Största
av salix

Åkerbränslen

planteringen
på nio år
Honblommor mogna
för korsning

Stig Larsson
i ett treårigt
bestånd av
sorten Tora

Mogna frön är så små att 20 000
ryms i en ﬁngerborg!

I år har 800 hektar salix planterats i Sverige, vilket är den största planteringen sedan 1996 och en
tredubbling sedan 2004. Planteringen kommer att
öka ytterligare under de närmaste åren.

A

nledningen till den ökade planteringen är ﬂera
års förbättrad lönsamhet
i salixodlingen, samtidigt som
lönsamheten i spannmålsodlingen försämrats. När EU nu
beslutat frikoppla spannmålsproduktionen från arealstöden
och ger stöd även till dem som
inte odlar spannmål kan salixodlingen öka snabbare.
Bättre prisbild
– Det ﬁnns framförallt tre anledningar till att planteringen ökar
säger Stig Larsson, växtförädlare
på Agrobränsle AB.
För det första har vi en bättre
prisbild och efterfrågan på ﬂis
än tidigare i Svealand och norra
Götaland. För det andra är det
mer gynnsamma stöd nu med
både anläggningsstöd och energigrödestöd och sedan är sort-

materialet som vi odlar nu på
en helt annan nivå än det som
planterades för tio år sedan.
Högre avkastning
Stig Larsson som arbetat med salixförädling sedan 1987 vet vad
han talar om. Han har sett och
mätt förändringen över åren.
– Efter 15 år av förädling har
avkastningen kunnat höjas med
närmare 50 procent i de nya
sorterna, säger Stig. Resistensen mot bladrostsvampar och
insekter har också förbättrats
betydligt.
Korsningar mellan
arter
Eftersom olika salixarter lätt
korsas med varandra (det ﬁnns
cirka 300 arter av salix) så utgör
förädlingsmaterialet till stor del
av hybrider mellan olika arter.

Genom att korsa geografiskt
skilda arter med varandra kan
högavkastande hybrider, med så
kallad ”hybrid-eﬀekt” framställas (där avkommorna blir vitalare och kraftigare än någon av
sina föräldrar).
Salixplantorna är antingen
hannar eller honor. De kommersiella sorter som säljs har
därför namn efter kön, till exempel Tora, Gudrun, Olof, och
så vidare.
Ett långsiktigt
arbete
Som all annan växtförädling tar
det tyvärr lång tid att får fram
en ny sort från det att en korsning utförts. Nya sorter måste
studeras i observationsförsök,
frostförsök och avkastningsförsök och man behöver ytterligare
några år till uppförökning av
sticklingar innan en sort kan
säljas. Tio år från korsning till
färdig sort är ett normalt tidsförlopp.
Resistensen mot skadegörare
och insekter kan dock inte garanteras för evig tid, även om
vi ännu inte sett tecken på att
resistensen har brutits ner. Nya
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resistenskällor måste därför, för
säkerhets skull införas för att
minska riskerna för allvarliga
attacker i framtiden.
Sticklingar enklare
Salix planteras med sticklingar,
cirka 20 cm långa stambitar.
Även om frön som ryms i en
ﬁngerborg skulle räcka till två
hektars odling så är det omöjligt
att hantera så små frön vid sådden. Plantering med sticklingar
gör att man kan plantera ”rena”
kloner, det vill säga helt genetiskt lika plantor på fältet
Gudrun bra
Gudrun är inte bara en orkan.
Det är också sedan några år tillbaka Agrobränsles mest frosttoleranta sort, som växer utmärkt
i nordligare delar av Svealand.
Att odla bra plantmaterial är en
förutsättning för god tillväxt.
Nu ﬁnns ett bra plantmaterial
för odling i hela norra Europa.
Men även om vi odlar det bästa
plantmaterialet måste man alltid
sköta sin Salixodling med ogräsbekämpning och gödsling för att
få bästa tillväxt och ekonomi.
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