Orienterande studie om
rotskott från poppel
Skaraborg Rapport 1_2018
Per-Ove Persson

Orienterande studie om rotskott från poppel

Per-Ove Persson Hushållningssällskapet Skaraborg. Skaraborg Rapport 1_2018.
Bakgrund
Medan produktion av rotskott från asp och hybridaspbestånd är väldokumenterat är det
mestadels stubbskott som observerats i poppel. Olika kloner av poppel har visat olika
tendens att anlägga stubbskott.
Att poppel även kan skjuta rotskott observerades i en poppelplantering som anlades 1992.
Eftersom rötter från poppeln förstörde den nedgrävda dräneringen så att det blev
nödvändigt att gräva ett öppet dike genom planteringen något år före avverkning februari
2011. Från dikeskanterna kom det en mängd rotskott från markytan till ca 20 centimeters
djup, från relativt ytligt belägna rötter. Se bild 1 nedan.

Bilden ovan visar på ett bra sätt hur markstörning initierat rotskottsskjutning. Marken till höger har nästan inga skott över
huvud taget medan där störningen på grund av dikesgrävning, mitt i bilden, är det rikligt med skott.

Syfte och Mål
Syftet och målet med studien var att kontrollera om tidigare fältobservation som kan ses på
bild 1 kunde upprepas och avräknas i ett orienterande försök.
Material, Metoder och Resultat
För att se om detta kan upprepas anlades ett orienterande försök i ett bestånd på
Hushållningssällskapets försöksgård Logården, Grästorps kommun. Beståndet slutavverkades
vårvintern 2016. Efter avverkningen utförde en grävmaskin markberedning, fläckupptagning
och högläggning mellan några stubbrader där sedan antalet skott från markberedd yta kan
jämföras med ostörd markyta. Senhösten 2018 utfördes en skotträkning på de olika försöksleden.

Resultat
Eftersom planteringen var ett gammalt klontest lades fyra försöksytor ut med stubbarna med
samma klon ut i kappan runt det ursprungliga klontestet. Stubbraden var centralt belägen
mitt i försöksytan. Skotten avräknades på var sida av stubbraden med ett avstånd på 50 cm
från stubbraden. Varje nettoyta där skott räknades var 14 kvadratmeter( 2 x 7 meter), 7
meter längs stubbraden och ytterkanten 2.5 meter ut från stubbraden. Tyvärr lite oklarheter
om klonmaterialet. Men ytorna 1-4 ligger på var sida om kappan runt klontesten. Kappan är
troligen klonen Boelare. Eftersom några stubbar verkade döda eller bortgallrade före
slutavverkningen lades försöket ut på platser med varierande antal levande stubbar i
stubbraden mitt emellan avräkningsytorna. Detta för att se om det fanns någon
avläsningsbar skillnad för avståndet från levande stubbe. Se avräkningsresultat tabell 1
Tabell 1. I de avräknade ytorna var det främst klonen i kappan som skjutit rotskott. A = obehandlat B =
behandlat, fläckupptagning och högläggning
Yta

Totalt:

1 Stubbe
Yta 1
A
Antal
12

B
Antal
53

2 Stubbar
Yta 2
A
Antal
21

0 Stubbar
Yta 3
A
B
Antal
Antal
18
94

B
Antal
47

Rotskott per kvadratmeter
A

B
0,9

3,8

Summa

1,5
1,3
1,0
4,6

3,4
6,7
5,8
19,6

Genomsnitt

1,2

4,9

Relativtal

100

423

Standardav

0,3

1,6

2 Stubbar
Yta 4
A
Antal
14

B
Antal
81

Ytterligare en avräkningsyta anlades inne i det gamla klontestförsöket eftersom det där fanns
en klon som hade större benägenhet att skjuta rotskott. På grund av att det bara kunde
läggas ut en yta per klon blev det bara ut en avräkningsyta.
Tabell 2. försöket var inflyttat ett steg till klonen innanför kappan.
A= obehandlat, B=behandlat

2 stubbar klon 40
Yta 5
A
B
Antal
Antal
Totalt:
76
86
Per kvm:
5,4
6,1
En sista avräkning innebar att identifiera avståndet mellan längst bort levande rotskottet från
poppel från den närmaste levande stubben. Detta för att kunna få en indikation på hur långt
bort rötter kan skjuta skott. Det största avstånd som uppmättes var 15 meter. En förnyad
mätning ska ske våren 2018 efter lövsprickning för att säkerställa att skott ännu längre bort
från stubbe inte identifierats. Vid revision den 5 juni 2018 upptäcktes skott så lång bort som
17 meter från närmaste stubbe.
Diskussion
Resultatet visar att det är motiverat att utföra ytterligare studier om och hur man kan initiera
rotskottskjutning från poppelbestånd. Exempel från Logården indikerar att det verkar relativt
enkelt att initiera rotskottskjutning.
Att köra med en liten kultivator och eventuellt en enkelställd kultivatorpinne alternativt att
köra relativt grunt med en plog. Graden av störning som behövs för att initiera rotskott bör
undersökas. Det verkar som om att ett djup om maximalt 20 centimeter räcker ( vilket är
normalt plogdjup). Kanske till och med betydligt grundare vilket då skulle förenkla
markstörningen. Åtgärden bör göras direkt före avverkning eftersom det då är relativt enkelt
att köra mellan trädstammarna. När det är avverkat blir det svårare. Det uppmärksammades
på Logårdsförsöket där en grävmaskin fick utföra bearbetningen på grund av att
avverkningsrester hindrade användning av plog och kultivator.
Behovet av att initiera rotskott kan vara i luckiga bestånd där flera stubbar dött, etablera ett
över ytan jämnt bestånd från rotskott. Detta kan då bli en skötselmetod för att renovera ett
poppelbestånd inför etablering av andra generationens bestånd.
Ingen liknande studie har genomförts, åtminstone inte för Svenska förhållanden ( Böhlenius,
Hjelm, Mc Carthy, Rytter, Stener).
Intressant är att även den obehandlade ytan hade relativt många rotskott. Detta kan bero på
att markytan blev störd vid skörd på grund av dåliga skördeförhållanden, ingen tjäle som bar
maskinerna fullt ut, och där skörd och skotning därför förorsakade lättare markskador I
studien klassades inte rotskottens ”livsduglighet” men rotskotten observerades vara relativt
sett ”vekare” och klenare på den obearbetade ytan.

Vänstra bilden illustrerar vad markstörning kan göra för skottskjutning. Vid närmaste blåvita pinne ingen markstörning.
Den som skymtar bland poppelskotten står vid mark‐störd försöksled. Höger bild. Poppelskott 17 meter från närmaste
stubbe. Slagit upp från markberedningsgrop.
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