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Granens årliga tillväxtcykel startar på våren med förlängningstillväxt och avslutas på 
hösten med knoppsättning. Tillväxten styrs av ljus- och temperatursignaler som 
inducerar ett komplext nätverk av interagerande gener och proteiner. När en fröplanta 
av gran avslutar sin tillväxt bestäms till största delen av fotoperiod. Hos gran leder 
långa nätter till knoppsättning. Delar av de väl studerade ljuspåverkade komplexa 
nätverk av komponenter som reglerar blomningen hos blomväxter har även visat sig 
vara involverade i knoppsättningen gran.  
 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur externa stimuli så som ljus och 
temperatur påverkar knoppsättningsresponsen hos gran. I studien ingick en gen 
(PaFT4), en homolog till en nyckelgen som direkt påverkar blomningen hos 
blomväxter, samt en kandidat till reglering av den första (PaGI). Med hjälp av 
realtids-PCR mättes uttrycket av dessa båda gener i ett ljusförsök och ett 
temperaturförsök. 
 
I ljusförsöket användes fröplantor från en sydlig och en nordlig population av gran. 
Dessa utsattes för fotoperioder av rött ljus (utan mörkrött ljus) och normalt vitt ljus 
(med både rött och mörkrött ljus). Resultatet visade en skillnad mellan populationerna 
gällande behovet av mörkrött ljus. De nordliga plantorna slutade växa och satte knopp 
i avsaknad av mörkrött ljus, vilket korrelerade med ett ökat uttryck av genen PaFT4. 
De sydliga plantorna fortsatte växa och nivån av PaFT4 kvarstod på en konstant låg 
nivå. Resultaten indikerar att PaFT4 kan vara en viktig komponent i det ljusreglerade 
nätverk som påverkar tillväxtrytmen hos gran. 
 
Temperatureffekter på gener i blomnings- och knoppsättningsresponser är sparsamt 
studerat i jämförelse mot fotoperiodiska effekter. I mitt försök utsattes fröplantor för 
tre olika temperaturbehandlingar under icke-induktiv fotoperiod. Temperaturerna var 
2°C, 20°C och 30°C, där 20°C utgjorde normalförhållande och de andra två extremer. 
PaFT4 uttryck steg gradvis över tiden i 2°C behandlingen och PaGI uppvisade 
liknande tendenser om än med mindre amplitud. Plantorna i 2°C behandlingen 
avslutade också i stort sett sin tillväxt. Några plantor flyttades från 2°C till 20°C efter 
fem dagar. Dessa upptog en nästan normal tillväxt och nivån av PaFT4 uttryck sjönk 
till en nivå liknande den hos plantorna i 20°C behandlingen. Resultaten föreslår en 
möjlig alternativ temperaturstyrd förbindelse till knoppsättningen hos gran.  
 
Sekvensering av de båda generna försöktes också. Komplett cDNA samt två av tre 
introner för representanter från en stor del av granens naturliga utbredningsområde 
erhölls för PaFT4. Försök att sekvensera promotorregionen och det andra intronet hos 
PaFT4, likväl ett försök att förlänga ett redan existerande partiellt cDNA hos PaGI 
lyckades inte.      
 
  


