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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka förökningsmetoder till tio utvalda växter, lämpliga för 

zon 5. 

Växterna som består av nio perenner och en klätterväxt ska vara härdiga i zon 5, friska, stabila, 

variera i  höjd och blomningstid, samt bilda en estetiskt tilltalande rabatt.  

De växter som valts ut i studien är: 

 Höstsilverax - Actaea simplex `Brunette` 

 Tuvrör - Calamagrostis x acutiflora `Overdam` 

 Klematis - Clematis alpina ‘Georg` E-atragene 

 Röd nejlikrot - Geum coccineum `Auranticum` syn. `Borsii` 

 Daglilja - Hemerocallis `Mauna Loa` 

 Blomsterfunkia - Hosta fortunei `Patriot` 

 Kantnepeta - Nepeta x faassenii `Walker`s low` 

 Höstflox - Phlox paniculata `White Admiral` 

 Backsippa - Pulsatilla vulgaris `Röde klokke` 

 Höstvädd - Scabiosa caucasica `Nachtfaller` 

Frågeställningar: 

 Vilka förökningsmetoder fungerar för gällande växter och vilka metoder är mest 

vanliga? 

 Vilken utrustning krävs för att kunna föröka gällande växter? 

Metoden som använts är litteraturstudier, databassökningar samt intervjuer. Fyra olika odlare 

intervjuades. Tre av odlarna driver stora plantskolor i södra och mellersta delen av Sverige och är 

medlemmar i Perennagruppen. Den fjärde odlaren är en mindre odlare i Östersund, som bland 

annat driver en mindre plantskola. 

Odlarnas svar på intervjufrågor gav det bästa resultatet, därför att många artiklar behandlade 

mikroförökning och detta är inte en metod som är möjlig för mig. 

Hos de större odlarna var det vanligt att beställa barrotsplantor och pluggplantor från Holland, 

detta var inte alls lika vanligt hos den mindre odlaren. 

Resultat på förökningsmetoder till samtliga växter har fåtts fram, och även utrustning har hittats 

men däremot är vinterförvaring för en del växter oklart, och går inte att få reda på i denna studie. 

Kantnepeta och höstflox var de växter samtliga intervjuade odlare förökade själva. Dessa 

förökades med olika sticklingar eller med delning. Höstsilverax, funkia och daglilja köptes in 

som barrot och plugg av samtliga stora odlare medan den mindre odlaren förökade nämnda 

växter via delning. 

Klematis hade ingen utav odlarna utan där baseras resultatet enbart på litteraturstudier.  



 

 

Höstvädden var det endast den mindre odlaren som hade i sitt sortement och den beställdes från 

en plantskola i Värmland. En av de större odlarna har erfarenhet av att föröka höstvädd med 

delning, men dock inte `Nachtfaller`. Odlaren anser att höstvädd inte är en lönsam växt att dela 

då utbytet blir dåligt.   

Den enda växt som förökades med frö var backsippa.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
I inledningen i boken ’Förökning och Beskärning’, skriver Kerstin Engstrand följande: 

”Nyfikenhet och vilja att pröva är en härlig del av trädgårdslivet. Växter är förunderliga, unika. 

Jag är fortfarande, efter att ha odlat i flera decennier, fascinerad över hur många olika sätt 

växter förökar sig på. Hur frön ser ut, hur frön gror. Att vissa vill gro i totalt mörker, medan 

andra önskar ljus. Vissa tar tid på sig, rejält med tid, så lång tid att man glömmer bort att man 

sått dem, medan återigen andra har så bråttom att gro att man knappt hinner med. Varje växt 

är utformad för att föröka sig på ett visst sätt och därför måste man lära sig hur en växt förökar 

sig naturligt. Den kunskapen om växtens naturliga egenskaper, hur den växer i sin naturliga 

hemmamiljö och hur den där förökar sig, är nyckeln till att lyckas” 

 (Smith & Bradley, 2010) 

I naturen behövs inga avancerade tekniker eller speciella redskap, där ordnar växterna sin 

förökning själv. En ympning kan ske, om två träd av samma art får möjlighet att gnida sig mot 

varandra. Buskar med långa gängliga grenar, slår ofta rot, s.k. toppsticklingar. Men för att få 

förökningen att ske när vi vill så behövs förnuftiga förökningstekniker och några huvudsakliga 

redskap för att förenkla arbetet (Smith & Bradley, 2010). 

Mitt egna intresse för förökning började när jag gick en trädgårdsutbildning i Rättvik, där vi 

bland annat lärde oss att föröka olika buskar. Vi klippte till sticklingar av det aktuella buskriset 

och stack ner dem direkt i jorden. Det såg snyggt och prydligt ut på åkern med dessa långa rader 

av ”små pinnar” som var och en skulle bli en buske. Under min nuvarande utbildning har mitt 

intresse för perenner växt och att själv kunna föröka dem i mindre skala känns lockande. En 

tanke, eller affärsidé jag har, är att kunna göra enkla planteringsförslag och samtidigt kunna sälja 

de egenproducerade materialet jag rekommenderar. Jag vill genom denna studie eller 

examensarbete försöka att förverkliga detta. Tio stycken växter har valts ut. Samtliga härdiga i 

zon 5, där jag bor. Växterna som består av nio perenner och en klätterväxt ska också vara friska, 

stabila och ha varierande höjd och blomningstid. Dessa växter kan enligt mitt tycke skapa en 

estetiskt tilltalande rabatt. I min studie vill jag undersöka hur dessa tio växter förökas och om de 

kan användas till min affärsidé. Jag har med hjälp av litteraturstudier och intervjuer med fyra 

olika odlare studerat olika förökningstekniker för utvalda växterna, samt också vilken utrustning 

som krävs.  

Enligt J. Bengtsson på Djupedals plantskola (personlig kommunikation, 20 november 2013), 

förökar han mycket själv men utvecklingen lutar mer och mer mot pluggplantor. En del plantor 

köps in från utlandet och patent på dessa är vanligt.  

I en artikel som heter ”Plantskola i norr” beskrivs ett projekt som drevs för att locka 

handelsträdgårdsföretag i norra Norrland att producera sina egna växter. I dag finns nästan ingen 

plantskola som producerar sina egna växter i norra Norrland och därmed ingen produktion av 
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klimatanpassade växter. I rapporten beskrivs att under de senaste 20 till 30 åren har problem med 

kvalitén hos träd och buskar för prydnadsändamål uppstått. Det är framförallt härdigheten 

(klimat och ljus) som kritiseras. Detta bidrar till att det är ett stort antal växter som dör, något 

som årligen kostar kommunerna miljontals kronor (Öberg, 2006). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka förökningsmetoder till tio utvalda växter, lämpliga för 

zon 5. 

Frågeställningar: 

 Vilka förökningsmetoder fungerar för gällande växter och vilka metoder är mest vanliga? 

 Vilken utrustning krävs för att kunna föröka gällande växter? 

1.3  Avgränsningar 
Rapporten omfattar endast förökningsmetoder för de tio utvalda växterna samt den utrustning 

som behövs.   

Ekonomiska aspekter 

 Klimat (temperatur, ljus, vatten,…) 

 Jord (gödsel) 

 Växtskydd 

 Maskiner 

2 METOD 

Metoden i detta arbete är litteraturstudie, databassökningar och intervjuer. 

2.1 Undersökningsgrupp och urval 
Undersökningsgruppen bestod av fyra olika perennaodlare, varav tre är medlemmar i 

Perennagruppen: 

1. Plantskoleägare och medlem i Perennagruppen, verksam i Göteborgstrakten. 

2. Plantskoleägare och medlem i Perennagruppen, verksam i Stockholmstrakten. 

3. Plantskoleägare och medlem i Perennagruppen, verksam i Salatrakten. 

4. Mindre odlare, verksam i Östersund. 

Urvalet av undersökningsgruppen är gjort med tanke på att ta reda på hur perenner förökas 

kommersiellt på stora plantskolor (odlare 1-3). Den fjärde odlaren representerar mer den 

verksamhet som jag själv kan spegla mig med.  

Tio växter har valts ut och ska vara härdiga i zon 5, friska, stabila, variera i  höjd och 

blomningstid, samt bilda en estetiskt tilltalande rabatt. Det är tio perenner och en klätterväxt som 

valts ut och klätterväxten är vald för att skapa höjd och lummighet i en tänkt rabatt. 
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2.2 Perennagruppen 
Medlemmarna i Perennagruppen är plantskolor som odlar perenner (LRF, 2014b).  

Genom kursverksamhet och erfarenhetsutbyte ökas kompetensen hos de svenska odlarna, som är 

Perennagruppen syfte (Perennagruppen, 1994) 

Varje år utser gruppen en perenn kallad Årets perenn. Kravet på växten är att den alltid ska vara 

frisk, härdig, vacker och lättskött. Syftet är att lyfta fram trädgårdsväxter som är särskilt 

värdefulla, har ett prydnadsvärde som underskattas eller som har blivit bortglömda, och detta 

görs med hjälp av Perennagruppens samlade kunskaper och erfarenheter. Årets perenn finns 

också i andra länder i liknande form (LRF, 2014b). 

 De flesta perennaodlare i Sverige tillhör Perennagruppen. Det finns ett stort urval av perenna 

växter på den svenska marknaden. Hos gruppens medlemmar finns med någorlunda säkerhet 

cirka 1500 arter och sorter, ytterligare finns uppskattningsvis ett 1000-tals arter och sorter i 

odling i större eller mindre omfattning. Fram till mitten av 1960-talet var det nästan uteslutande 

frilandsodling som var det traditionella odlingssättet. Under 60-talet växte de första moderna 

försäljningsställena upp, och i och med det kom kravet på försäljningsmässigt mer lätthanterliga 

plantor. Experimenterande med olika krukor och odlingsmetoder satte fart under några år och 

bidrog till att man i dag har väl fungerande odlingsmetoder för de flesta perenner 

(Perennagruppen, 1994).  

Perennagruppen sorterar under plantskolesektionen i Gröna näringens riksorganisation (GRO) 

(Perennagruppen, 2013). 

GRO är en branschorganisation för svenska odlare av potatis, grönsaker, frukt och bär samt 

prydnads och plantskoleväxter. Medlemmarna i GRO är indelade i olika sektioner beroende på 

odlingsinriktning. Sedan 2007, då GRO blev en del av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), sköts 

den näringspolitiska bevakningen, växtskyddsarbetet och myndighetskontakter med hjälp av 

LRF (LRF, 2014a). 
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3 DEFINITIONER 

Tabell 1 Definitioner. 

Ämne Beskrivning 

Adventiv Kommer från latinets, adventivus och betyder något som bryter fram, 

inom botaniken en växt som är tillfälligt inkommen. Se adventivväxt och 

adventivrot. 

Adventivskott Biknopp eller skott som bildats från rötter, blad eller stjälk, oftast efter 

beskärning. 

Apikala meristem Finns i rötternas och stammarnas spetsar. Gör att rötterna växter på 

längden och att stammarna ökar i höjd (Ericsson, Särtryck ur 

hemträdgården 2007-2008). 

Apikal dominans Toppskottet får växa fram ensamt utan konkurrens från sidoskottet 

(hemträdgården, 2014). 

Auxin IAA (Indole-3-Acetic Acid) växthormon som återfinns naturligt i växten, 

och påverkar bla, cellsträckning och celldifferentiering. Kontrollerar 

växtens förmåga till apikal dominans. Auxin kallas även för 

cellförstoraren (Ericsson, Särtryck ur hemträdgården 2007-2008; 

hemträdgården, 2014; Wikipedia, 2013a). 

Axillknopp Knopp i bladveck. 

Benzyladenine Syntetisk cytokinin (Wikipedia, 2014). 

Bladrosett Arrangemang av bladen på en växt. En bladrosett är placerad långt nere 

på växten, nära marken. Bladen sträcker sig i olika riktningar ut från 

stammen. Ett blad i en bladrosett kan kallas rosettblad (Wikipedia, 2013b) 

Cytokinin Växthormon. Viktigt för celldelning och celldifferentiering. Kallas även 

för ungdomshormonet (Ericsson, Särtryck ur hemträdgården 2007-2008). 

In vivo/in vitro In vivo förökning sker i sin naturliga miljö. In vitro (latin ”i glas”) 

förökning sker i en artificiell miljö, exempelvis i ett provrör (Wikipedia, 

2013e; Wikipedia, 2013f). 

Groning Den process som pågår när ett frö, en spor, en lök eller en groddknopp 

börjar att utvecklas till en ny planta (Wikipedia, 2013d). 

Meristem De delar av växten där celldelning sker. Det finns fem olika ställen på 

växten där celldelning kan ske.  (apikala, interkallära, basala, marginala, 

laterala/kambium.)(Ericsson, Särtryck ur hemträdgården 2007-2008). 

Proveniens Ett frö eller plantas ursprung (Wikipedia, 2013g). 

Somaklonal 

variation 

Genetisk variation som spontant uppträder vid mikroförökning 

(Wikipedia, 2013a). 
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4 RESULTAT 

4.1 Förökningsmetoder 
Resultatet kommer att inledas med en kort förklaring av olika förökningstekniker. Därefter 

kommer resultaten för de tio växterna.  

4.1.1 Mikroförökning 
Med hjälp av mycket små växtdelar (ex, meristem, blad, blommor, stammar, ståndarknappar 

mm) som odlas i en speciell näringslösning under sterila förhållanden, kan växter förökas 

vegetativt (Jansson, 1987). Mikroförökning är en gammal metod som presenterades första 

gången redan år 1902 av Gottlieb Haberlandt. Betydande upptäckter var auxiner och cytokiner 

som behövs för praktisk mikroförökning av plantor. Både parallellt, och efter dessa upptäckter, 

gjordes förfiningar av odlingsmiljön och odlingssubstrat. Exakt kopiering uppnåddes i allmänhet, 

men somaklonal variation uppträdde för ofta. Detta är ett problem men som nu med hjälp av 

genteknik håller på att förbättras (Read & Preece, 2007). 

Virusinfektioner hos bland annat äppelträd är ett problem som sätter ner avkastningen. Genom 

meristenförökning kan man bli av med detta problem. Den snabba celldelningen i de apikala 

meristemen gör att cellerna i dessa zoner inte hinner bli infekterade av viruset. Därför kan den 

översta delen av meristemet utnyttjas som en liten stickling (Ericsson, Särtryck ur hemträdgården 

2007-2008). 

Enligt J. Bengtsson på Djupedals plantskola (personlig kommunikation, 20 november 2013) 

finns det ingen i Sverige som tillämpar mikroförökning, det har funnits tidigare, men dessa har 

nu lagt ner. Eftersom det är ett kostsamt sätt att föröka på är verksamheten oftast förlagt till 

länder med låg arbetskostnad, till exempel Indonesien. Förutom en hög kostnad är det heller inte 

säkert att den mikroförökade växten får samma utseende som moderplantan (somaklonal 

variation). Mikroförökning är en bra metod att använda om växten är svår att föröka, om den bär 

på en sjukdom man vill ha bort eller när marknaden vill ha stora partier av en växt (Ibid). 

4.1.2 Sticklingförökning 
Att föröka vegetativt, kan för många växtslag vara det enda alternativet om växten ska behålla 

sina egenskaper. Särskilt gäller det för förädlade former av växter. I detta fall brukar 

sticklingförökning vara den bästa metoden. Arbetsinsatsen kan vara ansträngande, men med 

goda resurser och rätt metod blir resultatet bra (Perennagruppen, 1994). 

För plantskolor rekommenderas ett moderfält för moderplantorna, detta för att man ska kunna ha 

kontroll på plantorna. Ett friskt material är viktigt med väl märkta plantor så att inte sorterna 

blandas ihop. För att kunna hålla ogräsfritt rekommenderas ett planteringsavstånd på tre meter 

mellan raderna. Plantering i god jord är att föredra. För att få ett bra sticklingmaterial och för att 

stimulera tillväxten skär man tillbaka moderplantorna hårt. Blomningen blir i och med detta 

tillbakasatt. Sticklingar rotar sig bättre om de tas från unga plantor i god tillväxt, jämfört med 

sticklingar från äldre plantor som avstannat i utvecklingen.  
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Efter 7 till 10 år bör oftast moderplantan bytas ut. Men det som räknas är åldern på de grenar där 

sticklingarna tas ifrån. Genom hård beskärning, gödsling och bevattning, kan moderplantan 

hållas i god växt under lång tid. Sticklingar rotar sig bäst om de är tagna från moderplantor som 

fått mer än 12 timmars ljus per dag. Den normala stickningstiden är i juni månad och har man 

moderplantor på friland har de då haft naturlig lång dag från april-mars.  

De örtartade sticklingarna sticks när de är i tillväxt, medan de vedartade sticklingarna sticks när 

de är i vila. När man skär sticklingar ska växtmaterialet vara saftspänt. Det går bra att riva av 

örtartade sticklingar, vilket går snabbt och man får även med basen av skottet (bassticklingar). 

Storleken på sticklingen kan variera mellan 2 till 20 cm, men vanligast är 4 till 8 cm. Till 

vedartade sticklingar använder man en kniv eller sekatör, och storleken är ofta 20 cm. 

Omgivningen hos örtartade sticklingarna måste ha hög fuktighet, eftersom de saknar rötter och 

inte kan tillgodogöra sig vatten från substratet (Rudin & Nordström, 1999). 

Olika sticklingstyper 

Toppsticklingar 

Skärs av med en vass kniv och växten skjuter sen nya skott och flera sticklingar kan tas från 

samma planta.   

Bassticklingar 

I allmänhet en mycket säker metod, men för att ge samma antal som vid toppstickningar krävs 

mera modermaterial. Sticklingen rivs av så att ett helt skott och litet av vävnaden på stängeln 

följer med, en klack.  

Rosettsticklingar 

Kan betecknas som ett mellanting mellan bas- och toppsticklingar. Skotten sitter samlade i en 

liten ”rosett” som tillsamman med en kortare eller längre stamdel kan rivas av. Dessa avrivningar 

kan vara rotade redan från början (Perennagruppen, 1994). 

Rotsticklingar  

Växter kan bilda skott direkt på rötterna och dessa används till förökning. 

Phlox paniculata kan drabbas av stjälknematoder och då kan förökning med rotsticklingar vara 

den enda metod som ger tillfredsställande utbyte. Växter kan bilda skott direkt på rötterna och 

det är dessa som används till förökning, och eftersom stjälknematoderna inte går ned i rötterna, 

så undviker man detta. Det fungerar att ta rotsticklingar från krukodlade plantor, men 

moderplantor som tas upp från friland och förvaras i kyl till februari, ger i allmänhet det bästa 

resultatet. När plantorna tinats upp skärs (eller rivs) rötterna i 4 till 5 cm långa bitar. För Phlox 

paniculata fungerar det också att skära av eller gräva bort moderplantan under markytan. Sen tas 

de nya småplantorna upp från det kvarlämnade rotsystemet och fungerar och betecknas också 

som en rotstickling (Perennagruppen, 1994). 
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4.1.3 Fröförökning 
Fröförökning kan användas när en viss avvikelse på avkomman godtas eller till och med 

eftertraktas (Ericsson, Särtryck ur hemträdgården 2007-2008; Rudin & Nordström, 1999). Vid 

fröförökning blir plantorna oftast friska och risken för smittspridning är liten, vanligen är 

metoden också snabb.  I Sverige är mellan 25 till 40 % av de perenner som säljs, förökade med 

frö. Metoden måste dock brukas med omdöme eftersom det saluförs frö till ett stort antal sorter 

som ger plantor med ojämnt växtsätt, med blommor som varierar i både färg och form och som 

kan ha sämre övervintringsförmåga (Perennagruppen, 1994). 

Fröförökning används även vid förädling av perenner. Till exempel vid korsning av existerande 

sorter där resultatet av korsningen blir fröer som sås och utvärderas. Endast de plantor med de 

önskade egenskaperna behålls och odlas vidare (Franzén, 2012). Enligt Jonas Bengtsson har 

International Hardy Plant Union (ISU) lagt ner arbetet att styra vilka sorter som får fröförökas. 

Den person som fått fram växten, bestämmer själv hur den ska förökas för att behålla 

sortnamnet. Ett exempel som Jonas berättar om är Actaea simplex `Atropurpurea` som är 

godkänd att föröka med frö (Jonas Bengtsson, personlig kommunikation, 20 november 2013). 

Varje enskilt frö har sina speciella arvsanlag, och är ett resultat av en könlig förökning. 

Variationerna inom en och samma art kan vara så små att man inte märker dem. Men 

reaktionerna på dagslängd, temperatur och andra klimatförhållanden kan variera hos individerna 

i en syskonskara. Det är på detta sätt som naturen ordnar det och för släkterna vidare, genom att 

den som anpassar sig bäst på växtplatsen överlever. En proveniens har uppstått. För de vilda 

växter som finns i Sverige har detta skett under tusentals år. De importerade växtslagen har 

däremot inte haft en sådan utveckling utan har endast haft några generationer på sig. Därför 

förökas oftast dessa vegetativt, och de variationer som då uppträder inom en art eller sort är 

ärftliga förändringar som mutationer.  Det förekommer sällan men om det förekommer är det 

oftast inte av positiv karaktär (Rudin & Nordström, 1999).   

Fröförökning används också för att ta fram grundstammar, bland annat till äppelträd. Det går 

utmärkt att så äppelkärnor, men nackdelen är att man inte vet hur stort trädet blir (Alternativ.nu, 

2014). 

 

4.1.4 Delningsförökning 
Delningsförökning och sticklingförökning används då moderplantans utseende ska avspeglas i 

avkomman (Ericsson, Särtryck ur hemträdgården 2007-2008; Rudin & Nordström, 1999). Ibland 

är delningsmetoden den enda möjliga metoden, som kräver mycket arbete och mycket material. 

Delningsarbetet kan göras på vintern, även om en gammal regel säger att vårblommande växter 

delas på eftersommaren medan högsommar- och höstblommande delas på våren. De flesta 

perenner kan med rätt behandling delas på ”fel” tid. Att förlägga delningsarbetet till vintern 

kräver förstås att moderplantorna finns tillgängliga för upptining. (Perennagruppen, 1994). 

Förökning genom delning av plantor skiljer sig från andra förökningsmetoder genom att 

växtdelen som används består av både ovanjordiska och underjordiska delar. Metoden ger 
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därmed goda förutsättningar för nybildning av plantor. Vid andra föröknings sätt är det antingen 

en ovanjordisk växtdel som måste utveckla nya rötter eller en underjordisk växtdel som ska bilda 

nya skott för att bli en ny planta. Men om växten som ska delas är i vila är de ovanjordiska 

delarna nedvissnade. Då består de underjordiska delarna av knoppanlag, knoppar eller skott strax 

under eller i markytan (Westerlund, 2013). 

 

4.1.5 Rhizomförökning 
Rhizomer är jordstammar som växer horisontellt i eller under markytan. Merparten av växter 

med rhizomer är enhjärtbladiga enligt Kester et al. (Westerlund, 2013). Tjockleken på rhizomen 

varierar från några millimeter till flera centimeter i diameter. Eftersom vatten och näring finns 

lagrad i rhizomen, kan flertalet av dessa växter delas utan rötter. Vid delning av rhizomer skulle 

det i princip räcka med en nod, eftersom det i nästan varje nod finns anlag att bilda nya skott. 

Resultatet blir dock mindre säkert, jämfört om fler noder eller skott tagits med vid delning. 

Delning av rhizom fungerar vid flera olika tidpunkter, både vid tillväxt och i vila (Westerlund, 

2013). 

 

4.1.6 Ympning och okulering 
Ympning används t.ex. vid förädling av äppelträd. Den önskade äppelsorten förenas med 

grundstammen genom att sammanfoga kvisten och stammen. Delarna växter ihop till en enhet. 

Okulering används vid förädling av t.ex. rosor. Metoden är lika som vid ympning, men då 

sammanfogas knoppar istället för kvistar med grundstammen (Vollbrecht, Alm, & Veltman, 

2001). 
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4.2 Resultat från litteratur  

4.2.1 Artpresentation  
 

Höstsilverax - Actaea simplex `Brunette` 

Actaea eller Trolldruva tillhör familjen ranunkelväxter. Släktet finns utbrett på norra halvklotet 

och trivs i fuktig skogsmark. Denna släkt innefattar 4-8 arter, bland annat: 

 Trolldruva (A. Spicata) 

 Röd Trolldruva (A. erythrocarpa) 

Båda förekommer i Sverige. Arterna i släktet Cimcifuga har visat sig ha samma DNA som i 

släktet Actaea och tillhör nu samma släkte. Släktet kan förökas genom frö eller delning (Hansson 

& Hansson, 2008b). 

Den är oftast problemfri, men långsamtväxande och tycker inte om att flyttas. 

 

 

Figur 1 Höstsilverax - `Brunette`. Foto Bo Grönt, Sveriges Trädgårdsmästare. 

En relativt ny sort av höstsilveraxet är `Brunette`, som har blivit populär. Den har dubbelt 

parbladiga blad, i mörkt purpurbrunt och stjälkar i purpurfärg (se Figur 1). Blomaxen är täta och 

mörka för att sen slå ut till gräddvita blommor, i september-oktober. Höjden blir 180-200 cm. 

Trolldruvan trivs på skuggig växtplats med mullrik och fuktig jord (Hansson & Hansson, 2008b). 

Läkesilverax (Cimicifuga racemosa) har traditionellt använts som medicin av Nordamerikanska 

indianer. Bland annat till gynekologiska besvär som klimakteriebesvär (Popp, Schenk, & Abel, 

2003). Efterfrågan på denna medicin har ökat starkt de senaste åren. De flesta extrakt produceras 

från den vilda arten och insamling av rhizomerna orsakar förlust av hela plantan, därför är denna 

planta hotad. Detta gör att odling av denna växt är oumbärlig. Men att utveckla arten som är en 
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kopia av cimicifuga i vilt tillstånd, är en kostsam affär. Därför i begynnande forskning tittar man 

på groningsexperiment (Ibid). 

Naturlig groning av Cimicifuga startar efter 20 månader om den startar alls. Resultat från 

groningsexperiment, påvisar att olika temperaturer påverkar groningstiden och kan förkortas från 

20 månader ned till 6 månader. Gibberellinsyra hade en positiv effekt på utvecklingen av 

embryot. Arten är beskriven som kallgroende och kallas också ”2-years seed”, dvalan kan bli 

bruten av varm stratifiering och då startar förökningen av rotämnet. Efter det är det dock embryot 

som ligger i epikotyl vila, och som bara kan bli bruten av kyla eller frost. Det är menat att varma-

kalla-varma-kalla faser, varje fas, i några veckor, är kapabel att bryta dvalan. En serie experiment 

med olika temperaturer var genomförda, för att ta reda på när groning som tidigast startade. 

Varje kall fas följdes av en varm fas som alltid var 25 grader, och varade i 6 veckor. Kallfasens 

temperaturintervall varierades och den mest optimala kalltemperaturen var 4-13 grader. Med 

optimala temperaturintervall, kall- respektive varmfas, förkortades den naturliga groningen med 

över ett år (Popp et al., 2003). 

Tuvrör - Calamagrostis x acutiflora `Overdam` 

Tuvrör är ett gräs och tillhör familjen Poaceae/Gramineae som består av ca 650 släkten och över 

10 000 arter. I allmänhet drabbas gräs sällan av skadedjur och sjukdomar och är en lättskött växt. 

De behöver dock beskäras på våren. Det går att hitta ett gräs som passar alla olika typer av jordar 

och lägen. Calamagrostis har ca 250-270 arter, hemmahörande främst på norra halvklotet, på de 

tempererade platserna. Åtta av dessa arter finns i Sverige där de växer i träsk och fuktig 

skogsmark (Hansson & Hansson, 2008a). Det är ett härdigt och robust gräs med hopvikta eller 

platta blad. Gräset är tuvbildande med krypande jordstam och trivs i de flesta jordar, men mår 

bäst i näringsrik och väldränerad jord (Hansson & Hansson, 2008b). 

Arten C. x acutiflora är en naturlig hybrid som sprider sig långsamt. På våren kommer gräset upp 

riktigt tidigt och på vintern håller sig axen fina. Brokbladigt tuvrör är ett annat namn på sorten 

`Overdam` (Figur 2). Namnet kommer sig av att de gröna bladen har krämvita strimmor som 

bleknar med tiden i rosa. I kall och torr luft framträder ränderna tydligare. Rödbruna och 

fjäderlika ax som blir smala och gyllene med tiden. Höjd 140-160 cm. Tuvröret förökas genom 

delning på våren (Hansson & Hansson, 2008a). 
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Figur 2 Tuvrör - `Overdam`. Foto Trädgår`n i Söderfors. 

Prydnadsgräs går att föröka med frö, sticklingar och delning, beroende på sort. Delning av 

prydnadsgräs är en enklade och billigare förökningsmetod än de övriga, dock krävs mycket 

modermaterial. Frö- och sticklingsförökning kräver uppvärmda växthus och fler mantimmar, 

jämfört med delning. Beroende på vilken gräsart som ska förökas, har storleken på delningen 

betydelse. Stora delningar är intressant för gräs där blomställningen är den mest intressanta 

egenskapen (Brand, 1999).  

Enligt en studie gjord av Mark Brand på University of Connecticut (Brand, 1999) med C. x 

acutiflora `Karl Foerster` resulterade stora delningar till dubbelt så många blomställningar som 

vid små delningar. För andra typer av kraftigt gräs, som ingick i denna studie, fungerar det bäst 

med mindre delningar. Större delningar gav i vissa fall sämre kvalitet och slöseri med material. 

De olika gräsarterna planterades i 7 liters krukor och placerades utomhus i 20 veckor (Brand, 

1999). 

Delning av äldre gräsplantor kräver styrka och viss mått av våld. Till hjälp kan en yxa eller såg 

behövas. Det är främst de rena arterna som går att fröföröka och de ettåriga gräsen. Däremot 

fungerar inte frösådd på sorterna, eftersom de sällan är fröäkta. En del gräs går att 

sticklingsföröka, exempelvis Miscanthus, som kan förökas med basalsticklingar (Hansson & 

Hansson, 2009). 
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Klematis - Clematis macropetala `Georg`E-atragene  

Cirka 300 sorters Klematis växer vilt över nästan hela världen och är ett stort släkte. De flesta 

växterna hittar man längs bäckar och åar, där vattnet är syrerikt. Det är en mycket användbar 

växt, som klättrar med sina bladstjälkar och blommar fint. Blommorna har i huvudsak 4-8 

kronblad och en stor variation i färg och form (Figur 3). En del arter är perenna och en del är 

klättrande buskar. För att klematis ska trivas, ska jorden vara näringsrik och fuktighetshållande. 

Planteringen ska göras djupt och på en väldränerad plats. Torka trivs den inte alls med (Hansson 

& Hansson, 2008a). 

 

 

Figur 3 Klematis - `George`. Foto Trädgår`n i Söderfors. 

Förökningsmetoden för de flesta kläng/klätterväxterna, inklusive klematis, är oftast örtartade 

sticklingar. Endast en liten del av Klematis produceras i Sverige (Rudin & Nordström, 1999). 

Klematis kan förökas genom delning, avläggare, sticklingar eller microförökning. Ympning var 

den mest populära förökningsmetoden fram till mitten av 1900-talet av storblommiga klematis. 

Endast vissa grupper, till exempel småblommiga klematis, rotar sig från sticklingar. 

Kommersiellt tillämpas idag i huvudsak sticklingsförökning. Vissa sorter av klematis kan dock 

vara svåra att föröka med sticklingar, vilket är en av orsakerna till att man vill utveckla en 

kommersiell ”in-vitro” metod. Metoden gör också att växten rensas från virus, bakterier och 

växtburna svampar, och därmed förser plantskolorna med friskt plantmaterial.  

I kommersiell klematisproduktion är otillräcklig rotning av sticklingar ett problem för många 

odlare.  
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I en studie undersöktes rotning av mikroskott och örtartade sticklingar av fem klematissorter i 

olika substrat. De substrat som användes var:  

 ren perlit 

 vermiculite 

 sandperlit 

Mikroskott visades sig rotas fortare än sticklingarna, oberoende av substrat. Torrvikten på 

rotmassan för mikroskott var mer än dubbelt så hög, jämfört med torrvikten på rotmassan från 

sticklingar (Kreen, Svensson, & Rumpunen, 2002). Studien visade att mikroförökning är mest 

lämplig av klematis som är svåra att föröka med sticklingar. Vidare visade studien att ren perlit 

är det mest lämpade substratet vid sticklingförökning (Kreen et al., 2002). 

 

Röd nejlikrot - Geum coccineum`Auranticum` syn. `Borisii` 

Både på arktiska och tempererade delar, på norra och södra halvklotet växer släktet Geum. 

Släktet har 40-50 arter varav fem i Sverige. Arten Coccineum har sitt ursprung på Balkan och 

norra Turkiet. Den röda nejlikroten växer längs vattendrag i fuktig skogsmark samt på fuktängar.  

 

Figur 4 Röd Nejlikrot - `Borisii`. Foto Trädgår`n i Söderfors. 

Den har mörkt gröna basalblad och stjälkblad. Basalbladen är håriga och kan vara tvåflikiga till 

parbladiga. Stjälkbladen är två eller treflikiga. Blomman är skålformad och består av fem 

foderblad och fem kronblad i orange samt väl synliga ståndare i gult (Figur 4). Trivs och 

utvecklas bäst i fuktig och väldränerad jord, men fungerar även i andra jordar. Nejlikroten kan 

förökas med frö och delning (Hansson & Hansson, 2008b). 
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Daglilja – Hemerocallis ` Mauna Loa` 

Tillhör familjen Liliaceae (Liljeväxter). Ett släkte med ca 15 arter varav tre arter finns i Sverige 

som förvildade (blekgul, gul samt brunröd daglilja). Namnsortena är många, ca 55000. Dagliljan 

kommer ifrån Kina, Japan och Korea och hittas på ängsmarker, sumpiga floddalgångar, 

bergstrakter samt i gränser till skogsområden. Bladen kommer tidigt på våren och är smala, 

jämnbreda och liljeliknande. Formen på blommorna är trattlika som sitter i kvastlika knippen och 

är uppbyggd av sex tillbakaböjda kalkblad samt sex upphöjda ståndare. Dagliljorna är oftast 

gula, orange eller brunröda, och blommar vanligen i en dag (Figur 5). Jordstammen på dessa 

perenner är tjock och krypande (Hansson & Hansson, 2008b). 

 

Figur 5 Daglilja - `Mauna Loa`. Foto Trädgår`n i Söderfors. 

Vetenskapsmän har framgångsrikt odlat dagliljor från vävnadskultur, men det har ändå inte blivit 

någon framgångsrik förökningsmetod på grund av att vissa odlare har haft problem att få fram 

identiska plantor, enligt bland andra Apps and Heuser (Dunwell, 1996). Efterfrågan har inte 

motiverat byte av förökningsmetod. Om vävnadskulturen förökas sterilt, kan identiska plantor 

erhållas (KRIKORIAN, STAICU, & KANN, 1981). Efterfrågan av nya sorter och 

massproduktion av specifika sorter har nu gjort att fler odlare förökar småplantor från 

vävnadskultur men fortfarande är delning av dagliljan den mest populära förökningsmetoden. 

Förökning från vävnadskulturer kommer att vara ett viktigt bidrag i framtiden (Dunwell, 1996). 

Växten delas genom att skäras eller dras itu. Delning är relativt lätt att göra. Överlevnaden av 

växterna är utmärkta och man erhåller identiska plantor. Det rekommenderas att delningen görs 

tidigt på våren eller på sensommaren. I Kentucky är hösten den dominerade skördesäsongen, 

men många småodlare delar från februari till oktober för att tillgodose detaljhandels- och 

postorderförsäljningens efterfrågan. Det finns dock några begränsningar, det tar lång tid att 

producera tillräckligt antal plantor av en populär sort till marknadens behov (Dunwell, 1996).  

Miniatyrplantor är små plantor som växer på stjälken av dagliljan. De kan skäras av från stjälken 

och delas ytterligare om man vill ha flera plantor. Plantorna sticks ner i ett väl dränerat medium. 
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Miniatyrplantorna rotar sig ungefär efter en vecka. Dagliljeproducenter missar tillfället av detta 

pga. beskärning och sen delning vilket innebär att stammarna där miniatyrplantorna sitter tas 

bort. Till exempel, från en daglilja av sorten ’Lisa My Joy’ med fyra stjälkar kan man få ut upp 

till 14 miniatyrplantor. Året efter finns det däremot risk att inga miniatyrplantor bildas (Dunwell, 

1996). 

Enligt J. Bengtsson på Djupedals plantskola (personlig kommunikation, 20 november 2013) kan 

det bli enbart en miniatyrplanta på 700-800 dagliljor. Jonas tror att det beror på sorten, vilket 

innebär att det är långt ifrån alla dagliljor som utvecklar miniatyrplantor. 

 

Blomsterfunkia - Hosta fortunei `Patriot` 

Tillhör familjen Hostacea (funkiaväxter). Ett släkte med cirka 70 arter, som hör hemma främst i 

Japan, men återfinns även i Kina och Korea. De flesta arterna växer i skogsgläntor eller i 

utkanten av skogspartier. Vissa arter växer i mörka skuggpartier medan andra trivs bäst vid 

soldränkta vulkaniska klippor. Det finns ungefär 3000 sorter och det tillkommer flera hundra nya 

varje år. Funkiaväxternas blad kan vara äggrunda, hjärtformade eller lansettlika. Färgen kan 

variera i grönt, gult eller gråblått och många blad är även brokiga. Blommorna är klock eller 

trattlika i ensidiga klasar på höga stjälkar (Hansson & Hansson, 2008b). Funkiasläktet kan ibland 

bilda utlöpare (Wikipedia, 2013c). 

Blomsterfunkians blad är hjärtformade och grågröna (Figur 6). Blommorna är lila och 

trattliknande (Hansson & Hansson, 2008b). The American Hosta Society, den amerikanska 

hostaakademin, har bestämt att funkiaväxterna ska delas in i sex olika klasser, baserade på 

bladens storlek (Ibid). 

 

Figur 6 Blomsterfunkia - `Patriot`. Foto Jonas Bengtsson, Djupedals plantskola. 

Traditionellt förökas funkia genom delning eller med mikroförökning. Förökning genom delning 

ger få plantor per klump, och det kan bara göras en gång per år, enligt Walters (Garner, Keever, 

Eakes, & Kessler, 1997). Mikroförökning är en kostsam metod och ger inte heller sortäkta 

plantor enligt Meyer (Garner et al., 1997) Metoden kväver också speciella tekniker och 

utrymmen, vilket inte är möjligt för de flesta odlare. Ovan beskrivna förökningsmetoder 
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begränsar produktionen av plantor och försvårar därmed också introduktion av nya sorter 

(Garner et al., 1997). 

I en studie genomförd av Garner et al. (1997) undersöktes hur benzyladenine (BA) kan påverka 

utväxten av utlöpare på funkia. Olika koncentrationer på BA används och man jämförde olika 

sorter av funkia. Artikeln visar att olika sorter av funkia reagerar olika på BA (Garner et al., 

1997). 

Kantnepeta - Nepeta x faassenii `Walkers low` 

Tillhör familjen Lamiaceae (plisterväxter) och växer på norra halvklotet. Släktet har ca 250 arter, 

varav två arter finns i Sverige. Växtsättet är utbrett och buskigt och den är vanligtvis flerårig, 

men ibland ettårig. Bladen är runda till avlånga, tandade, håriga, grågröna, samt aromatiska och 

sitter på en upprätt stjälk med motsatt position. I små täta kransar sitter de tvåläppiga blommorna 

som i grenspetsarna bildar axlika ställningar. Kantnepeta trivs i kalkrik jord, som är varm, 

väldränerad och på ett solbelyst område. En andra blomning kan fås genom att beskära 

kantnepeta direkt efter blomningen. Beskärning görs också tidigt på våren.  

 

Figur 7 Kantnepeta - `Walkers low`. Foto Trädgår`n i Söderfors. 

Förökning kan göras med basalsticklingar eller genom att dela växten. Fröförökning fungerar på 

rena arter. Kantnepeta är en korsning mellan N. nepetella och N. racemosa. Den är lättodlad, 

doftar gott och är problemfri. Sorten `Walker`s Low` har mörkt blålila blommor, (Figur 7) och 

en höjd på 50 cm (Hansson & Hansson, 2008b). 

  

Höstflox - Phlox paniculata `White Admiral` 

Totalt finns 67 arter av flox och alla utom Phlox sibirica finns i Nordamerika. Växtplatsen kan 

vara allt från soliga, klippiga, öppna och väldränerade ställen till fuktiga skogstrakter, gärna vid 

vattendrag. Flox kan vara vintergröna och låga i form av krypande, matt- och kuddbildande. 
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Bladen är oftast smala och barrliknande, blommorna kan vara vita, rosa, röda, violetta eller blå 

och har fem kronblad. Flox kan också vara höga och upprättväxande och vissna ner på hösten. 

Deras blad är långa och brett äggrunda. Blommorna sitter samlade i greniga toppstälda klasar. 

Doften är stark och kryddig. Detta är växter som kräver svängrum och då behövs väl tilltagna 

rabatter. 

 

Figur 8 Höstflox `White admiral`. Foto Bo Grönt, Sveriges Trädgårdsmästare. 

 

Höstflox kallas också för höstsyren som är ett av flera gamla namn för höstflox. Namnet avser de 

vita eller syrenlila blommorna som sitter i toppstälda klasar. Den rena arten är sällsynt i odling. 

Höstflox har tandade blad som är äggrunda till lansettlika och vita till lila doftande blommor. Det 

finns många sorter, men tyvärr är de ofta mottagliga för mjöldagg, speciellt om växtplatsen är 

torr. `White admiral` är dock mjöldaggsresistent (Figur 8). Förökning sker genom delning och 

basalsticklingar, och arter även med frön (Hansson & Hansson, 2008b). Enligt (Pilon, 2009) sker 

vanligen förökning av flox med toppsticklingar.  

Höstflox kan drabbas av stjälknematoder och då kan förökning med rotsticklingar vara den enda 

metod som ger tillfredsställande utbyte. Växter kan bilda skott direkt på rötterna och det är dessa 

som används till förökning, och eftersom stjälknematoderna inte går ned i rötterna, så undviker 

man detta. Det fungerar att ta rotsticklingar från krukodlade plantor, men moderplantor som tas 

upp från friland och förvaras i kyl till februari, ger i allmänhet det bästa resultatet. När plantorna 

tinats upp skärs (eller rivs) rötterna i 4 till 5 cm långa bitar. För Phlox paniculata fungerar det 

också att skära av eller gräva bort moderplantan under markytan. Sen tas de nya småplantorna 

upp från det kvarlämnade rotsystemet och fungerar och betecknas också som en rotstickling 

(Perennagruppen, 1994). 

 

Backsippa - Pulsatilla vulgaris `Röde klokke` 

Tillhör familjen ranunkelväxter (Pulsatilla) och växer i Nordamerika och Eurasien. Släktet har 

30 arter, varav Mosippa, Backsippa, Nipsippa och Fältsippa förekommer i Sverige. Backsipporna 

har till och från tillhört släktet Anemone, men nu tillhör de ett eget släkte igen. De trivs bland 

annat på hedar och alpina ängar.  Bladen är fjäder- och rosettlika samt djupt flikiga. Ibland 
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övervintrar bladen eller kommer först efter blomning. Backsippan är hårig och har en pålrot. 

Blomman är ofta violett men också vit eller gul och silkeshårig förekommer. Formen är klock-

eller skålformad, och den har rikliga mängder av gula ståndare. Fröställningen består av en 

nästan rund frukt omgiven av en silvrig vacker plym. Perennen kan orsaka hudirritation av 

växtsaften och alla växtdelar kan orsaka milda magplågor om de äts. 

Backsippan (Pulsatilla vulgaris) är en hårig ört som är inhemsk, sällsynt och fridlyst. Bladen är 

ljusgröna och finflikiga och fullt utvecklade först efter blomning. Blommorna har en blåviolett 

insida och en violett vitaktig silkesluden utsida. De är stora och klocklika som först är upprätta 

och sedan något lutande (Figur 9). Fröställningen är mycket dekorativ. Den trivs i näringsrik och 

väldränerad jord på en solig plats. 

 

Figur 9 Backsippa -`Röde klokke`. Foto Bo Grönt, Sveriges Trädgårdsmästare. 

 

Förökning av arter sker med färska mogna frön och rotsticklingar. Sorter, förökas endast med rot 

sticklingarna.   

Delning av plantan bör undvikas då pålroten lätt kan skadas. Ungt bladverk kan angripas av 

sniglar och snäckor, men oftast är växten problemfri (Hansson & Hansson, 2008b). 

 

Höstvädd - Scabiosa caucasica `Nachtfaller` 

Tillhör familjen väddväxter (Dipsacaceae) som växer runt Medelhavet och Kaukasus och består 

av 80-100 arter. I Sverige kan två arter hittas, S. canescens (luktvädd) och S. columbaria 

(fältvädd). Växten trivs i soliga torra växtplatser samt på torrängar och stensluttningar. Stjälken 

är enkel eller förgrenad och bladen är för det mesta basala, hela, handdelade eller parflikiga. 

Blommorna sitter i platta korglika samlingar, och kantblommorna är större än de inre 

blommorna. De inre blommorna är lila, gula, vita eller rosa. Scabiosa är en kal eller håriga ört 

som är ett till flerårig. Växten trivs inte i vinterväta och kan tyvärr drabbas av mjöldagg och 

spinnkvalster. Däremot trivs den bäst i lätt och väldränerad, måttligt näringsrik samt humusrik 

jord. 
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Figur 10 Höstvädd - `Nachtfaller`. Foto Bo Grönt, Sveriges Trädgårdsmästare. 

 

Delning eller basalsticklingar fungerar som förökningsmetod på våren. En fin sensommarväxt är 

höstvädden (Figur 10), som blommar i ljusblått eller lavendelblått långt in på höstkanten. Bladen 

är rosettställda med hela, lansettlika grågröna något ludna blad. Stjälkbladen är parflikiga 

(Hansson & Hansson, 2008b). 
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4.3 Resultat från intervjuer 

4.3.1 Intervju med Jonas Bengtsson, Djupedals plantskola 
 

Höstsilverax - Actaea simplex `Brunette` 

Jonas köper pluggplantor från Holland (Spiker), som kommer i juni. Dessa är meristem-

förökade. Plantorna levereras med hundra plant per brätte och jordklumpen är 2-3 cm bred och 

4cm hög. De krukas in i 1 liters krukor och kan säljas under hösten, men då är det mest 

trädgårdsföretag som köper. De flesta plantorna säljs till våren. Plantorna förvaras i ett växthus 

av fabrikatet Rollair. Växthusets tak kan rullas upp så att växterna kan stå under bar himmel och 

rullas ner då växterna behöver skydd. Plantorna står i sina krukor hela vintern, direkt på backen. 

De plantor som inte blir sålda, fungerar som moderplantor. Jonas delar plantan genom att bryta 

isär den, och minst en knopp eller skott ska vara med. Plantan ska vara i vila vid delning. 

 

Tuvrör - Calamagrostis x acutiflora `Overdam` 

Plantorna förökas genom delning, vilket görs under vinter eller på vår. Om delning sker under 

vintern förvaras krukorna frostfritt i en ladugård.  Sker delningen under våren, då plantan är i 

tillväxt, görs detta innan bladen är 10 cm. Det mest skonsamma för växten är att dela med 

händerna, då sårytan blir mindre jämfört med om delningen sker med kniv. Viktigt innan man 

delar är att skaka av jorden från rötterna, så att man ser hur det ser ut, detta gäller samtliga växter 

som ska delas.  Moderplantan är cirka 1 år när den delas och Jonas brukar få ut 5 stycken plantor 

från en moderplanta. Dessa krukas in i 1 liters krukor. De finaste plantorna sparas, och blir nya 

moderplantor. Enligt Jonas går det inte att föröka Tuvröret med sådd, då plantorna inte blir 

sortäkta. Han har heller inte sett denna växt som mikroförökad. Enligt Jonas är detta en ”lätt” 

växt, och med ”lätt” menar han: 

”Det är inget som brukar gå snett vid förökning, den övervintrar bra och rotar sig snabbt.” 

 

Röd nejlikrot - Geum coccineum`Auranticum` syn. `Borsii` 

Förökning sker genom delning och växten är enkel att dela enligt Jonas. Frösådd fungerar inte då 

avkomman inte blir sortäkta. Nejlikroten har rhizomer. Jonas tar med en bit av rotstammen och 

minst ett skott vid delningen. Han har sin egen planteringsjord som specialbeställds. Enligt Jonas 

har alla odlare olika blandningar, beroende på vad de själva föredrar. Växten kan delas under 

försommaren men även under vintern. Om växten delas under försommaren plockar Jonas bort 

bladen. Moderplantan är ett år när den delas och avkommorna krukas in i halvliters krukor. De 

finaste plantorna sparas som nytt förökningsmaterial.  
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Daglilja - Hemerocallis` Mauna Loa` 

Jonas köper barrotade plantor från Holland. Dagliljor finns även som mikroförökad men dessa 

köper han inte. I Holland odlas Dagliljan på friland och står i två år innan de tas upp och säljs. I 

februari levereras plantorna, och de levereras i lådor. Dessa får inte stå för kallt eller varmt.   De 

krukas in i enliterskrukor, därefter tas de ut i växthuset (kallhus). De plantor som inte blir sålda 

används som modermaterial och kan delas till flera nya plantor. Som tidigare nämnts, är delning 

med händerna det mest skonsamma sättet för plantan. Till Dagliljan kan dock även en kniv 

behövas. Dagliljan behöver minst ett år innan den kan delas. 

 

Blomsterfunkia - Hosta fortunei `Patriot` 

Precis som Dagliljan köper han barrotade plantor från Holland. De krukas in i enliterskrukor. Är 

det kallt förvaras de i ladugården och därefter flyttas över till växthuset (kallhus). De växter som 

inte blir sålda använder Jonas som modermaterial när de blir tillräckligt stora (minst ett år). 

Delning sker på samma sätt som för Dagliljan (se ovan). Det fungerar inte att så eller 

sticklingsföröka funkian enligt Jonas.  

 

Kantnepeta - Nepeta x faassenii `Walkers low` 

Förökning av Kantnepeta med sticklingar är enkel metod, enligt Jonas. Detta gör han oftast själv. 

Frösådd fungera inte då sorten inte bibehålls. Toppsticklingar kan tas i omgångar och tas med 

hjälp av en sticklingkniv. Plantorna tas in i mars för upptining och förökning. Sticklingarna (5-6 

cm) förvaras i ett uppvärmt växthus, och kan vara klara för försäljning redan under senare delen 

av maj. Brättena förvaras i en växthustunnel för att behålla fukten. Normalt behöver sticklingar 

bladas av längst ner för att undvika att bladen möglar, men för Kantnepeta behövs inte detta, 

enligt Jonas. När sticklingarna i pluggbrättet blir 10 cm, klipper Jonas av toppen och får 

ytterligare sticklingar/plantor. Även moderplantan går att säljas, då utseendet inte påverkas av att 

man tar toppsticklingar. Om han förökar på höstkanten är det viktigt att inga skott får ha 

blomknopp, då det leder till att plantan inte får några blad utan endast blommor. Det medför även 

att plantan inte kan övervintra. (Jonas berättar att med Oktoberastern är det tvärtom. Där tar man 

sticklingar med enbart blomknoppar för att få en liten kompakt planta med mycket blommor och 

en växt som faktiskt dör till vintern. Med hjälp av detta kan kemikalier undvikas, kemikalier har 

tidigare använts till detta). 

 

Höstflox - Phlox paniculata `White Admiral` 

Bassticklingar har fungerat bäst menar Jonas. Det går också att dela, men då måste plantan bli så 

stor att det går att dela och att delningen sker när växten är i vila. Höstfloxen finns som 

mikroförökad, men det är inte vanligt. Fröförökad Höstflox finns inte. Bassticklingarna tas på 

vårkanten och de ska vara 6-10 cm långa. Han rycker loss dem nära jorden. På bassticklingar 

sitter noderna tätt och det gör att sticklingen rotar sig lätt. Antalet skott mellan basstickling och 
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toppstickling skiljer sig. Bassticklingen har året efter fått 5-10 skott då toppsticklingen endast fått 

1 till 3 skott. Jonas menar att bassticklingen är van att vara i jorden, jämfört med toppsticklingen 

som får det gröna i jorden och måste ställa om sig till att bli rot. Därför tar det längre tid för 

toppsticklingen att rota sig. I Holland har man höstflox på friland och tar upp dem och säljer dem 

barrotade. Det ”bös” som Jonas kallar det (rottrådar som blir kvar efter plantorna), sparas och 

sprids ut på åkern till våren för att bli nya flox. Han har även sina moderplantor på friland, och 

håller man ogräset borta kan plantorna bli gamla. Jonas har aldrig använt rotningsmedel. Dessa 

medel innehåller hormoner, vilket han tror är förbjudet. Han berättade att det fanns ett 

rotningsmedel som hette Seradix under 80-talet. Ett kortlivat preparat, blandat i kalk. Till 

förökningsarbetet använder han möjligtvis en sticklingkniv, men det bästa är att rycka. 

Nackdelen med kniv är att köttsaft från växten överförs till nästa växt och kan på så sätt sprida 

smitta. Det går att sprita av kniven men det tar tid. Höstflox rotar sig långsamt och det får inte bli 

för varmt. I maj kan detta vara ett problem.  

”Då vore en kylanläggning bra” att ha menar Jonas, men det fungerar ganska bra ändå.  

 

Backsippa - Pulsatilla vulgaris `Röde klokke` 

Denna sort fungerar att föröka med frö. Antingen plockar Jonas sina frön eller beställer av 

företaget Jelitto, som är en tysk fröfirma. En fördel med att plocka själv är att fröet är färskt, då 

fungerar det att så direkt och gror efter 14 dagar i såjord. Ett icke färskt frö måste ha en 

kallperiod för att gro. Moderplantorna kan bli gamla. 

 

Höstvädd - Scabiosa caucasica `Nachtfaller` 

Jonas förökar inte ’Nachtfaller’. Däremot har han sorterna ’Alba’ och ’Perfecta’, vilka är 

frösådda sorter. Han tror att ’Nachtfaller’ ska delas. Antagandet bygger på att han inte har sett 

den i några frölistor. Jonas har erfarenhet av att dela Höstvädd och säger att förökningsmaterialet 

blir litet. Av en moderplanta fick han endast två plantor. Därför är det en kostsam växt att dela, 

men däremot enkel att dela. Småplantor utifrån är nog en bra lösning, menar Jonas.  

 

4.3.2 Intervju med Christer Eriksson, före detta ägare av Vränninge 

perenner 
 

Höstsilverax - Actaea simplex `Brunette` 

De beställer pluggplantor från Holland som är mikroförökade. De levereras i juni, och krukas in i 

11x11. Krukorna står utomhus i växtbäddar och tas in till vintern i ett garage. Garaget är torrt 

och det kan bli några kallgrader. Plantorna säljs sedan året därpå.  
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Maria, som är den nuvarande ägaren av Vagersta perenner, upplever att Höstsilverax är tröga på 

våren och att de är ännu segare i kruka.  

 

Tuvrör - Calamagrostis x acutiflora `Overdam` 

Christer har aldrig odlat Tuvrör själv. Men han tror att delning skulle fungera. Marias erfarenhet 

är att prydnadsgräsen i allmänhet är svåra i kruka här uppe (Sala). Det är Höstsilverax och 

Tuvröret som måste stå inne i garaget under vintern. Därför anser Maria att dessa växter är lite 

besvärliga. 

 

Röd nejlikrot - Geum coccineum`Auranticum` syn. `Borsii` 

Förökningen sker genom delning och helst på vårkanten. Delning kan ske även under andra 

säsonger men då bör man klippa tillbaka växten några veckor innan delning för att den ska hinna 

bryta på nytt. Förökningsmaterialet står på friland mellan ett till två år, beroende på efterfrågan. 

Han delar genom att riva isär plantorna. De faller enkelt isär. Hur många det blir är lite beroende 

på efterfrågan. Även Christer sin egenkomponerade mix av jord. Plantorna sätts i 9x9-krukor. 

Om delning sker på våren kan plantorna säljas redan senare samma vår. Han tycker att det är en 

bra marktäckare som är härdig och inte har några speciella sjukdomar. 

 

Daglilja – Hemerocallis ` Mauna Loa` 

Plantorna köps som barrot eller plugg. Egen förökning sker med delning. Barrotsplantorna 

levereras i februari och krukas därefter in i 11x11-krukor. Dessa förvaras sedan i garage, men 

skulle kunna stå utomhus, enligt Christer. Delningsarbetet skulle kunna göras i större 

utsträckning och odla moderplantorna på friland. Växten har rejäla rötter, därför används en kniv 

vid delningsarbetet. Delningsarbetet görs på eftersommaren och säljs året därpå, när de rotat sig i 

11x11-krukor. Christers erfarenhet är att de är tåliga och härdiga, utan några speciella sjukdomar. 

 

Blomsterfunkia - Hosta fortunei `Patriot` 

Barrotsplantorna levereras alltid under vintern och pluggplantorna i juni-juli. Den egna 

förökningen görs genom delning av moderplantor som växer på friland. Delningsarbetet sker 

under sommar och höst. Växterna skärs isär med kniv eller yxa. 

Maria tycker att sorten Patriot är en "lagom" hosta med bra blad och en fin blomma. 
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Kantnepeta - Nepeta x faassenii `Walkers low` 

De köper pluggplantor från Holland som levereras i juni. Kantnepeta växer fort och kan säljas 

redan samma höst. Egen förökning sker med bassticklingar genom att bryta och dra ner så att 

klacken följer med. Sticklingarna sticks i såjord i pluggbrätten (72-brätten) och de behöver inte 

bladas av. På våren, när växten är i lagom utveckling, tas sticklingarna. Plantorna ställs i 

båghus/växthus, direkt på backen. En fiberduk används som skydd för kyla och sol. 

Maria tycker att sorterna är ganska lika så det är lätt att blanda ihop dem. 

 

Höstflox - Phlox paniculata `White Admiral` 

Pluggplantorna är förökade med bassticklingar och kommer från Holland under juni, men även 

ibland under juli. Egen förökningen sker med bassticklingar eller delning. Basticklingarna tas 

från överblivet material. Modermaterialet bör vara några år. Sticklingarna bör tas så tidigt på 

våren som möjligt för att plantan ska hinna rota sig innan vintern. Höstflox kan bli gamla. 

Marias erfarenhet är att höstflox har mycket sjukdomar, svampar, mjöldagg. White admiral ska 

vara fri från mjöldagg, men Maria är inte så säker på detta. 

 

Backsippa - Pulsatilla vulgaris `Röde klokke` 

Denna växt förökas med frö. Christer plockar fröerna under eftersommaren. Fröna får ligga och 

torka och sås på hösten. Han bresår i såjord, och sådden står först utomhus. Därefter i 

vinterförråd, då de behöver en kylperiod. Plantorna sätts ut till våren för att sedan krukas in i 

9x9-krukor. Växterna säljs året därpå. Delning måste ske försiktigt då roten är hård och hopväxt. 

Denna växt är den enda växt på listan som är svensk och inte importeras från Holland. 

Marias kommentar "Den är bara så bra", med det menar hon att växten är frisk, lätt att odla och 

söt. 

 

Höstvädd - Scabiosa caucasica `Nachtfaller` 

Odlar inte denna växt. 

 

4.3.3 E-postkorrespondens med Krister Lööf, Ängsäters Perenner 
 

Höstsilverax - Actaea simplex `Brunette` 

Inte förökat själva, de köper barrotsplantor, alternativt färdiga krukor från Holland. Krukas ev. 

om i större krukor. 
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Tuvrör - Calamagrostis x acutiflora `Overdam` 

Delning av gräset är enligt Krister det snabbaste sättet att få färdiga plantor. Till hjälp använder 

han yxa eller kniv. Moderplantorna kommer ursprungligen från Holland. Sen är de odlade på 

friland och är två år eller äldre. Krister delar på vintern och då förvaras de uppgrävda plantorna 

frostfritt i en kyl. Plantorna krukas in på senvintern och ställs sen i kallhus, men enligt Krister 

skulle det även fungera att ställa ut krukorna direkt på backen.  

 

Klematis - Clematis macropetala`Georg`E-atragene 

Odlar inte denna växt. 

 

Röd nejlikrot - Geum coccineum`Auranticum` syn. `Borsii` 

Sådd fungerar bäst. Enkelt och billigt. Fröerna köper Krister från Jelitto, men han trodde att för 

länge sen så tog dom egna fröer. Men sen flera år tillbaka köper dom pluggplantor, eftersom det 

blir billigare. När Krister sådde själv användes vanlig såjord, och sådde gjordes om våren i lådor 

i växthus. Växten fungerar också bra att dela, den är lättdelad. Men ännu enklare att så. En 

lättförökad växt enligt Krister. Den skulle antagligen gå bra att så även utomhus i bänk eller t o 

m på friland, men då senare förstås, skriver Krister.  

 

Daglilja – Hemerocallis ` Mauna Loa` 

Har inte förökat själv. De köper barrotsplantor och krukar in under vintern. Men tidigare har de 

planterat ut Hemerocallis på friland och låtit de växa minst en säsong, därefter tagit upp och delat 

på hösten, krukat in under vintern för att ha saluplantor klara ungefär till midsommar.  

 

Blomsterfunkia - Hosta fortunei `Patriot` 

De har inte förökat Blomsterfunkia själva. De köper barrotsplantor och krukar in dem under 

vintern, någon gång har de köpt pluggplantor.  

 

Kantnepeta - Nepeta x faassenii `Walkers low` 

Krister tar sticklingar, frö går inte då den inte blir sortäkta från frö. Typen av stickling är skurna 

toppsticklingar, som tas så tidigt som möjligt när skotten är lagom stora. Sticklingarna tas på 

årets saluplantor som sedan växer om så att de kan sälja lite senare på säsongen. Eftersom 

sticklingarna rotar sig fort och lätt behövs inget rotningsmedel. Sticklingarna ställs på ett bord i 

växthuset under en plasttunnel, men det skulle funka även utomhus i drivbänk. Så gjorde man 
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före växthusens tid, skriver Krister. Sticklingarna kan angripas av svamp, så det kan bli aktuellt 

att behandla mot detta. 

 

Höstflox - Phlox paniculata `White Admiral` 

Vanliga skurna toppsticklingar fungerar bra. Men förr, när de odlade mycket höstflox, hade de 

moderplantor på friland som de tog bassticklingar från (skott med antydan till rot). De fick då 

färdiga småplantor mycket fortare. Numera köper Krister färdiga småplantor. Egen förökning av 

höstflox är ganska omständlig och tidsödande. Att föröka med frö ger inte sortäkta plantor och 

delning ger för dåligt utbyte, skriver Krister. Sticklingarna tas så tidigt som möjligt eftersom 

rotningstiden är relativt lång. Det fungerar ute i drivbänk men de hade dem i kallhus under 

plasttunnel. Moderplantorna kunde stå ganska många år på friland. Krister skriver: 

”För länge sedan, i min absoluta ungdom, användes hormonpreparat som vi senare har fått veta 

snarast motverkade sitt syfte. Dessutom blev det förbjudet, det innehöll nog en massa skadliga 

ämnen”.  

 

Backsippa - Pulsatilla vulgaris `Röde klokke` 

De köper pluggplantor nu, men tidigare sådde de själva. De är sortäkta från frö, om inte sorterna 

står för nära varandra. Krister kommer inte riktigt ihåg när de sådde, men han tror det vara på 

våren. Jorden som användes var vanlig standardjord. De hade ganska få moderplantor av varje 

sort, men de gav mycket frö när dom blev stora och kunde stå kvar i princip hur länge som helst.  

 

Höstvädd - Scabiosa caucasica `Nachtfaller` 

Har inte förökat själva.  

 

4.3.4 Intervju med Marie Gunnarsson, Maries trädgård 
 

Allmänt som Marie gör är att alla perenner står i hennes visningsträdgård. De står i grupper om 

3, 5 eller 7 plantor per grupp. När dessa blir för stora delas plantorna och planteras i krukor som 

är 12 cm. Sedan grävs de ner i odlingsbäddar på friland under vintern. I de flesta fall gräver hon 

ner den delade plantan utan kruka. Hon använder den vanliga matjorden som bas och 

jordförbättrar den med planteringsjord eller barkmylla. Marie försöker att ta upp samtliga växter 

på våren eller försommaren innan de hinner växa för mycket. Plantan blir då finare i krukan. Tas 

plantorna upp för sent (t.ex. i juli) finns det risk att de hinner vissna lite grann. Hon använder en 

spade när hon gräver upp plantan. På så sätt huggs rötterna av och det ombildas lätt nya i krukan. 
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Höstsilverax - Actaea simplex `Brunette` 

Sorten `Brunette` har Marie varje år. Marie delar, och detta görs på hösten från augusti. Roten är 

som en klump och man får ta rejäla bitar av roten. Hon använder en kniv vid delning. 

Moderplantorna är 3 till 4 år när de delas för första gången. Vinterförvaring sker i odlingsbäddar. 

Om plantorna hunnit rota sig så säljs dom redan till våren/tidig sommar (maj-juni). Har de inte 

rotat sig, säljs de i slutet av säsongen då rotning skett.  

 

Tuvrör - Calamagrostis x acutiflora `Overdam` 

Marie har inte detta gräs, men hon har andra gräs som hon förökar med delning. 

 

Röd nejlikrot - Geum coccineum`Auranticum` syn. `Borsii` 

Marie anser att detta är en enkel växt att odla och föröka. Alla sorter har samma rotsystem. Hon 

förökar nejlikroten genom delning, och den delas lätt med händerna.  Den faller itu i små tuvor 

eller knippen, förklarar Marie. En rotbit ska självfallet vara med i varje del. Eventuellt behöver 

rötterna klippas. Nejlikroten delas på hösten, men man kan även dela den på våren. Även de 

plantor som delas under våren kan säljas senare samma år. Moderplantan ska vara 3 till 4 år, då 

den delas första gången. De gamla sorterna blir större. 

 

Daglilja – Hemerocallis ` Mauna Loa` 

Marie delar även Dagliljan, vilket görs på hösten. Den har tjock och hård rotlump, som hon skär 

igenom med kniv. Rotsystem och blad reduceras. Marie upplever att Dagliljan står still i 1-2 år, 

innan den kommer i gång. Växten ska vara 4 till 5 år då innan man börja dela. Den har ett långt 

rotsystem och därför har Marie en högre kruka till dessa plantor. Annars är det runda krukor som 

är 12 cm i diameter, som är hennes favorit.  

 

Blomsterfunkia – Hosta fortunei `Patriot` 

Funkian delar hon på hösten eller våren. Rabatten bör rensas försiktigt på våren, eftersom de är 

sena att komma upp. Växten kan delas på våren då man ser knopparna (anlagen). Hon vill ha 3 

stycken knoppar med i varje del. När Marie delar på hösten klipper hon ner Funkian, detta för att 

det ska bildas rötter snabbare och bättre. Det brukar fungera bra att klippa ned Funkian på 

hösten. Den ser fin ut våren därpå, säger Marie. 
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Kantnepeta - Nepeta x faassenii `Walkers low` 

Växten har en stor tjock och hård rotklump, som är hård att skära igenom. Hon skär ut stora bitar 

av rotklumpen. Maries erfarenhet är att delning är ett snabbare sätt att föröka Kantnepeta, jämfört 

med sticklingar. Sticklingar måste planteras om och är mer skötselkrävande. Moderplantan ska 

vara minst 4 år när den delas första gången. Av en planta kan Marie få ut 15 stycken plantor. 

Hon delar växten på hösten. 

 

Höstflox - Phlox paniculata `White Admiral` 

Marie både delar och tar sticklingar av Höstfloxen. Roten delas och skärs igenom med kniv. Det 

är en hård klump. En rotbit ska vara med varje del. Plantorna som Marie delade var 10 till 12 år 

gamla. Sticklingar tas i form av bassticklingar och ledsticklingar. Dessa tas fram i juni, när 

växten börjat växa. Moderplantan ska vara några år innan sticklingar börjar tas. Marie sätter 

många sticklingar tillsammans i en stor kruka, vilket är ett enkelt sätt. Därefter sätter hon cirka 

tre stycken sticklingar tillsammans i en kruka som får växa ihop till en planta. Sticklingarna 

förvaras utomhus, nedstuckna i jordbädd. 

 

Backsippa - Pulsatilla vulgaris `Röde klokke` 

Växten delas till små tuvor. Hon drar isär växten med fingrarna. Backsippan är inte 

snabbväxande och moderplantan ska vara 5 till 6 år när den delas första gången. Delningen sker 

på hösten. 

 

Höstvädd - Scabiosa caucasica `Nachtfaller` 

Höstvädden har ett löst rotsystem, enligt Marie. Detta gör dem lätta att dela. Det är viktigt att få 

med en rotbit i varje del. Växten har ett litet rotsystem, och enligt Marie får man inte ut många 

plantor av en växt. Hon nämnde som exempel en växt som var tre år och hon fick inte ut många 

plantor av denna växt. Därför köper Marie dessa från Rålands i Värmland (Allt ovan enligt Eva-

Marie Gunnarsson, personlig kommunikation 24 januari, 2014 och e-post 9 mars, 2014). 
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4.4 Sammanställning av resultat i tabellform  

4.5 Frågeställningar: 
 

 Vilka förökningsmetoder fungerar för gällande växter och vilka metoder är mest 

vanliga? 

 Vilken utrustning krävs för att kunna föröka gällande växter? 

 

 

Tabell 2 Sammanställning av förökningsmetoder och inköp av plugg- och barrotsplantor. 

Växt Litteratur Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

Höstsilverax Frö, delning Plugg, 

delning 

Plugg Plugg Delning 

Tuvrör Delning Delning Delning - - 

Klematis Delning, 

avläggare, 

sticklingar, 

mikroförök-

ning 

- - - - 

Röd 

Nejlikrot 

- Delning Plugg Delning, 

plugg 

Delning 

Daglilja Mikroförökn-

ing, delning, 

miniatyr-

plantor 

Barrot, 

delning 

Barrot Barrot, plugg 

samt delning 

Delning 

Funkia Delning, 

mikroförökn-

ing 

Barrot, 

delning 

Barrot Barrot, plugg 

samt delning 

Delning 

Kantnepeta Delning, 

sticklingar 

Topp-

sticklingar 

Topp-

sticklingar 

Plugg, 

bassticklingar 

Delning 

Höstflox Delning, 

topp- och 

basal-

sticklingar 

Bas-

sticklingar, 

delning 

Plugg, Topp-

sticklingar 

Plugg, 

delning samt 

bassticklingar 

Delning, bas-

sticklingar 

samt 

ledsticklingar 

Backsippa Fröförökning, 

rotsticklingar 

Frösådd Plugg Frösådd, 

delning 

Delning 

Höstvädd Delning, 

basalstick-

lingar 

- - - Köper plant 
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Den utrustning som krävs för att föröka de tio växterna, förutom jord och vatten, är: 

 Kniv 

 Yxa 

 Såg 

 Spade 

 Odlingsbädd 

 Växthus (uppvärmt) 

 Kallhus 

Odlarna i Göteborg och Stockholm vinterförvarar plantorna i krukor direkt på backen i ett 

kallhus. 

Odlaren i Sala vinterförvarar växterna i odlingsbäddar. Krukorna förvaras på markduk, som 

ligger direkt på backen, och odlingsbäddarna är täckta med fiberduk. Vissa växter är känsligare 

och klarar inte vinterförvaringen ute i odlingsbäddarna. Dessa står i ett garage som är torrt och 

som lägst är temperaturen några minusgrader. Bland de växter som behandlats är det enbart 

höstsilverax och tuvrör som inte klarar vintern ute i odlingsbäddarna.  

Odlaren i Östersund vinterförvarar perennerna nergrävda i odlingsbäddar. 

 

          

Figur 11 Odlingsbäddar hos Vagersta Plantskola i Sala. Fotograf Britta Nordén. 
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Tabell 3 Sammanställning över föreslagna förökningsmetoder och utrustning 

(vinterförvaring) för odlare i zon 5. 

Växt Metod Redskap Vinterförvaring 

Höstsilverax Delning Dela med händerna Frostfritt 

Tuvrör Delning Dela med yxa eller kniv Frostfritt 

Klematis - - - 

Röd Nejlikrot Delning Dela med händerna Odlingsbädd  

Daglilja Delning Dela med kniv Odlingsbädd  

Funkia Delning Dela med kniv Odlingsbädd  

Kantnepeta Sticklingar (topp, 

alternativt bas) 

Sticklingkniv Odlingsbädd  

Höstflox Bassticklingar Enbart händerna Odlingsbädd 

Backsippa Frösådd - Odlingsbädd. 

Höstvädd - - - 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka förökningsmetoder till tio utvalda växter. Genom att studera 

förökningsmetoder genom litteratur och artiklar, fick jag en viss uppfattning om hur förökningen 

sker globalt. Därefter intervjuade jag fyra stycken odlare. Tre är medlemmar i Perennagruppen 

och är stora odlare, och den fjärde är en mindre odlare i norra Sverige, och inte medlem i 

Perennagruppen. Med deras svar på mina ställda frågor fick jag en god uppfattning om hur 

perenna odlingen i Sverige fungerar. 

Lite förvånande var den genomgående höga andelen import av plugg- och barrotsplantor från 

Holland, som kännetecknade de stora odlarna. Den mindre odlaren förökade i större utsträckning 

växterna själv. Slutsatsen är att förökningsmetoder används i allt mindre skala vid plantskolorna 

då det lönar sig mer att köpa färdiga småplant från stora producenter utomlands. 

Konsekvensen blir bland annat att trädgårdmästaryrket blir mer enformigt och ett hantverk och 

yrkeskunnande inom förökningstekniker riskeras att glömmas bort. 

Mina frågeställningar var att hitta fungerande förökningsmetoder och tillhörande utrustning för 

gällande växter i zon 5. Syftet har uppnåtts för samtliga växter, men det är oklart vad gäller 

vinterförvaring. Att gräva ner alla växter under vintern i odlingsbäddar, som odlaren i Östersund 

gör, fungerar för samtliga växter men det är ett stort jobb. Jag skulle vilja göra som odlaren i 

Sala, det vill säga ställa krukorna direkt på backen i odlingsbäddar täckta med fiberduk. Men 

fungerar det i zon 5? (Odlaren i Sala har zon 4). Den frågan går tyvärr inte att få svar på i denna 

studie, utan måste studeras vidare, eller prövas.  

 

5.2 Metoddiskussion 
Det har varit svårt att hitta artiklar för vissa av växterna, och många artiklar behandlar 

mikroförökning. Det har även varit svårt att hitta böcker som beskrivit olika förökningstekniker. 

Jag hittade en bra licentiatuppsats av Tina Westerlund, som ingående tar upp sticklingförökning. 

Jag har känt ett stort stöd av det arbetet även om inte jag tagit med så mycket om det, men jag 

har fått en förståelse över mycket som inte jag kunnat hitta i litteratur eller i artiklar.   

Det har även varit svårt att få kontakt med intervjupersonerna, det var lätt att få ok till intervju, 

men sen var det väldigt besvärligt att få svar. Det lutade ett tag till att bli en litteratur studie och 

det kändes nästan omöjligt när jag hade problem att hitta artiklar. Det var svårt att veta hur jag 

skulle ställa mina frågor till intervjupersonerna, när jag inte kunde så mycket i ämnet, samtidigt 

som det var ganska bråttom att få klar frågorna för att kunna få svaren i tid. Hur frågorna är 

ställda speglar hela studien. Jag skickade frågorna via mail och jag väntade och väntade. Det 

slutade med att jag ringde upp och tog svaren via telefon. Det var både bra och dåligt. Bra för att 

jag kunde fråga om det jag inte förstod och dåligt för att det ibland var svårt att hinna skriva.    
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Växterna i fråga skulle ha undersökts under hösten innan kälen. Jag skulle delat några växter och 

behövt studera rötterna. Även fotografier och besök hos odlarna under sommaren skulle 

underlättat arbetet.  

Slutprodukten blev trots allt ganska bra. Jag har fått en relativt bra känsla och förståelse för hur 

mina växter ska förökas. 

Om jag gjort om arbetet idag skulle jag valt sådana växter som plantskolorna förökar helt själva. 

Den enda växten på min lista som inte ursprungligen är förökad i Holland är backsippan.  

Denna studie kan vara till nytta för odlare som vill föröka och sälja perenner i mindre skala. 
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 Bilaga 1 

 

Följande frågor ställdes till respektive odlare. 

 

Vilka av dessa perenner/klätterväxt har du erfarenhet av att föröka? 

(Svara bara på de som du själv förökat.) 

1. Actaea simplex `Brunette`-höstsilverax 

2. Calamagrostis x acutiflora `Overdam`-tuvrör 

3. (Clematis alpina ‘Georg` E-atragene-klematis,) (klätterväxt) 

4. Geum coccineum `Auranticum` syn. `Borsii`-röd nejlikrot 

5. Hemerocallis `Mauna Loa`-daglilja 

6. Hosta fortunei `Patriot`-blomsterfunkia 

7. Nepeta x faassenii `Walker`s low`-kantnepeta 

8. Phlox paniculata `White Admiral`-höstflox 

9. Pulsatilla vulgaris `Röde klokke`-backsippa 

10. Scabiosa caucasica `Nachtfaller`-höstvädd 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/In_vivo
http://da.wikipedia.org/wiki/Proveniens_(biologi)
http://en.wikipedia.org/wiki/6-Benzylaminopurine
http://en.wikipedia.org/wiki/6-Benzylaminopurine
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 Följande fråga besvaras för respektive växt: 

a. Vilka metoder för förökning har du använt? 

b. Varför valde du dessa metoder?  

c. Om du förökat med meristemförökning, vad var syftet med förökningen? 

d. Om du förökat med frö var fick du dina fröer ifrån?  

e. När sådde du och vilken jord användes? 

f. Tillämpade du stratifiering av fröet? 

g. Hur stratifierades frön? 

h. Om du förökat med delning när delade du växten och på vilket sätt? 

i. Har du förökat genom delning av rhizomer? 

j. Hur delades rhizomer för förökning och vilken så/planteringsjord användes? 

k. Om du delade med sticklingar, vilken typ av stickling tog du, och vid vilken tidpunkt på 

året togs dem? 

l. Berätta kort om moderplantan, ålder, ursprung och förvaring. 

m. Användes särskilt rotningsmedel, om aktuellt? 

n. Vilka redskap/utrustning krävdes för att kunna utföra förökningsarbetet, ovan beskrivet, 

ex växthus mm? 

 

Övriga erfarenheter/problem från frösådd och/eller förökning med rhizomer, eller annan 

förökningsteknik, gällande växten i fråga? 

 


