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I detta arbete undersöktes 48 flyktiga oljor destillerade från ban från lärkrräd. De olika
arterna var l-arix sibirica (Munchh.) [ædeb., Inrix decidua Mill., Larix leptolepis (Sieb et
Zucc.) och hybriderna Larix sibirica x Inrix leptolepis och Larix leptolepis x Larix
sibirica.

A.vsikten med arbetet var att åtskilja enantiomererna hos Larix-arterna och bestämma
förhållandet mellan (+)- och (-)-formerna, hur de nedärvs och skillnaderna mellan olika
arter

Oljorna fraktionerades och undersöktes med GC och GC-MS för att bestämma den flyktiga
oljans sammansättning. I undersökningen användes en polär kolonn och två kirala kolon-
ner. De viktigaste komponentema var monote{penerna, där främst (-)-a-pinen, (+)-a-
pinen, 3-karen och myrcen var kemotaxonomiskt intressanta. Resultaten behandlades
matematiskt med bl.a. /-test (statviewo) och clusteranalys (.trsrÁr@).

Oljan frân Larix leptolepis hade höga halter av (-)-a-pinen, (+)-o-pinen och myrcen och
låga halter av 3-karen, sabinen, cr-terpinen, y-terpinen och terpinolen.

Oljan ftân l"arix sibirica hade låga halter av (-)-a-pinen och (+)-cr-pinen, medan halterna
myrcen, 3-karen, sabinen, cr-terpinen, y-terpinen och terpinolen var höga.

Oljan frår.;r Larix decidua hade lika halter av (-)-cr-pinen och (+)-cx-pinen och hög halt 3-
karen och låg halt myrcen.

!i$a 50 7o av hybriderna hade höga halter av 3-karen och låga halter av (-)-c-pinen och
(+)-a-pinen, d.v.s. de påminde om Larix sibirica.

!foki 50 Vo av hybriderna hade höga halter av myrcen, komponenter av pinan- och
Kamtantyp, medan halten 3-ka¡en var låg, d.v.s. de påminde om Inrix leptolepis.
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