
STICKLINGSFÖRÖKNING AV GRAN
BARROTSSTICKLINGAR 
GP.nerationstidens l§n~d är ett stort problP.m vid sko~ligt förädlingsarbete. 

GP.nom ve~etativ förökninll har man nu dock en möjli~het att snabbt tillgodo

~ör~ si~ en urvalsvinst. 

Interiör från sticklingsväxthus 

INLEDNING 

Jord- och skogshruk kommer att även 
i framtiden ha en stor bP.tyctelse 
för mänskligheten. Svenskt skogs
bruk har hittills spe l at en påtag
lip: roll för världens försör .ining 
med skos:~:sorodukter. För att befästa 
denna ställning måste vi ta till 
vara de mö .ili12:heter som b.1uds far 
att ak~ skogsproduktionen. Jord
bruksproduktionen har sedan länge 
ökats med h .iälp av växtförädling • 
. Aven inom s ko.gs bruket har växt far
ädling bedrivits men här har de n 

långa generationstiden vari t et t 
problem. Genom ve~etativ förökning 
är det majligt att snabbt tillgodo
göra sig en urvalsvinst och dessut
om blir vinsten hagre än genom tra
ditionell granfarädling. Man bör 
dock komma ihåg att sticklingsför
ökning i sig inte utgör någon e
gentlig förädling utan en vegetativ 
rarökning av de bästa individerna. 
Far att successivt ta fram allt 
bättre utgångsmaterial far stick
lingsförakning måste föräd ling i 
traditionell tappning till. 
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FRAMSTÄLLNING AV BARROTS
STICKLINGAR 

Det finns två olika sätt att driva 
förädlin~sverksamheten med gran
sticklingar. Dels genom bulkförök
ning av bra fröplantor och dels ~e
nom att arbeta med urval bland en
skilda kloner. (Jfr . PLANTNYTT nr 
1q82:6 ). 

Bulkförökning är administrativt en
kelt men ger mindre mö.ili.~het att 
variera materialets sammansättnin~. 
Vid klonvis förökninp,: kan man suc
cessivt ändra materialets samman
sättning allt eftersom kunskaperna 
om de olika klonerna förbättras . 

Material 

För att erhålla ett gott rotnings
resultat måste man arbeta med ungt 
material . .P-n friväxanrte olanta får 
inte vara äldre än !:i är, därefter 
sjunker rotningsprocenten kraftigt . 
Man kan dock hålla ett plantmateri
al unp;t under en längre tid p;enom 
olika åtp:ärde r: 

dels ,!l;e nom uoprepad omföröknin~ 

vart tredje till f j ärde år . 

- dels genom att ha plantmaterial
et i häckar s om kraftigt beskärs . 

Den förstnämnda metoden ä r kostsam
mare, men den ~er troligen ett nå
got bättre rotningsresultat. 

Utöve r att materiale t skall va ra 
ungt s å mås te det ha en god nä
ringsstatus . Den näring som kvisten 
innehäller s ka ll den klara sig oå 
unde r he l a rotningspe rioden. 

Klippning 

~nligt den metort s om har ti l lämpa ts 
vid KolleberP.:a plantskola har mo
rlermaterialet tagits upp under no
vember månad i samband med plant
upptap:ni ng för frys förvarinp;. Mo
derolantorna har förpackat s i 
plantsäckar och stä llts i plant
frys. Om moderplantan e fter klipp
ning inte skall användas för nå~ot 
annat ändamål kan man i s tälle t me d 
en rö .is å.Q: s kä r a av plantan vid 
ma rkytan. Hä rvid ka n insamlingen av 

· mode rma t eria l ske även på tjälad 
mark. 

Efter en till två månaders lagrin~ 
har plantorna tinats upp och klipp
nin~ påbörjats. sticklingkvistar 
klipps av årsskotten, län~den skall 
vara 7-12 cm och det är vikti~t att 
sticklin~kvisten dessutom är till
räckligt grov. Dels för att den 
skall gå att sticka ner i odlin~s
substratet och dels för att vi av 
erfarenhet vet att klent sticklin~
ris har svårare att utveckla röt
ter. Efter klippnin~en läp:p:s stick
lingriset i plastpåsar som till
sluts noga och frysförvaras fram 
tills det är dags för odlingsstart. 

stickning 

sticklingskvistarna sticks i lådor 
som är fyllda med ett odlin~ssub

strat bestående av 80% lecakulor 
(2-4 mm) och 20% torv. 

S tickning av barrotssticklingar 

Godkänd respektive ej godkänd stickling 



Lådorna med sticklingarna sätts ut 
i växthus med dysbevattning. Upp
värmningen sker genom jordvärme. 
Temperaturen i odlingssubstratet 
bör vara 18-20° samtidigt som luft
temperaturen hålls sä lä~ som möj
ligt. Uppvärmningen av odlin~ssub

stratet ger en snahhare rotnin~. 
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antingen för direkt omskolning el
ler för vidare odling på friland. 
Det normala rotningsresultatet li~
ger över QO%, dock har en del 
kvistar ett dåligt utvecklat rotsy
stem, varför vanligtvis 10-15~ sor
teras bort p p; a att de e .i har 
tillräckligt bra rötter. 
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Försöksled B 
Undervärme +16 
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Försöksled C 
Utan undervärme 

Rotningstid 
i veckor 

Sambandet mellan roningstid och medelrotlängd vid olika temperatur i rotzonen. Försöket utfort i kallväxthus starttid
punkt 513 (efter Gunnar Alfjorden). 

En annan stor fördel med användning 
av undervärme, är att kvistar som 
stuckits tidigt på våren kan flytt
as ut redan i början av vegeations
perioden, vi lken därigenom kan ut
nyttjas optimalt. En ytter ligare 
fördel är att växthusen på detta 
sätt kan användas till flera förök
ninp;somp;ån~ar per är. 

Efter ca 12 veckors odling kan 
sticklingarna tas ut ur växthuset, 

Omskolningen av de rotade stick
lingsplantorna sker på samma sätt 
som omskolning av fröplantor. Det 
är viktigt att plantorna sätts 
tillräckligt djupt annars finns 
risk att plantorna lägger sig, be
roende på att de saknar fröplantans 
genomgående huvudrot. Den fortsatta 
odlingen av gransticklingarna är i 
stort sett identisk med odlingen av 
barrotsplantor. 



EKONOMI 

Sticklin~splantor är dyrare än frö
plantor . En rikt i~ uppskattnin~ av 
merkostnaden för sticklin~ar är ca 
SO öre per planta. På ett ob.iekt 
där man planterar 3000 plantor per 
hektar blir merkostnaden därmed 
1500 konor. För att undvika en del 
av denna relativt stora extra kost
nad kan man tänka sig att plantera 
såväl sticklin~ar som fröplantor i 
en "la~om" blandnin~ på ett och 
samma objekt. I det aktuella exem
plet med 3000 plantor / ha kan man 
tänka si~ att plantera 1000 stick
lingar och 2000 fröplantor. På det
ta vis är det möili~t att till~odo
~öra si~ det mesta av vi osten me d 
sticklingar till en avsevärt redu
cerad merkostnad, i det aktuella 
fallet ca 500 kronor/ha. 

FRAMTIDSVISIONER 

Odlingen av ~ransticklingar vid 
Kolleberga plantskola sker som ett 
utvecklingspro j ekt mellan Sko~ssty
relsen, Domänverket och Institutet 
för sko~sförbättring. Institutet 
svarar för urval och testning av 
klonmaterialet. Den hittills produ
cerade män~den sticklin~solantor 

för avsalu har totalt omfattat nå~
ra hundt'a tusen plantor, dock för
väntas en krafti~ öknin~ de närma
ste åren, med början 19QO . Efter 
hand som vi vet mera om de kloner 
som används kommer det att finnas 
klonblandnin~ar för månp:a ändamål. 
En klonblandnin~ för frostlänta lä
~en, en annan som ~er extra bra 
kvalitet eller till och med jul
~ranskloner kan bli verklighet. I 
framtiden kommer vi troligen att gå 
över från traditionellt urval av 
kloner i unga plantpartier till 
bulkföröknin~ av plantor från kon
trollerade korsningar mellan doku
menterat bra föräldrar. 

Färd iga barrotssticklingar 
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