

dreifðist um skóginn og kanna áhrif fjarlægðar frá lerki á ryð á ösp, jafnvel verður þá hægt að 

fá hugsanlegt svar við spurningunni: hvað má vera langt á milli lerkis og aspar? Gagnaöflun 

fyrir verkefnið fór fram sumarið 2008. 

1.1. Aspir 

Aspaættkvíslin Populus er af víðiætt, til eru um 35 tegundir aspaættkvíslarinnar sem vaxa 

allvíða um norðurhvel jarðar. Vegna þess hve mikill innbyrðis erfðabreytileiki er innan 

hverrar tegundar reynist oft vera erfitt að greina þær (Ólafur Njálsson, 1994). Flestar 

aspartegundir eru sérbýla tré þ.e. hafa eingöngu karl- eða kvenblóm og notast við vindfrævun, 

þessir tveir þættir hafa leitt til þess að náttúruleg tegundablöndun er möguleg hjá öspum sem 

stuðlar að erfðaefnablöndun milli tegunda (Rae, Street & Rodríguez-Acosta, 2007). Fimm 

deildir tilheyra aspaættkvíslinni, þær kallast; Leuce-, Leuciodes-, Tacamahaca-, Aigeiros- og 

Turangadeild. Nú í dag hafa aspir verið fluttar til ýmissa staða utan náttúrulegra heimkynna 

sinna (Auður Ottesen, Tryggvi Marinóson & Þórarinn Benedikz, 2006).  

 

Tegundir af aspaættkvísl koma aðallega fyrir í snemmframvindu plöntusamfélögum. Þær geta 

auðveldlega numið nýtt land eftir náttúrulegt eða mannlegt rask og vaxið hratt ef ljós, 

næringarríkur og rakur jarðvegur er aðgengilegur (Wyckoff & Zasada, 2003). Aspir eru 

ljóselskar og láta fljótt undan á skuggsælum stöðum og ef skuggþolnar trjátegundir ná 

yfirhöndinni (Ólafur Njálsson, 1994).  
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Aspir eru mikið notaðar í skjólbelti, til kolefnisbindingar (Halldór Sverrisson & Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, 2008) og til að koma í veg fyrir jarðvegsrof (Rae o.fl,. 2007). Viður aspanna er 

meðal annars nýttur í bolvið, kurl í krossviðarplötur (Auður Ottesen o.fl., 2006) 

pappírsvinnslu, í matvælaumbúðir og nú á síðustu árum einnig til líforkuframleiðslu (Arnór 

Snorrason & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006).  

1.1.1. Alaskaösp 

Alaskaösp (Populus balsamifera L. ssp. trichocarpa (Torr. & Gray) Brayshaw) er af 

Tacamahaca deildinni (Líneik Anna Sævarsdóttir & Úlfur Óskarsson, 1990) og á rætur sínar 

að rekja til Norður-Ameríku og Alaska. Heimkynni hennar eru í Klettafjöllunum, á 

vesturströnd Norður-Ameríku, frá Kaliforníu norður að Kenai-skaga og Kodiak í Alaska 

(Auður Ottesen o.fl. 2006). Alaskaösp var flutt hingað til lands fyrst árið 1944 frá Kenai-

skaga í Alaska og á árunum 1947, 1950, 1951 og 1952 voru fleiri aspargræðlingar og fræ flutt 

inn sem einnig voru frá Kenai-skaga. Á árunum 1963 og 1985 var aftur farið í 

söfnunarleiðangur og var þá safnað víðar um Alaska (Líneik Anna Sævarsdóttir & Úlfur 

Óskarsson 1990).  

 

Skömmu eftir að alaskaöspin var innflutt varð hún vinsælt tré, þá helst sem garðtré vegna þess 

hve harðgert og hraðvaxta það er, auk þess að auðvelt var að fjölga því með græðlingum 

(Arnór Snorrason & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). Árið 1990 var farið að nota alaskaösp 

meira til gróðursetningar í tilraunareitum og síðan þá hafa Landgræðsluskógaverkefnin og 

Landshlutabundnu skógræktarverkefnin aukið notkun sína á alaskaösp (Sigurður Blöndal & 

Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Nú er alaskaösp eitt af mikilvægustu innfluttu lauftrjánum, 

hún hefur reynst vera hraðvaxnasta trjátegundin á Íslandi og árið 2007 var hún í fimmta sæti 

af þeim tegundum sem mest voru gróðursettar hérlendis (Arnór Snorrason & Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, 2006; Auður Ottesen o.fl., 2006; Einar Gunnarsson, 2008).  

 

Mjög auðvelt er að fjölga alaskaösp kynlaust eða með græðlingum, verða þá til klónar af því 

tré sem græðlingurinn var tekinn af vegna þess að klónninn hefur sömu erfðaefni og 

upprunalega tréð (Arnór Snorrason & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). Asparklónar geta 

verið mjög misjafnir þó þeir séu af sama kvæmi t.d. getur verið mismunur á laufgun, frostþoli, 

vörnum og þoli gagnvart sjúkdómum (Auður Ottesen o.fl., 2006). Fljótlega eftir að áhugi 

jókst á notkun alaskaaspar til skógræktar kom í ljós að ekki voru til miklar upplýsingar um 

hvaða asparklónar hentuðu best við ólík skilyrði í mismunandi landshlutum og hafa verið 
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gerðar klónatilraunir til að bæta þekkingu í þeim málum (Halldór Sverrisson, Guðmundur 

Halldórsson & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006b).  

1.1.2. Sléttuösp 

Sléttuösp (Populus deltoides) er af Aigeiros deildinni (Pei, Ruiz, Bayon, Hunter & Lonsdale, 

2005) og á rætur sínar að rekja til Norður-Ameríku.  Heimkynni hennar eru frá Quebec í 

Kanada vestur að Norður-Dakota, suður að Texas og austur til Flórída. Sléttuösp er eitt af 

stærstu og hraðvöxnustu harðviðartrjánum í Norður-Ameríku og vex gjarnan best í rökum, 

framræstum sand- eða siltsvæðum nálægt ám, sléttuösp er einmitt oft notuð við árbakka til að 

hemja rof. Viður sléttuasparinnar sem er tiltölulega mjúkur, hefur fyrst og fremst verið 

notaður í framleiðslu á húsgögnum og í kvoðu (e.pulpwood) (Burns & Honkala, 1990). Fyrr á 

öldum fóru margir Evrópskir grasafræðingar í söfnunarferðir til Ameríku. Þegar að  

plöntusafnararnir komu aftur heim til Evrópu, komu þeir með lifandi sýnishorn og fræ til þess 

að planta í grasagörðum. Meðal sýnishornanna var sléttuösp. Þar sem aspir hafa tilhneigingu 

til þess að kynblandast náttúrulega þá opnaðist fyrir þann möguleika að blöndun yrði á 

sléttuösp og svartösp (P. nigra) sem er upprunnin í Evrópu. Árið 1755 var í Frakklandi talað 

um þessa kynblendinga sem kynblendinga á milli heimsálfa (e. Intercontinental hybrids). 

Fyrst voru þessir blendingar kallaðir Kanada aspir (e. Canadian poplars) en nú eru þeir þekktir 

sem Evramerískar aspir (e. Euramerican poplars). Á 18. öldinni fóru þessir blendingar að 

vekja athygli hjá asparræktendum vegna þess hve mikinn hæðar- og þvermálsvöxt þeir sýndu. 

Þeir urðu fyrstu blendingarnir sem notaðir voru á skipulögðum skógræktarsvæðum. Á 19. öld 

var farið að planta þeim víða um Evrópu og þeir innfluttir til Ameríku og annara landa 

(Dickmann, 2006). Ekki er vitað til þess að sléttuösp hafi verið reynd hérlendis (Halldór 

Sverrisson & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2008). 

1.1.3. Blendingar sléttuaspar og alaskaaspar 

Einn árangursríkasti asparblendingur sem hefur verið búinn til er blendingur sléttuaspar og 

alaskaaspar (Rae o.fl., 2007). Blendingarnir eru meðal þeirra kröftugustu sem þekkjast á 

meðal blendinga af deildunum Tacamahaca og Aigeiros vegna mikillar vaxtargetu. Þessi 

mikli vöxtur stafar af miklum hæðarvexti frá alaskaösp og miklum þvermálsvexti frá sléttuösp 

(Dickmann, Isenbrands, Eckenwalder & Richardson, 2001). Blendingarnir hafa verið að sýna 

góða rætingarhæfni, góð viðargæði og mikla mótstöðu gegn sjúkdómum (Steenackers 

o.fl.,1996). Um miðja 20. öld voru blendingar á milli sléttuaspar og alaskaaspar valdir til 

skógræktar vegna ónæmis þeirra gegn asparryði. Þeir voru notaðir víða í Evrópu og voru 
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árangursríkir þangað til að mótstaða þeirra brást í byrjun 9. áratugarins vegna nýs stofns af 

ryði (Pei o.fl., 2005).  

1.2. Asparryð 

Ryðsveppir eru þekktir skaðvaldar víða um heim, þeir eru ættbálkur innan basíðusveppa og 

teljast allir sem sníkjusveppir á plöntum (Halldór Sverrisson, 2000). Ryðsveppir lifa flóknu 

líferni og stunda hýsilskipti, oft á milli tveggja ólíkra plantna á lífsferli sínum. Í sumum 

tilfellum geta verið hýsilskipti á milli t.d. jurtkenndra plantna og trjáa eða runna. Hýsilskipti 

geta einnig verið á milli barrtrjáa og lauftrjáa eins og tilfellið er með asparryðssveppinn. Ef 

aðstæður eru þannig að hýsil vantar getur lífsferill ryðsveppanna orðið einfaldari og farið fram 

á aðeins einum hýsli. Margir íslenskir ryðsveppir virðast hafa lífsferil sinn á eingöngu einum 

hýsli, gæti það stafað af aðlögun að stuttu og köldu sumri og fátæklegri flóru landsins. Ein 

ættkvísl ryðsveppa kallast Melampsora og það er sú ættkvísl sem leggst á ösp og víði 

hérlendis (Halldór Sverrisson o.fl., 2001). Í Evrópu eru til átta Melampsora tegundir sem 

leggjast á aspir (Cellerino, 1999). Þrjár tegundir af þessum átta eru færar um að smita aspir af 

deildunum Tacamahaca og Aigeiros (Frey, Gérards, Feau, Husson & Pinon, 2005). Sú tegund 

ryðsveppa sem leggst á aspir hérlendis kallast asparryð (Melampsora larici-populina) og var 

það fyrst greint hér árið 1999 eins og áður kom fram (Guðmundur Halldórsson o.fl., 2001). 

Þessi tegund ryðsveppa hefur valdið miklum skaða í asparrækt víða í Evrópu (Frey o.fl., 

2005) og á seinustu 20 árum hefur asparryð takmarkað mjög asparækt t.d. í Belgíu, 

Frakklandi og Ítalíu (Cellerino, 1999). Asparryð er orðinn einn helsti óvinur aspa víðast hvar í 

heiminum og verður að taka tillit til þess við val á klónum til ræktunar og við gerð 

skógræktaráætlana (Cellerino, 1999). 

1.2.1. Útbreiðsla asparryðs 

Upprunaleg heimkynni asparryðs er í Evrasíu, dreifing þess þar hefur verið tengt útbreiðslu 

svartaspar (P. nigra) sem er náttúrulegur hýsill ryðsins. En á seinustu öld hefur dreifing 

asparryðs aukist allverulega og finnst það nú nær allsstaðar í heiminum þar sem aspir vaxa. 

Nú finnst asparryð einnig í Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Suður-Afríku, Ástralíu, Nýja-

Sjálandi og nýjasta tilfellið er í Austur-Kanada árið 2002 (Barrés o.fl.,2008). 

 

Hér á landi var asparryð fyrst bundið við vestanvert Suðurland, við Hveragerði og Selfoss og 

síðar við höfuðborgarsvæðið (Halldór Sverrisson o.fl., 2001). Nú hefur asparryðið dreift sér 

víðar um land eins og má sjá á 1. mynd sem byggir á úttekt á skaðvöldum frá árinu 2004 
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(Halldór Sverrisson, Guðmundur Halldórsson, Bjarki Þór Kjartansson & Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, 2005). 

 

             1. mynd. Útbreiðsla asparryðs árið 2004. Kort gert af Bjarka Þór Kjartanssyni. 

 

Á 1.mynd má sjá að asparryð er farið að dreifast meira til austurs, bæði í Vestur-

Skaftafellssýslu og í Lóni. Auk þess er asparryð að finna í Borgarfirði og Húnavatnssýslum 

(Halldór Sverrisson o.fl., 2005).  

1.2.2. Lífsferill asparryðs 

Asparryð er basíðusveppur sem nýtir sér lerki (Larix spp.) sem millihýsil og þar getur 

sveppurinn fjölgað sér með kynæxlun, þar myndast þá möguleiki á víxlun og sveppurinn getur 

þróast. Hann myndar fimm gróstig á lífsferli sínum og af þeim eru þrjár tegundir gróa sem 

dreifast með vindi þ.e. basíðugró, skálagró og ryðgró. Á svæðum þar sem lerki er ekki til 

staðar er möguleiki fyrir asparryð að komast af með kynlausri fjölgun (Barrés o.fl., 2008). 
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        2. mynd. Lífsferill asparryðs. Mynd fengin úr Skógarbók  
        Grænni skóga. 
 

Lífsferill asparryðs (sjá 2. mynd) er þannig að á sumrin lifir sveppurinn á alaskaösp og 

myndar gula ryðbletti á neðra borði laufblaðanna. Aragrúi af ryðgróum getur myndast og 

borist með vindi á önnur asparlauf þar sem gróin spíra og vaxa inn í laufið og mynda nýja 

kynslóð ryðgróa sem dreifa sjúkdómnum enn frekar og þannig getur smitun haldið áfram. Á 

haustin myndast dvalargró undir yfirhúðinni á efra borði laufblaðanna. Dvalargróin mynda 

fyrst brúna bletti sem verða síðan svartir þegar gróin eru fullþroskuð. Um veturinn lifa 

dvalargróin í föllnum asparlaufblöðum. Þegar vorar spíra þau og mynda kólfgró, sem geta 

einungis smitað lerki. Um leið og lerki laufgast á vorin smita kólfgróin lerkinálarnar og í þeim 

myndast skálagró. Skálagróin berast yfir á ösp og smita hana. Í laufum asparinnar vaxa þræðir 

sveppsins svo í tvær til þrjár vikur og að lokum myndast ryðgró í ryðflekkjum sem brjótast út 

í gegn um yfirhúðina á neðra borði laufsins og er þá hringnum lokað (Guðmundur 

Halldórsson & Halldór Sverrisson, 2006).  

1.2.3. Áhrif asparryðs á aspir 

Asparryðssveppurinn er sníkjusveppur á lifandi vefjum, hann drepur ekki frumur heldur tekur 

upp efni frá hýslinum, sérstaklega sykrur og amínósýrur (Cellerino, 1999). Asparryð getur 

valdið því að lauffall verður fyrr en venjulega, þá skiptir máli hvort ryðið byrjar snemma um 

sumar eða seint því það verður minni skaði ef ryð kemur seint um sumar þegar vöxtur er langt 

kominn eða að verða búinn og því stutt í lauffall hvort eð er (Phillips & Burekin, 1992). 
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Afleiðing af snemmbúnu lauffalli getur verið seinkun á blómgun á næsta vaxtartímabili og þar 

að auki verður vöxtur trjánna minni (Steenackers o.fl., 1996). Ljóstillífunargeta trjánna 

minnkar einnig við sýkingu og tré verða móttækilegri gagnvart öðrum sjúkdómum og 

faröldrum (Gérard o.fl., 2006).  Einnig hefur verið talið að asparryð geti haft áhrif á viðargæði 

trjánna (Steenackers o.fl., 1996). Hérlendis hefur verið gerð rannsókn á hver áhrif 

asparryðsins eru á vöxt alaskaaspa á Suðurlandi. Þar kom í ljós að vöxtur aspanna varð minni 

hjá trjám sem voru í nálægð við lerki og  þá smituð af ryði heldur en aspir sem voru lausar við 

ryðskemmdir. Asparryðið hefur því mikil neikvæð áhrif á vöxt trjáa (Jaspar o.fl., 2006). 

1.2.4. Varnaraðgerðir 

Þar sem asparryð nýtir sér lerki sem millihýsil hefur helsta vörnin gegn ryðinu verið að planta 

ekki saman ösp og lerki og hefur það verið brýnt fyrir trjáræktendum. Einnig er möguleiki á 

að nota sveppavarnarefni sem úðað væri á lerki og aspir til að koma í veg fyrir smitun, þessi 

lausn hentar aðeins stökum trjám eða í görðum en ekki í stórfelldri skógrækt. Það getur einnig 

verið gagnlegt að safna saman og eyða sýktum asparlaufum á haustin, þá minnkar magn 

smitefnis sem gæri hugsanlega lifað af komandi vetur (Halldór Sverrisson, 2000). Fljótlega 

eftir að asparryðið fannst hér kom í ljós að asparklónar eru misviðkvæmir fyrir ryði og ein 

helsta varnaraðgerðin gegn sjúkdómum af þessum toga er talin vera með trjákynbótum og vali 

(Halldór Sverrisson o.fl., 2001; Lefévre o.fl., 1994). 

1.2.5. Trjákynbætur gegn asparryði 

Eitt áhrifaríkasta tæki skógræktarmannsins er að hafa möguleika á því að draga fram þá 

eiginleika í trjám sem eru eftirsóknarverðir með kynbótum trjáa og eru flest stærri 

skógræktarverkefni í heiminum í samráði við kynbótaverkefni (West, 2006). Trjákynbætur 

fela í sér leit að trjám, sköpun nýrra trjáa og val á trjám sem hafa eins marga eftirsótta 

eiginleika eins og hægt er. Þessir eftirsóttu eiginleikar geta verið til dæmis góð rætingarhæfni, 

mótstaða gegn sjúkdómum, gott byggingarform, góður vöxtur og góð viðargæði. Gott 

kynbótaverkefni byggir á grundvallar þekkingu á mismunandi tegundum og erfðafræðilegum 

bakgrunni þeirra (Steenackers o.fl., 1996). Flest tré sem verða fyrir sjúkdómum eru tiltölulega 

móttækileg, oft eru það frekar fá tré sem hafa mótstöðu.  En þessir fáu einstaklingar geta 

myndað grunninn fyrir kynbótastarf (Sniezko, 2006). Á seinustu öld voru margar stofnanir í 

Evrópu sem unnu að kynbótum og vali á öspum, sérstaklega með aspir úr deildunum Aigeiros 

og Tacamahaca. Í Belgíu hefur t.d. verið unnið að kynbótastarfi í meira en 50 ár með það 

markmið meðal annars að finna aspir sem hafa mótstöðu gegn sjúkdómum (Steenackers o.fl., 
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1996). Þar hefur aðallega verið einblínt á fjórar tegundir, sléttuösp (P. deltoides), alaskaösp 

(P. trichocarpa), svartösp (P. nigra) og asíska tegund (P. maximowiczii). Sléttuöspin er 

almennt með góða mótstöðu gegn ryði en alaskaöspin getur verið með breytilega mótstöðu 

(Pei o.fl., 2005). Varanleg mótstaða gegn asparryði hefur verið mikil áskorun fyrir 

kynbótastarf (Dowkiw & Bastien, 2007). Hér áður fyrr í Evrópu voru blendingar sléttuaspar 

og alaskaaspar nánast eingöngu notaðir til ræktunar vegna þess að þeir voru algjörlega 

ónæmir gegn ryði (Pei o.fl., 2005). Ónæmið var fengið frá sléttuöspinni vegna þess að hún 

kom frá Ameríku og þróaðist því ekki í viðveru asparryðs (Gérard o.fl., 2006). Þessir 

blendingar voru árangursríkir í mörg ár en síðan hrundi mótstaðan vegna þess að asparryðið 

hafði þróað nýjan kynstofn (Pei o.fl., 2005). Ónæmi þ.e. engin sýking eða dauðsföll hjá 

afkvæmum, er ekki talin sem mótstaða.  Það er ekki mikið vitað um erfðabreytileika eða 

þróun sjúkdómsvaldsins,  það getur því komið fyrir að sjúkdómsvaldur þróist og þá getur 

verið að tré sem var ónæmt missi mótstöðuna og geti ekki brugðist við nýja sjúkdómnum 

(Sniezko, 2006). Þess vegna er mikilvægt að hafa ekki of einsleitan hóp trjáa í skógrækt, 

heldur að halda í breytileika til að ganga úr skugga um að tréin séu ekki öll jafn viðkvæm fyrir 

sjúkdómum til langs tíma litið (Smith, Larson, Kelty & Ashton, 1997). En þó að 

asparblendingarnir hafi misst mótstöðu sína gagnvart ryði eru þeir ekki einskis virði, þeir hafa 

enn eftirsótta eiginleika svo sem hraðan vöxt og viðargæði og það er hægt að vinna að vali 

nýrra einstaklinga sem hafa þá betri mótstöðu (Dowkiw & Bastien, 2007). 

 

Árið 1995 var fyrst gerð tilraun með stýrða víxlun á asparklónum hérlendis (Halldór 

Sverrisson o.fl., 2006a). Eftir að asparryðið fannst var byrjað að leita að efnivið sem hafði 

góða mótstöðu gegn því. Árið 2000 var fyrst farið í að smita klónatilraun af ösp til þess að 

athuga hvaða klónar væru líklegir til að hafa sem mesta mótstöðu gegn ryði (Halldór 

Sverrisson o.fl., 2001). Árið 2002 voru síðan valdir þrír klónar sem höfðu sæmilegt ryðþol og 

þeim var víxlað við aðra klóna sem höfðu góða ræktunareiginleika. Fleiri víxlanir voru síðan 

gerðar árið 2004. Nú er í gangi trjákynbótaverkefnið Betri Tré sem hefur það markmið að 

tryggja íslenskri trjárækt góðan efnivið í framtíðinni. Í kynbótaverkefninu er meðal annars 

unnið að þoli gegn asparryði hjá alaskaösp og að mótstöðu gegn sitkalús hjá sitkagreni 

(Halldór Sverrisson o.fl., 2006a). Hluti af kynbótaverkefninu var framleiðsla 

tegundablendinga á milli sléttuaspar og alaskaaspar sem hófst vorið 2007 (Halldór Sverrisson 

& Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2008).  
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Mótstaða asparblendinga 

2.1.1. Efniviður 

Um 376 asparblendingar voru tiltækir hjá Rannsóknarstöð skógræktar á Mógilsá.  Vorið 2007 

voru greinar af sléttuöspum með kvenblómum fluttar til landsins og blómin frjóvguð með 

frjói af íslenskri alaskaösp (Halldór Sverrisson & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2008). 

Alaskaaspirnar sem voru notaðar, voru klónarnir Haukur og Vigfús. Haukur er talinn hafa 

marga kosti, hann er hraðvaxinn, beinvaxinn, vindþolinn og er öruggur á vorin (Líneik Anna 

Sævarsdóttir & Úlfur Óskarsson, 1990). Haukur fékk allgóða ryðeinkunn í klónatilraun frá 

2001 þar sem mótstaða nokkurra asparklóna var athuguð (Guðmundur Halldórsson o.fl., 

2001). Vigfús kemur úr garði í Hafnarfirði og hefur þótt afburðatré. Vigfús hefur verið 

notaður í víxlanir og afkomendur hans (Súla x Vigfús og Salka x Vigfús) hafa sýnt góða 

mótstöðu þrátt fyrir hámarkssmitálag (Halldór Sverrisson & Guðmundur Halldórsson, 2004). 

 

Úr þessum víxlunum urðu til fræ og upp af þeim uxu asparblendingarnir. Fyrst um sumarið 

voru plönturnar inni í gróðurhúsi en síðari hluta sumars voru þær í útireit á Mógilsá (Halldór 

Sverrisson & Aðalsteinn Sigurgeirsson 2008). 

2.1.2. Aðferðir 

Laufsýni voru tekin af asparblendingum í úti- 

reitnum á Mógilsá (sjá 3. mynd) dagana  

30-31. júlí. Þrjú laufblauð voru tekin af 

hverjum klón; yngsta en þó fullútsprungna 

laufblaðið, eitt í kringum fimmta kransinn 

miðlungs gamalt og eitt eldra neðarlega á 

tréinu. Laufblöðin voru flutt á tilraunastofu 

á Keldnaholti. Þar voru útbúin hringlaga 

sýni úr hverju laufblaði. Sýnin voru síðan       3. mynd. Asparblendingarnir í útireit á Mógilsá. 

látin fljóta á vatni í petrískálum, þrjú sýni        Mynd HÖJ. 

af hverjum klón í einni petrískál (sjá 4. og 

 5. mynd). Tilbúið asparryðsmit var útbúið úr vatni og ryðgróum. Laufblöðum, sem þakin 

voru af ryði á klónunum í útireitnum, var safnað og asparryðsgróunum var blandað saman við 
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vatn. Einn dropi af ryðsmitsblöndunni var settur á hvert sýni með pípettu þann 31. júlí. Eftir 

það var beðið eftir því að ryð kæmi fram á sýnunum. Í flestum tilfellum tekur það ryðið um 7-

8 daga að koma fram eftir smitun við 20°C (Elín Bergsdóttir & Halldór Sverrisson, 2004). 

Hitastig á tilraunastofunni var á bilinu 22°-25°C á meðan að tilraun stóð.  

       

4. mynd. Laufsýnin á Keldnaholti. Mynd    5. mynd. Smituð laufsýni af fjórum     
HÖJ.                     blendingum. Mynd HÖJ. 
 

Eftir 7 daga kom fyrst ryð fram og hófst þá skráning á ryði á sýnunum. Gefnar voru tvær 

smiteinkunnir. Sú fyrri fólst í því hversu mörg sýni af hverjum klón smituðust þ.e. hlutfall 

smitaðra blaða. Sú seinni fólst í því hve margir ryðblettir mynduðust að meðaltali á öllum 

sýnunum á petrískálinni. 

 

Smiteinkunn 1.    Smiteinkunn 2. 
Hlutfall smitaðra sýna –   Meðalfjöldi ryðbletta á blöðum – 
 
0: Engin smituð blöð    1: 1-5 ryðblettir. 
1: Eitt smitað blað.    2: 5-20 ryðblettir. 
2: Tvö smituð blöð.    3: Yfir 20 ryðblettir. 
3: Þrjú smituð blöð. 
 

Sýnin voru athuguð annan hvern dag eftir að ryð kom fram og þeim gefnar smiteinkunnir. 

Þetta var gert þangað til að sýnin fóru að skemmast, hægt var að skrá smiteinkunn fyrir fjóra 

daga. 

 

Um leið og laufblöð voru tekin af klónunum í útireitnum í lok júlí var athugað og skráð hvort 

tré væri smitað af ryði eða ekki. Þessi athugun var síðan endurtekin þann 5. september. Þetta 

var gert til að sjá hvort sýni á tilraunastofu myndu smitast í samræmi við tré í útireit. 
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2.2. Dreifing ryðs í asparskógi 

 
6. mynd. Asparskógur í landi Spóastaða, Biskupstungum. Mynd HÖJ. 
 
Í Biskupstungum er að finna stóran og mikinn asparskóg (sjá 6. mynd). Skógur þriggja jarða 

liggja saman, Spóastaða, Hrosshaga og Skálholts og mynda þennan mikla asparskóg. 

Upphafið að þessum skógi var árið 1989 þegar ákveðið var að fara út í skipulagða skógrækt. 

Skógurinn samanstendur mest af ösp og greni en einnig er dálítið af furu (Þorfinnur 

Þórarinsson, 2004). Dreifing ryðs var könnuð í þessum asparskógi í landi Spóastaða þann 14. 

ágúst þegar að útbreiðsla ryðs var tiltölulega nýhafin og aftur þann 2. september.  

 

Tveir lerkilundir voru í þessum asparskógi og voru þeir til samans notaðir sem upphafsreitur 

vegna þess hve nálægt þeir voru hvor að öðrum. Gengið var síðan í þrjár áttir útfrá 

lerkireitnum, til norðaustur, suðaustur og suðvesturs, teknar voru út tvær asparraðir fyrir 

hvora átt fyrir sig. Aspirnar voru plantaðar í röðum og tíunda hvert tré í röðunum varð 

tilraunatré og athugað nánar, smit var metið á tvennskonar hátt og tré staðsett með GPS tæki 

til að fá upp fjarlægð frá lerkinu. Í heildina voru tæp 100 tré athuguð. Við mat á smiti í trjám 

var annarsvegar litið á útbreiðslu smits í hverju tré og hinsvegar útbreiðslu ryðs á blöðum, 

tvær einkunnir voru gefnar. 

 

Smiteinkunn 1    Smiteinkunn 2 
Útbreiðsla smits í tré –   Meðalfjöldi ryðbletta á blöðum – 
 
0: Ekkert smit í tré.    1: Færri en 5 ryðblettir. 
1: Smit á stöku blaði.   2: 5-50 ryðblettir. 
2: Smit víða í tré.    3: Yfir 20 ryðblettir. 
3: Smit útbreitt um allt tréð. 
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Þessi tilraun var síðan endurtekin 2. september þegar að ryð var orðið tiltölulega mikið 

útbreitt um skóginn til að geta borið saman við fyrri athugun og séð hvernig dreifing ryðsins 

hafði breyst í skóginum. Við gerð mynda sem sína dreifingu asparryðsins í skóginum var 

landupplýsingaforritið ArcGIS notað. 

2.3. Tölfræðiútreikningar 

Við tölfræðiútreikninga voru töflureikniforritið Excel og tölfræðiforritin SAS og Minitab 

notuð. 

3. Niðurstöður 

3.1. Mótstaða asparblendinga 
 
Unnið var með smiteinkannirnar sitt í hvoru lagi sem asparblendingunum voru gefnar, 

annarsvegar hlutfall smitaðra blaða og hinsvegar meðalfjölda ryðbletta. En sama markmið í 

báðum tilfellum, að kanna hvor afkvæmahópurinn sé vænlegri til áframhaldandi kynbóta þ.e. 

hvor sé með meiri mótstöðu eða lægri smiteinkunn. 

Ef litið er fyrst á hlutfall smitaðra blaða má sjá að smittíðni var tiltölulega ólík á milli 

afkvæmahópanna (sjá 7. og 8. mynd). Þó skiptist dreifingin hjá báðum hópunum talsvert 

þannig að annað hvort voru fá laufblöð smituð eða öll. 

 

 

      7. mynd. Hlutfall smitaðra blaða hjá afkvæmahóp 1. 

 



 14 

 

      8. mynd. Hlutfall smitaðra blaða hjá afkvæmahóp 2. 

 

Hjá afkvæmahóp 1 mátti sjá að álíka jafn margir blendingar höfðu engin smituð blöð og öll 

blöðin þrjú smituð eða tæp 40%. Ívið færri blendingar höfðu eitt eða tvö blöð smituð eða rúm 

10%. Hjá afkvæmahóp 2 var dreifingin ekki eins jöfn. Mun fleiri blendingar höfðu engin blöð 

smituð eða tæp 70%. Mun færri blendingar höfðu eitt eða tvö blöð smituð eða undir 5%. Tæp 

30% blendinganna höfðu öll blöðin þrjú smituð. Megin munur á hópunum tveim var að í 

afkvæmahóp 2 voru fleiri blendingar með engin blöð smituð og færri blendingar með eitt eða 

tvö blöð smituð heldur en í afkvæmahóp 1. 

 

 

   9. mynd. Meðalsmittíðni afkvæmahópanna tveggja. Lóðréttar línur sýna 
   staðalskekkju. 
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Á 9.mynd má sjá að meðalsmittíðni var mun lægri hjá afkvæmahóp 2 eða 22%. Til þess að 

athuga hvort það var marktækur munur á tíðni smitaðra laufblaða á milli afkvæmahópa eða 

ekki var gert T-próf. Samkvæmt því var mjög marktækur munur á tíðni smitaðra blaða á milli 

afkvæmahópa (t = 3,60 P < 0,001). Það voru því marktækt færri laufblöð smituð í 

afkvæmahóp 2 heldur en afkvæmahóp 1. 

 

Þegar unnið var með smiteinkunn 2 eða meðalfjölda ryðbletta var kannað hvort það væri 

munur á smiteinkunn á milli afkvæmahópanna á hverjum degi fyrir sig. Smiteinkunnin var 

þannig að 0 = engir blettir, 1 = 1-5 blettir, 2 = 5-15 blettir og 3 = yfir 15 blettir. Til þess að 

athuga hvort marktækur munur væri á afkvæmahópunum tveimur á hverjum degi fyrir sig var 

keyrt Mann-Whitney próf á hvern dag. 

 

      

10. mynd. Dreifing afkvæmahóps 1 eftir    11. mynd. Dreifing afkvæmahóps 2 eftir  
smiteinkunn á fyrsta athugunardegi.    smiteinkunn á fyrsta athugunardegi. 
 
Á 10. og 11. mynd má sjá hvernig hlutfallsleg dreifing var eftir smiteinkunn fyrir hvorn 

afkvæmahópinn fyrir sig á fyrsta athugunardegi. Samkvæmt Mann-Whitney prófi var 

marktækur munur á milli hópanna á þessum degi ( χ2 = 6,94 P < 0,001). Það voru fleiri 

blendingar í afkvæmahóp 2 sem voru með lægri smiteinkunn heldur en í afkvæmahóp 1. 

 

 



 16 

      

12. mynd. Dreifing afkvæmahóps 1 eftir       13. mynd. Dreifing afkvæmahóps 2 eftir 
smiteinkunn á öðrum athugunardegi.     smiteinkunn á öðrum athugunardegi. 
 

Á 12. og 13. mynd má sjá hvernig hlutfallsleg dreifing var eftir smiteinkunn fyrir hvorn 

afkvæmahópinn fyrir sig á öðrum athugunardegi. Samkvæmt Mann-Whitney prófi var mjög 

marktækur munur á milli hópanna (χ2 = 15,69 P < 0,001). Það voru fleiri blendingar í 

afkvæmahóp 2 sem voru með lægri smiteinkunn heldur en í afkvæmahóp 1. 

 

      

14. mynd. Dreifing afkvæmahóps 1 eftir    15. mynd. Dreifing afkvæmahóps 2 eftir 
smiteinkunn á þriðja athugunardegi.    smiteinkunn á þriðja athugunardegi. 
 

Á 14. og 15. mynd má sjá hvernig hlutfallsleg dreifing var eftir smiteinkunn fyrir hvorn 

afkvæmahópinn fyrir sig á þriðja athugunardegi. Samkvæmt Mann-Whitney prófi var mjög 

marktækur munur á milli hópanna (χ2 = 22,01 P < 0,001). Það voru fleiri blendingar í 

afkvæmahóp 2 sem voru með lægri smiteinkunn heldur en í afkvæmahóp 1. 
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16. mynd. Dreifing afkvæmahóps 1 eftir     17. mynd. Dreifing afkvæmahóps 2 eftir 
smiteinkunn á fjórða athugunardegi.     smiteinkunn á fjórða athugunardegi. 
 

Á 16. og 17. mynd  má sjá hvernig hlutfallsleg dreifing var eftir smiteinkunn fyrir hvorn 

afkvæmahópinn fyrir sig á fjórða athugunardegi. Samkvæmt Mann-Whitney prófi var mjög 

marktækur munur á milli hópanna (χ2 = 24,95 P < 0,001). Það voru fleiri blendingar í 

afkvæmahóp 2 sem voru með lægri smiteinkunn heldur en í afkvæmahóp 1. 

 

Þeir blendingar sem voru með mestan meðalfjölda ryðbletta eða hæstu smiteinkunnina 

(smiteinkunnina 3) er ekki mælt með til áframhaldandi kynbóta ef eingöngu er horft á 

mótstöðu eiginleikann því þeir sýndu litla mótstöðu. Númer þeirra blendinga sem fengu 

smiteinkunnina 3 má sjá í 1. og 2. töflu. 

 
1. tafla. Asparblendingar sem fengu hæstu smiteinkunnina í afkvæmahóp 1.    
Afkvæmahópur 1. 
Tré nr.   Tré nr.   Tré nr.   Tré nr.    
1   28   47   100 
7   30   54   101 
8   34   55   102 
13   36   74   113 
14   38   79   116 
20   39   91   117 
23   41   93   128 
25   43   94   
27   44   95       
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2. tafla. Asparblendingar sem fengu hæstu smiteinkunnina í afkvæmahóp 2.    
Afkvæmahópur 2. 
Tré nr.   Tré nr.   Tré nr.   Tré nr.    
131   174   253   353 
132   175   257   354 
133   179   259   355 
138   181   272   363 
139   186   292   366 
147   204   295   367 
154   208   296   368 
155   213   323   369 
160   241   333   371 
172   244   350   376    
 
 
Nokkuð gott samræmi var á smitun og mótstöðu á milli blendinganna sem voru í útireitnum 

og sýnanna sem voru inni á rannsóknarstofunni. Það voru 15 blendingar sem voru sýktir af 

ryði í útireitnum en sýndu ekkert ryð inni á rannsóknarstofunni. Væntanlega hefur þá smitun 

inni á rannsóknarstofunni ekki tekist í þeim tilfellum og verður að taka mark á þeim 

blendingum sem voru úti. Það voru tveir blendingar sem voru sýktir af ryði inni á 

rannsóknarstofunni en ekki í útireitnum. Þá gæti verið að ryð hafi ekki náð að berast á 

blendingana sem voru úti og það verður að taka mark á sýnunum á rannsóknarstofunni því 

það er augljóst að þeir blendingar sýktust. Á rannsóknarstofunni skemmdust 10 sýni og urðu 

þau alveg ónothæf í tilrauninni. Þá verður að taka mark á blendingum í útireit. 

 

Vorkal virtist ekki hafa haft mikil áhrif á mótstöðu blendinganna gegn asparryðinu ef litið er á 

18. og 19. mynd. Hjá afkvæmahóp 1 er lítil fylgni á milli vorkals og meðalsmittíðni (r2 = 

0,18). Hjá afkvæmahóp 2 er ennþá minni fylgni á milli vorkals og meðalsmittíðni (r2 = 0,03). 

 

      
18. mynd. Fylgni vorkals og meðalsmittíðni      19. mynd. Fylgni vorkals og meðalsmittíðni 
hjá afkvæmahóp 1 (r2 = 0,18).              hjá afkvæmahóp 2 (r2 = 0,03). 
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3.2. Dreifing asparryðs 
 
Tilraunatrjám voru gefnar tvær smiteinkannir, annarsvegar fyrir útbreiðslu smits í tré og 

hinsvegar fyrir meðalfjölda ryðbletta á smituðum blöðum. Í öllum úrvinnslum var unnið með 

hvora smiteinkunn fyrir sig nema við gerð mynda sem sýna dreifingu asparryðsins. Þá var 

reiknuð út ryðeinkunn út frá hinum tveim smiteinkunnum. Það var gert með því að margfalda 

saman smiteinkunn fyrir útbreiðslu smits í tré og smiteinkunn fyrir meðalfjölda ryðbletta á 

smituðum blöðum. Þá urðu til fimm mögulegar einkannir, lægsta mögulega ryðeinkunnin var 

einn en hæsta ryðeinkunnin var níu. Fjarlægðin var mæld frá lerki að öllum tilraunatrjám. 

Útbúin voru síðan þrjú fjarlægðarbil útfrá lerkinu. Bil eitt var frá 0-200 m, bil tvö var frá 201-

400 m og bil þrjú var frá 401-600 m og voru tréin flokkuð í þessi fjarlægðarbil. 

 

Á 20. og 21. mynd má sjá dreifingu asparryðsins almennt í skóginum, fyrst í ágúst og síðan í 

september.  
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        20. mynd. Dreifing asparryðs í ágúst. 

 

Í ágúst má sjá að asparryðið var strax að finna á öllum tilraunatrjánum. Það var mest innan við 

200 m frá lerkinu sem var í miðjunni. Utan við 200 metrana var ryðið tiltölulega lítið í allar 
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áttir nema SV sniðið var frábrugðin. Þar var miðlungs mikið af ryði næstum alveg að 600 m 

en lítið eftir það. 

 

 

        21. mynd. Dreifing asparryðs í september. 
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Í byrjun september má sjá að asparryðið hafði magnast aðeins upp. Það var mest innan 300 m 

frá lerkinu sem var í miðjunni nema að SV sniðinu frátöldu. Til SV hafði það aukist, þar var 

tiltölulega mikið ryð í trjánum og var þannig alveg yfir 600 m.Til SA hafði það einnig aukist í 

trjánum, miðlungs mikið ryð var nú nær alveg að 500 m en lítið eftir það. Minnsta breytingin 

var í  NA sniðinu, þar var ryðið nú örlítið meira í trjánum að 300 m en tiltölulega lítið eftir 

það. 

 

Fyrst var athugað hvort dreifing asparryðsins væri tilviljanakennd eða hvort hún vék marktækt 

frá tilviljanadreifingu. Til þess að athuga það var keyrt Kí-kvaðrat próf á báða 

athugunardagana.  Það var gert fyrir hvora smiteinkunn fyrir sig. Fyrst var byrjað á að skoða 

hvort það væri tilviljanakennd dreifing eftir stefnu eða átt út frá lerkinu. Í sambandi við 

útbreiðslu asparryðs í tré þá reyndist dreifing ryðsins vera tilviljanakennd og vék því ekki 

marktækt frá tilviljanadreifingu hvorki í ágúst ( χ2 = 6,83 P > 0,05) né september (χ2 = 1,49 P 

> 0,05). Í sambandi við meðalfjölda ryðbletta á  blöðum var dreifing ryðsins tilviljanakennd í 

ágúst ( χ2 = 4,36 P > 0,05). En í september vék dreifing ryðsins marktækt frá 

tilviljanadreifingu ( χ2 = 9,61 P < 0,05). Samkvæmt kí-kvaðrat prófinu var það SV áttin sem 

skar sig úr og hafði ekki tilviljanakennda dreifingu.  

 

Síðan var athugað hvort það væri tilviljanakennd dreifing eftir fjarlægðarbilum. Í sambandi 

við útbreiðslu asparryðs í tré vék dreifingin marktækt frá tilviljanadreifingu í ágúst ( χ2 = 

30,87 P < 0,001) og einnig í september ( χ2 = 27,08 P < 0,001). Í sambandi við meðalfjölda 

ryðbletta á blöðum vék dreifingin marktækt frá tilviljanadreifingu í ágúst ( χ2 = 32,89 P < 

0,001) og einnig í september ( χ2 = 26,06 P < 0,001).  

 

Til þess að bera saman fjarlægðarbilin og athuga hvort það væri marktækur munur á 

meðalsmiteinkunn á milli fjarlægðabilanna þriggja eða ekki var gert T-próf. Þetta var gert til 

þess að athuga hvort það væri munur á milli fjarlægðabilanna og ef svo væri þá hvaða 

fjarlægðarbil hefði marktækt lægri smiteinkunn. Þetta var gert bæði fyrir útbreiðslu smits í tré 

(sjá 22. og 23. mynd) og meðalfjölda ryðbletta á blöðum (sjá 24. og 25. mynd), fyrir báða 

athugunardagana. Það reyndist aldrei vera marktækur munur á meðalsmiteinkunn á milli 

fjarlægðarbilanna þriggja. 
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22. mynd. Meðalsmiteinkunn útbreiðslu í tré   23. mynd. Meðalsmiteinkunn útbreiðslu í tré fyrir 
fyrir hvert fjarlægðarbil í ágúst.         hvert fjarlægðarbil í september. 
 
Á 22. mynd má sjá hvernig meðalsmiteinkunn fyrir útbreiðslu í tré var fyrir hvert 

fjarlægðarbil í ágúst. Þar minnkaði smitið með meiri fjarlægð frá lerkinu. Á 23. mynd má sjá 

hvernig meðalsmiteinkunn fyrir útbreiðslu í tré var fyrir hvert fjarlægðarbil í september. Þar 

má sjá að smiteinkunnin hefur almennt hækkað í öllum bilum og þá sérstaklega í 401-600 m. 

 

      

24. mynd. Meðalsmiteinkunn ryðbletta á    25. mynd. Meðalsmiteinkunn ryðbletta á 
blöðum fyrir hvert fjarlægðarbil í ágúst.      blöðum fyrir hvert fjarlægðarbil í september.  
 

Á 24. mynd má sjá hvernig meðalsmiteinkunn fyrir meðalfjölda ryðbletta á blöðum var fyrir 

hvert fjarlægðarbil í ágúst. Þar minnkar einnig ryð með meiri fjarlægð frá lerkinu. Ekki er 

mikill munur á meðalsmiti í bilunum 201-400 m og 401-600 m. Á 25. mynd má sjá hvernig 

meðalsmiteinkunn fyrir meðalfjölda ryðbletta á blöðum var í september. Þar má sjá að 

smiteinkunnin hefur almennt hækkað í öllum bilum en minnkar einnig með meiri fjarlægð frá 

lerki. 
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4. Umræður 

4.1. Mótstaða asparblendinga 
 
Ef litið er fyrst á smiteinkunn 1 eða hlutfall smitaðra laufblaða þá er það ljóst að það voru 

mun fleiri blendingar í afkvæmahóp 2 sem höfðu færri blöð smituð heldur en í afkvæmahóp 1. 

Í afkvæmahóp 2 virtist dreifingin aðallega vera þannig að annaðhvort voru öll blöðin smituð 

eða engin, aðeins örfáir blendingar höfðu eitt eða tvö blöð smituð. En stórt hlutfall af 

blendingunum höfðu engin smituð blöð eða tæp 70%. Í afkvæmahóp 1 virtist dreifingin vera 

jafnari þó að hún skiptist einnig mikið þannig að annaðhvort voru öll blöðin smituð eða engin, 

fleiri blendingar virtust hafa eitt eða tvö blöð smituð heldur en í afkvæmahóp 2. Nánast jafnt 

hlutfall var á milli þeirra blendinga sem hafa öll blöð smituð eða engin blöð, rúm 35%. Það 

sem var athyglisvert var að mun fleiri blendingar í afkvæmahóp 1 hafa eitt eða tvö blöð 

smituð heldur en í afkvæmahóp 2 þar sem einungis örfáir blendingar höfðu sömu einkunn.  

Það reyndist vera marktækur munur á tíðni smitaðra laufblaða á milli afkvæmahópanna 

tveggja. Afkvæmahópur 2 hafði minni meðalsmittíðni og þar með voru færri smituð laufblöð í 

honum heldur en í Afkvæmahóp 1. 

 

Ef litið er síðan á smiteinkunn 2 eða meðalfjölda ryðbletta, þá má sjá að í heildina var 

tilhneigingin hjá báðum afkvæmahópum þannig að dreifing eftir smiteinkunn skiptist í tvennt. 

Annað hvort virtust blendingarnir hafa algjört ónæmi gegn asparryði eða mjög lélega 

mótstöðu. Tiltölulega fáir blendingar höfðu miðlungs mótstöðu þ.e. smiteinkunn 1 eða 2. Ef 

þessar niðurstöður eru bornar saman við erlenda rannsókn sem gerð var í Frakklandi virðast 

niðurstöðurnar vera nokkuð sambærilegar. Þar var verið að skoða mótstöðu samskonar 

blendinga á milli sléttuaspar og alaskaaspar. Þar kom í ljós að afkvæmi þessara klóna sýndu 

annarsvegar góða mótstöðu eða jafnvel ónæmi gegn ryði og hinsvegar tiltölulega litla 

mótstöðu, en oftast sýndu fá afkvæmi miðlungs mótstöðu. Í sömu rannsókn voru blendingar á 

milli tveggja alaskaaspa einnig kannaðir og þar kom í ljós að í flestum tilfellum sýndu 

afkvæmin miðlungs mótstöðu en aldrei algjört ónæmi. Því var einnig haldið þar fram að 

ónæmið komi frá sléttuöspinni eins og er almennt talið (Lefévre o.fl., 1994). Útskýringin á því 

hvers vegna svona margir blendingar sýna algjört ónæmi í þessari tilraun gæti því verið vegna 

þess að ónæmið komi frá sléttuöspinni og á þetta þá sérstaklega við um afkvæmahóp 2. Í 

afkvæmahóp 1 var ekki jafn mikill munur á hlutfalli blendinga með ónæmi og með litla 

mótstöðu, gætu þá genin frá alaskaöspinni verið að blandast meira inn í. 
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Ef afkvæmahóparnir eru skoðaðir hvern athugunardag fyrir sig þá var alltaf marktækur munur 

á milli þeirra. Afkvæmahópur 2 var alltaf með fleiri blendinga sem höfðu lægri smiteinkunn. 

Hann væri þá hentugri til áframhaldandi kynbóta ef eingöngu er litið til þessarar 

smiteinkunnar. En þrátt fyrir það að afkvæmahópur 2 sé með lægri smiteinkunn væri 

hinsvegar líka athyglisvert að athuga afkvæmahóp 1 nánar vegna þess að í honum reyndust 

vera ívið fleiri blendingar með miðlungs smiteinkunn þ.e. einkunn 1 eða 2. Þeir blendingar 

sem sýna þessa miðlungs smiteinkunn gætu verið mikilvægari heldur en þeir sem sýna algjört 

ónæmi. Það er vegna þess að asparryðssveppurinn getur breytt sér og myndað nýjan smitstofn 

(Sniezko, 2006). Þá geta aspirnar sem sýndu ónæmi gegn ryðinu misst mótstöðuna gagnvart 

nýja stofninum, líkt og gerðist í Evrópu á 9.áratug seinustu aldar þegar blendingar sem sýndu 

algjört ónæmi gegn ryðinu voru nær eingöngu notaðir í asparræktun og nýr stofn af ryðinu 

kom fram (Pei o.fl., 2005). Þess vegna gæti verið betra, ef líta á til framtíðar og mynda efnivið 

sem á að vera hægt að nota í einhver ár, að velja einstaklinga sem sýna góða mótstöðu gegn 

ryðinu en ekki algjört ónæmi. En ef þeir einstaklingar sem hafa algjört ónæmi sýna aðra 

eftirsótta eiginleika eins og góðan vöxt eða byggingarlag er erfitt að líta fram hjá þeim 

algjörlega, ef til vill er hægt að nota þá í frekari kynbætur t.d. ef ætlunin væri að nota þá á 

stöðum þar sem asparryð hefur ekki fundist enn. 

 

Vorkal virtist ekki hafa áhrif á mótstöðu asparblendinganna í hópunum tveim. Hjá 

afkvæmahóp 1 var fylgnin lítil, fylgnistuðullinn sýndi lága tölu (r2 = 0,18). Það er því hægt að 

segja að 18% af breytileikanum í meðalsmittíðni má útskýra með vorkali. Hjá afkvæmahóp 2 

var fylgnin ennþá minni, fylgnistuðullinn sýndi mjög lága tölu (r2 = 0,03). Þar er hægt að 

segja að 3% af breytileikanum í meðalsmittíðni má útskýra með vorkali. Í báðum tilfellum eru 

fylgnistuðlar mjög lágir og því hægt að ganga út frá því að vorkalið hafi ekki haft þau áhrif á 

blendingana að mótstaða gegn ryðinu verði minni. 

4.2. Dreifing asparryðs 
 

Á 20. mynd mátti sjá dreifingu asparryðsins í ágúst. Þar sést að ryðið var mest innan 200 m 

frá lerkinu. Tiltölulega lítið ryð var á trjám utan við 200 metra frá lerkinu í allar áttir nema SV 

sniðið var frábrugðið. Dreifing asparryðsins reyndist vera tilviljanakennt eftir stefnu eða átt út 

frá lerkinu samkvæmt tölfræðiprófunum. Á 21. mynd mátti sjá dreifingu asparryðsins í 

september. Þar sást að ryðið var mest í og við 300 m frá lerkinu en einnig hafði það magnast 

upp til suðvesturs þar sem tiltölulega mikið ryð var alveg yfir 600 m. Einnig hafði ryðið 
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aukist til suðausturs, en lítil breyting hafði verið á ryðinu til norðausturs. Samkvæmt 

tölfræðiprófunum var dreifing ryðsins tilviljanakennd í allar áttir nema til suðvesturs.  

 

Þegar fjarlægðarbilin þrjú voru borin saman kom í ljós að ekki var marktækur munur á 

meðalsmiteinkunum í þeim. Það er því ekki hægt að segja til um hvaða fjarlægðarbil hafi 

marktækt lægri smiteinkunn. En greinilegt var að smitið minnkaði með meiri fjarlægð í öllum 

tilfellum nema í september fyrir útbreiðslu smits í tré. Til þess að fá marktækan mun hefði til 

vill þurft að hafa fleiri tilraunatré í hverju bili fyrir sig og einnig að athuga lengri vegalengd 

frá lerkinu.  

 

Ekki fundust heimildir fyrir sambærilegri rannsókn en þó hefur verið gerð rannsókn á því hver 

áhrif á byggingu og breytileika asparryðs verða ef lerki er nálægt. Þessi rannsókn var gerð í 

Frakklandi og voru þá valdir staðir þar sem lerki var til staðar með ösp og þar sem lerki 

vantaði. Þar sem lerki var til staðar þurfti það að vera innan við 200 m frá ösp. Samkvæmt 

þeirri rannsókn hafði það ekki marktæk áhrif á asparryðið að hafa lerki til staðar eða ekki. 

Engin munur reyndist vera á byggingu og breytileika asparryðs þar sem lerki var til staðar og 

þar sem það vantaði (Gérard o.fl., 2006). 

4.2.1. Veðurfar og dreifing asparryðs 

 
Veðurfar getur skipt miklu máli í sambandi við ryð, þá sérstaklega vindur, hiti og úrkoma. 

Vindur er mjög mikilvægur vegna þess að asparryð myndar þrjár tegundir gróa sem dreifast 

með vindinum (Barrés o.fl., 2008). Hitastig hefur áhrif á þróunarhraða asparryðs og er talið að 

hver gráða sem hitastig hækkar flýti ryðinu um einn dag (Elín Bergsdóttir & Halldór 

Sverrisson, 2004). Ryðsveppir geta nýtt sér úrkomu eða raka til góðs, t.d. í landbúnaði er vel 

þekkt samband á milli rakatímabils og sýkingar (Pinon, Frey & Husson, 2006). Fengin voru 

veðurgögn úr tveim nærliggjandi veðurstöðvum, Skálholti og Hjarðarlandi, til að athuga hvort 

þessir veðurþættir gætu verið að hafa áhrif á hvernig ryðið dreifist í skóginum. Samkvæmt 

vindrós fyrir júlímánuð (sjá 24. mynd) má sjá að ríkjandi vindátt var SV-átt og því næst NA-

átt. NA-áttin gæti útskýrt hversvegna asparryðið var meira í SV-sniðinu heldur en í hinum. En 

samkvæmt því að SV-áttin var ríkjandi vindátt, endurspeglast það ekki í dreifingu ryðsins þ.e. 

ryðið virðist ekki vera meira til NA heldur en í aðrar áttir. Meðalhitastig í júlí var 12,9°C og 

meðalúrkoma var 0,7 mm. Úrkoma mældist 15 daga í júlí. 
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Skálholt - Júlí
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          24. mynd. Vindrós fyrir Skálholt í júlímánuði. 

 

Ef er litið á vindrós fyrir ágúst (sjá 25. mynd) má sjá að SV áttin er enn ríkjandi vindátt og þar 

næst NA-átt, en einnig hafa aðrar suðlægar áttir aukist. Aftur getur NA-vindurinn útskýrt 

dreifingu ryðsins til suðvesturs og suðlægu áttirnar geta útskýrt aukna dreifingu til suðausturs. 

En aftur þá er ríkasta vindáttin, SV áttin, ekki að endurspegla mikla dreifingu til norðausturs. 

Meðalhiti í ágúst var 10,8°C og meðalúrkoma var 1,7 mm. Úrkoma mældist 19 daga í ágúst. 

Það var því kaldara í ágúst en mun meiri úrkoma og fleiri úrkomudagar heldur en í júlí sem 

gæti útskýrt aukningu ryðsins. Rannsóknir hafa verið gerðar á sambandi milli raka og 

asparryðs. Þar kom í ljós greinilegt samband. Á tilraunastofu voru tvær klukkustundir með 

raka nóg til þess að sýking af asparryði myndaðist. Hámark sýkingarinnar náðist eftir 12 

klukkustundir með raka, sem er sambærilegt við aðra þekkta ryðsveppi (Pinon o.fl., 2006).  

Meðalhitastig í báðum mánuðunum var tiltölulega lágt. Almennt var hitastig á milli 10-15°C í 

júlí og ágúst, en ívið kaldara var í lok ágúst. Samkvæmt tilraun Elínu Bergsdóttir og Halldórs 

Sverrissonar (2004) um áhrif hitastigs á asparryð kom í ljós að við 10-13°C kom fyrsta ryðið 

fram 16 dögum eftir smitun, en almennt kom það síðar fram. Þetta er frekar langur tími og er 

því líklegt að hitastig hafi ekki verið að auka þróunarhraða asparryðsins í þessari tilraun, 

hvorki í júlí né ágúst. 
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           25. mynd. Vindrós fyrir Skálholt í ágústmánuði. 

 

5. Ályktanir/Lokaorð 
 
Greinilegt er að asparblendingar á milli sléttuaspar og alaskaaspar munu nýtast til 

áframhaldandi kynbóta þar sem mótstaða gegn asparryði er markmiðið. Í báðum 

afkvæmahópunum reyndust vera allmargir einstaklingar sem sýndu algjört ónæmi gegn 

ryðinu og ef þeir koma til með að sýna aðra eftirsótta eiginleika þá munu þeir eflaust henta til 

skógræktar t.d. þar sem ryð hefur ekki greinst ennþá. En ef einstaklingar með ónæmi verða 

ekki nýttir áfram vegna hættu á að missa mótstöðuna ef asparryðið myndar nýjan kynstofn þá 

voru samt nokkrir einstaklingar sem sýndu fram á miðlungs mótstöðu í báðum 

afkvæmahópunum. Þeir voru ekki mjög margir en geta verið mikilvægir í kynbótastarfinu, því 

eins og kom fram áður þá eru það oftast frekar fá tré sem hafa mótstöðu en þeir einstaklingar 

geta myndað grunninn fyrir kynbótastarf (Sniezko, 2006). Næstu skref eru því að velja hvaða 

einstaklingar eru taldnir henta til úrvals og að athuga aðra eiginleika hjá þeim s.s. vöxt, 

byggingu, þol gegn kali og hvernig þeir bregðast við mismunandi ræktunarskilyrðum á 

landinu. 

 

Ekki var unnt að fá niðurstöður um hver áhrif fjarlægðar frá lerki eru á ryð á ösp vegna 

ónægra gagna. Til að hægt sé að fá marktækar niðurstöður þyrfti að athuga fleiri tré og lengri 
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vegalengd frá lerkinu. Greinilegt var þó að smiteinkunnin minnkaði með meiri fjarlægð frá 

lerkinu. Á myndum sem byggðar voru á útreiknaðri ryðeinkunn var augljóst að ryðið var 

einna mest í og við 200 m frá lerkinu í ágúst og september. Með meiri fjarlægð og þá 

sérstaklega við 600 m var ryðið ekki það mikið að það ætti að valda trjánum miklum skaða. 

Eitt snið útfrá lerkinu var þó undantekning því þar var tiltölulega mikið ryð alveg að 600 m og 

lengra. Það væri mjög áhugavert að endurtaka þessa tilraun og fá betri gögn yfir dreifingu 

ryðs í asparskógi til þess að geta fengið hugsanlegt mat um það hvað má vera langt á milli 

lerkis og aspar, vegna þess að þessi spurning er oft framarlega í huga skógræktarmanna. 
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Forsíðumynd. Asparryð á alaskaösp. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
1. mynd. Bls. 6.  Útbreiðsla asparryðs árið 2004. Bjarki Þór Kjartansson. 
 
2. mynd. Bls. 7.  Lífsferill asparryðs. Í Guðmundur Halldórsson (ritstj.), Skógarbók Grænni 
skóga. Akureyri: Landbúnaðarháskóli Íslands. 
 
3. mynd. Bls. 10. Asparblendingar í útireit á Mógilsá. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
4. mynd. Bls. 11. Laufsýnin á Keldnaholti. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
5. mynd. Bls. 11. Smituð laufsýni af fjórum blendingum. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
6. mynd. Bls. 12. Asparskógur í landi Spóastaða, Biskupstungum. Helga Ösp Jónsdóttir. 
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7. mynd. Bls. 13. Hlutfall smitaðra blaða hjá afkvæmahóp 1. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
8. mynd. Bls. 14. Hlutfall smitaðra blaða hjá afkvæmahóp 2. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
9. mynd. Bls. 14. Meðalsmittíðni afkvæmahópanna tveggja. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
10. mynd. Bls. 15. Dreifing afkvæmahóps 1 eftir smiteinkunn á fyrsta athugunardegi. Helga 

Ösp Jónsdóttir. 
 
11. mynd. Bls. 15. Dreifing afkvæmahóps 2 eftir smiteinkunn á fyrsta athugunardegi. Helga 
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Ösp Jónsdóttir. 
 
15. mynd. Bls. 16. Dreifing afkvæmahóps 2 eftir smiteinkunn á þriðja athugunardegi. Helga 

Ösp Jónsdóttir. 
 
16. mynd. Bls. 17. Dreifing afkvæmahóps 1 eftir smiteinkunn á fjórða athugunardegi. Helga 

Ösp Jónsdóttir. 
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19. mynd. Bls. 18. Fylgni vorkals og meðalsmittíðni hjá afkvæmahóp 2. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
20. mynd. Bls. 20. Dreifing asparryðs í ágúst. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
21. mynd. Bls. 21. Dreifing asparryðs í september. Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
22. mynd. Bls. 23. Meðalsmiteinkunn útbreiðslu í tré fyrir hvert fjarlægðarbil í ágúst. Helga 

Ösp Jónsdóttir. 
 
23. mynd. Bls. 23. Meðalsmiteinkunn útbreiðslu í tré fyrir hvert fjarlægðarbil í september. 
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24. mynd. Bls. 23. Meðalsmiteinkunn ryðbletta á blöðum fyrir hvert fjarlægðarbil í ágúst. 

Helga Ösp Jónsdóttir. 
 
25. mynd. Bls. 23. Meðalsmiteinkunn ryðbletta á blöðum fyrir hvert fjarlægðarbil í 

september. Helga Ösp Jónsdóttir. 



 34 

6.2. Töfluskrá 
 
1. tafla. Bls. 17. Asparblendingar sem fengu hæstu smiteinkunnina í afkvæmahóp 1. Helga 

Ösp Jónsdóttir. 
 
2. tafla. Bls. 18. Asparblendingar sem fengu hæstu smiteinkunnina í afkvæmahóp 2. Helga 

Ösp Jónsdóttir. 


