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Popplar
 Naturlig föryngring 

genom stubbskott
 Naturlig föryngring 

genom rotskott

Hybridasp

Vegetativ föryngring i andra generationen



Populus arterna

 Snabbväxande
 Ljuskrävande

Därför krävs:
 God ljustillgång för 

hög produktion i 
andra generationen



Så här kan ett 8-årigt bestånd av 
poppelstubbskott se ut (efter gallring)



Mycket kan påverka stubbskottsskjutningen

 Årstid för avverkning av första generationen
 Avverkning under vintervila ger mer skott

 Avverkningsteknik

 Ålder, diameter och höjd på stubben

 Väder

Äldre stubbar 
Lägre stubbhöjd 
(beror på poppelart)
Större diameter 



MEN, alla poppelkloner garanterar inte en 
lyckad föryngring av stubbskott!

23 poppelkloner



Och alla kloner utvecklar inte raka och levande 
stubbskott…

Rakhet hos stubbskott i tre klasser

Rak Krokig Mycket krokig

35 %

49 %

16 %



Vad påverkar hur många rotskott du får 
efter avverkning av hybridasp?

 Årstid för avverkning (samma som poppel)

 Ljustillgång  efter gallring dör nya skott när 
ljustillgången minskar

Markkompaktering och skador av rötterna kan 
minska rotskottsuppslaget
 Uppluckring av marken kan ge en ökning

 Risrensning efter avverkning

 Antagligen kloner som använts i första 
generationen



Om du har ett bestånd av hybridasp som 
avverkas…

…Kan den andra generationen tillhandahålla   
50 000 till 100 000 rotskott per hektar



Vad kan man göra med det höga antalet rotskott?

Biomassaskörd efter 2 år

3 × 3 m

Kontroll – oröjt Korridorsröjning Korsröjning

Biomassaskörd + Selektiv röjning efter år 4 (i hälften av ytorna)

2/3 skördat 8/9 skördat

 1100 stammar/ha



Biomassaskörd år 2
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9 ton torrvikt/ha

15 ton torrvikt/ha

+ Selektiv röjning år 4 

(1100 stammar/ha)

Vad händer om man glesar ut tidigt?

Kontroll (oröjt)
Korridorsröjning
Korsröjning

K
ro

n
s
to

rl
e
k
 (

%
 a

v
 t
rä

d
h
ö
jd

e
n
)

Ålder (år)



Starkare och mer frekvent utglesning ger 
större träd

+ Selektiv röjning år 4 Biomassaskörd år 2

Ålder (år)

Kontroll (oröjt)
Korridorsröjning
Korsröjning



Sammanfattning
1. En lyckad föryngring med levande och raka

stubbskott av poppel kräver val av rätt poppelklon

redan i första generationen

2. Hybridasp kan producera 50 000 - 100 000 rotskott 

per hektar, men självgallringen börjar tidigt

3. Väsentligt med biomassa kan skördas genom att 

korridorsröja eller korsröjning i unga bestånd
 Teknik för biomassauttag fattas idag

4. Tidig och mer frekvent utglesning resulterar i större 

träd


