
Frögroning och gronings111iljö 
Tomma beh~llare, s k nollpottor, orsakar stora ekonomiska förluster i m~nga 
plantskolor idag. En förbättring av groningsmiljÖn synes i vissa avseenden 
vara möjlig . Resultat fr~n en undersökning rörande detta redovisas nedan. 
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Fr~n ett av groningsmil jöförsöken 

GRONINGSMILJÖN 

För en snabb och säker groning 
krävs dels en lämplig temperatur och 
dels en god och jämn fukttillg~ng. 
Temperaturkravet är välkänt och som 
framg~r av fig 1 startar groningen 
avsevärt fortare om dygnsmedeltempe
raturen nära substratytan ligger 
omkring 25•c än om den bara är 16"C. 
Undersökningen är genomförd vid 

praktisk odling i plastväxthus och 
bakom dygnsmedeltemperaturen finns 
en viss naturlig variation i tempe
raturen under dygnet . Kravet p~ hög 
t emperatur under groningen gör att 
uppvärmningskostnaderna under v~ren 
kan bli ganska stora. Efter avslutad 
groning kan temperaturen dock sänkas 
något under den eft e rföljande od
lingsfasen . 

ETT FAKTABLAD PRODUCERAT AV AVD. FÖR SKOGSFÖRNYELSE 

SKOGSHÖGSKOLAN, GARPENBERG 
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Fig 1. Groningshastighetens beroen
de av temperaturen. 

När frBet startar groningen tar det 
upp vatten, sväller och Bkar i vikt. 
God tillgång på vatten är således en 
viktig faktor vid groningsstarten . 
Men fBr att inte groningen skall 
fBrdrBjas måste frBet ha möjligheter 
att behålla vattnet, uttorkning av 
frBet måste undvikas . Genom en ofta 
återkommande bevattning med speciel
la dimdysor kan substratytan hållas 
fuktig och l uftens relativa fuktig
het hBjas . Fuktigheten i luften 
varierar också under dygnet beroende 
pÄ solinstrålning, uppvärmningssätt , 
växthuskonstruktion etc . 

I fig 2 redovisas ett exempel pÄ den 
relativa luftfuktighetens (Rf) vari
ation i samma typ av växthus men där 
ena huset har konventionell luftbu-
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ren oljeuppvärmning och det andra en 
värmegrund (stenmagasin) där värme
överskottet från dagen lagras och 
nattetid t illfBrs huset . Som framgår 
av figuren har värmeg rundshuset all
tid hBgre Rf oavsett tidpunkt på 
dygnet . Temperaturen i de två husen 
skiljer sig obetydligt från varand
ra. 

Den luftburna värmen ger upphov till 
en kraftig varia t ion i Rf under 
natten . Genom justering av termosta
ten som styr till- och frånslag av 
oljepannan kan amplituden minska men 
genomsnittlig Rf under natten , ca 
80% , påverkas inte. Speciell t under 
tidig vår då ytterluftens temperatur 
är låg och således innehåller små 
vattenmängder kan Rf i växthuset nå 
låga värden i samband med kraftig 
temperaturhöjning. Den relativa 
luftfuktigheten är mätt mi t t i de 
1 200 m2 stora växthusen på 50 cm 
hÖjd ovan torvytan. Beroende på 
exakt var i huset man mäter kan 
värdena troligen variera en hel del. 

Luftens temperatur och vatteninne
håll är delar av växthusets makro
miljÖ och påverkas av växthusens 
s tyrsystem. Fröets mikromiljö påver
kas också av andra åtgärder : typ av 
täckningsmaterial och dess tjocklek, 
subst ratytans til ltryckning och 
eventuella profilering . Med täckning 
och fröhål i substratet vill man i 
f örsta hand Öka frönas fukttillgång . 
Fröhålet kan kombineras med kavi
tetsprofilering för centrer ing av 
fröet i behållaren . 
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Fig 2. Relativa l uftfuktighetens dygnsvariation. 



FRÖEGENSKAPER 

Skilda trädslag och fröpartier har 
olika krav på groningsmiljÖn men 
generellt gäller att ju'sämre vita
litet (mätt som groningsenergi) des
to större känslighet för inoptimal 
temperatur och fuktighet. Effekten 
av en långsam och utdragen groning 
blir , förutom att tillväxttiden för 
plantorna minskar , en allvarlig 
Ökning av storleksspridningen . 

GRONINGSSTUDIE 

För att studera groningsresultatet 
och granska effekterna av makromil
JOns (växthuset) och mikromiljöns 
(täckning och fröhål) effekter har 
ett försök genomförts vid plantför
söksstationen i Garpenberg . Med ut
gångspunkt från Rf- mätningarna i fig 
2 simulerades två olika växthuskli
mat . Hög Rf (+) innebar 95% Rf under 
natten och 70% under dagen samt 6 
bevattningar per dag. Låg - Rf ( - ) 
innebar 80%/50% Rf under natt resp 
dag samt en bevattning per dag . Alla 
övriga faktorer hölls lika i de två 
makromiljöerna , t ex samma tempera
tur 18 °/24°C natt resp dag och samma 
totala bevattningsmängd. 

MikromiljÖn studerades i de två 
makromiljöerna genom försöksled med 
fröhål ( +) vilka var 6 mm dj upa och 
med 8 mm diam resp utan fröhål ( - ) , 
dvs fröna lades direkt på torvytan . 
Fröhål kombinerades med täckning (+) 
varvid et t 6 mm tjockt lager av 
styrencell plastkulor användes resp 
ingen täckning (-). De tre faktorer-

na Rf, täckning och fröhål kombine
rades således fullständigt i 8 olika 
kombinationer , se tab 1, där tre+ 
indikerar kombinationen med högsta 
fuktigheten och tre - indikerar den 
lägsta . Varje kombination represen
teras av tre granfröpartier med en 
groningsenergi på 5, 10 resp 40%. I 
tab 1 redovisas dels groningsresul
tatet efter 24 dygn, dels gronings
hastigheten mätt som den andel som 
grott dag 13 av de som grott dag 24 
(uttryckt i %) . Vidare har barrvikt
en per planta uppmätts dag 24 . 

I genomsni tt för de tre fröpartierna 
har groningen fram till dag 24 varit 
god utom för de två försöksled där 
fuktighetstillgången varit sämst. De 
avviker signifikant. Groningshastig
heten har varit utomordentlig i 
samtliga kombinationer med minst två 
+ samt enbart fröhål. Resultaten an
tyder en viss överoptimal fuktighet 
för kombinationen hÖg Rf , fröhål och 
styrentäckning . De tre försöksled 
som uppvisar lägsta groningshastig
het har också en låg barrvikt dag 
24. I övrig t kan noteras en något 
högre barrvikt då de kraftigt ljus
reflekterande styrenkulorna använts 
(täckning = +) jämfört med ej täckta 
försöksled . 

Enbart en hög Rf har inte varit 
tillräcklig för att nå maximal gro
ningshastighet . Resulta t et är dock 
bättre än täckning med styrenkulor . 
Enbart fröhål har inneburit att 
maximala groningsresultat nåtts . Ett 
väl utformat fröhål är således ur 
fuktighetssynpunkt bättre än såväl 
hög Rf som täckning med styrenkulor . 

Tabell 1. Genomsnittlig groningsprocent, groningshastighet 
och barrvikt för de tre ol ika fröpartierna vid olika mikro
miljöutformning 

Rf-växthus + + + + 
Fröhål + + + + 
Täckning + + + + 
G24% 92 95 92 93 95 92 70 24 
G13/G24% 96 98 99 100 97 83 56 32 
Barrvikt , mg 4 . 71 4-73 4.96 4-49 4-45 3 . 66 3 -59 3 -54 



I figur 3 redovisas hur de tre frö
partiernas groningshastighet har 
påver kats av groningsmiljöns fukt ig
hetsfaktor . Fröparti 1 med lägsta 
groningsenergin reagerar starkast 
för sänkt fuktighetsnivA . Enbart hög 
Rf, som för de andra fröpartierna 
ger fu l lt acceptabel groningshastig
het , sänker groningshastigheten för 
f r öparti 1. Enbart f r öhAl är den 
l ägsta nivå på fuktighetsskalan som 
ger tillfredsställande gronings
hastighet för samtliga här testade 
gr a nf röpartier . 
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Fig 3. Plantbildni ngsenergin hos 
olika fröpartie r i varierande gr o
ningsmiljö . 

REKOMMENDATIONER 

I praktisk plantodli ng är det vi k
t ig t att fukt ighetsf aktorn under 
gr oningsfasen är väl ti.llgodosedd . 

Det måste nog bedömas som alltför 
kostsamt att med enbart en god styr
ning av Rf och bevattning i växthus 
nå tillfr edsställande resultat . 
Täckning tillämpas redan i de flesta 
system . För att nå godtagbara resul
tat bör dock andra täckmaterial än 
styrencellpl astkulorna granskas . 

FröhAl ar uppenbar ligen mycket 
effektiva. Flera plantproduktions
system har fröhål , men den optimala 
utformningen kan behöva ses öv er . 

FORTSATT FORSKNING 

Här redovisad studie ingår i ett 
projekt som finansieras av Skogs 
brukets plant grupp och som heter 
"Produkt ion av en planta per behål
lare". I detta projekt pågår bl a 
studier av olika täckmaterial , 
deta l jer i fröhAlsprofilering samt 
förutsättningar för och pri nciput
formning av speciella groningskamma
re . Undersökningarna är i nne i si t t 
slutskede och komme r att presenteras 
i kommande PLANTNYTT . 
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