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Sammanfattning 

I Sverige levereras totalt ca 350 miljoner skogsplantor till slutkund varje år, där 
granplantor- (Picea abies (L.) Karst.) står för 50% och tallplantor (Pinus sylvestris 
L.) för 46% av den totala plantmängden. Skogsplantor kan odlas från frön eller 
förökas vegetativt genom sticklingar eller somatisk embryogenes. Vegetativ 
förökning syftar till att ett stort antal genetiska kopior kan framställas av träd med 
önskvärda egenskaper och på så vis skapa förädlingsvinster i skogen. Fördel med 
somatisk embryogenes jämfört med sticklingar är bland annat att 
föryngringsmaterialet inte påverkas av ålder. Somatiska embryogenes är en 
mikroförökningsmetod som med hjälp av tillväxtreglerande medel får en växtdel att 
bilda skott och rötter i ett speciellt odlingssubstrat sterila förhållanden. Det finns idag 
fungerade metoder för att skapa sådana SE-groddar. Kunskapen vad gäller 
förutsättningar för groning och plantetablering efter detta laboratoriestudium är dock 
begränsad. I denna studie undersökte hur två kloner av SE-groddar av gran etablerade 
sig i olika ljusförhållanden avseende våglängd och intensitet. De två klonerna som 
tagits fram av Skogforsk 2011, odlades i fyra växtmiljöer med olika ljusintensitet och 
våglängder. Försöksdesignen gjordes som en fullständig randomiserad design där 
varje grodd/planta utgjorde en upprepning (enträds-parcell). Etableringen bedömdes 
utifrån plantornas (dvs. de planterade SE-groddarna) överlevnad och höjdtillväxt. Vid 
sista inventeringstillfället, 36 dygn efter planteringen var 62 SE-plantor vid liv och 
18 plantor var döda. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i överlevnad mellan de 
olika växtmiljöerna. Igen signifikant skillnad i överlevnad kunde heller påvisas 
mellan de undersökta klonerna i respektive miljö eller oberoende av miljö. När det 
gällde höjdtillväxten så fanns det en signifikant skillnad mellan klonerna inom alla 
växtmiljöer. Ingen signifikant skillnad i höjdtillväxt kunde påvisas mellan 
växtmiljöerna oberoende av klon. Trots att ingen signifikant skillnad mellan 
växtmiljöerna kunde påvisas, så fanns en tendens att ljusförhållanden med en 
ljusintensitet på 100 μmol och rött ljus inom våglängderna 610-760 nm gav bäst 
etablering för SE-groddarna den första tiden efter flytten från laboratoriet. Studien 
visade också att det var skillnad i etablering mellan de två kloner som användes.  
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Abstract 
Somatiska embryogenes är en mikroförökningsmetod som med hjälp av 
tillväxtreglerande medel får en växtdel att bilda skott och rötter i ett speciellt 
odlingssubstrat sterila förhållanden. Kunskapen vad gäller förutsättningar för groning 
och plantetablering efter detta laboratoriestudium är dock begränsad. I denna studie 
undersökte hur två kloner av SE-groddar av gran etablerade sig i olika 
ljusförhållanden avseende våglängd och intensitet i fyra växtmiljöer. Etableringen 
bedömdes utifrån plantornas överlevnad och höjdtillväxt. Vid sista 
inventeringstillfället var 62 SE-plantor vid liv och 18 plantor var döda. Ingen 
signifikant skillnad kunde påvisas i överlevnad mellan de olika växtmiljöerna, inte 
heller mellan klonerna i respektive miljö eller oberoende av miljö. Signifikant 
skillnad i höjdtillväxten mellan klonerna kunde påvisas inom alla växtmiljöer, men 
inte mellan växtmiljöerna oberoende av klon. Det fanns en tendens att 
ljusförhållanden med en ljusintensitet på 100 μmol och rött ljus inom våglängderna 
610-760 nm gav bäst etablering för SE-groddarna. Studien visade också att det var 
skillnad i etablering mellan de två kloner som användes. 

Nyckelord 

Ljusintensitet, våglängd, gran, picea abies och växthus   
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Förord 
Detta examensarbete på 15 hp, genomfördes på Skogskandidatprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö, under våren 2018.  

Diskussion om eventuella projekt med Cecilia Malmqvist ledde till att jag fick vara 
med i Anders Lindströms och Daniel Gräns forskningsprojekt som var i 
uppstartningsfasen i Vassbo. I samråd med Cecilia, Anders och Daniel utformades en 
del av det större forskningsprojekt till vad denna studie handlar om. 

Ett särskilt tack vill jag ge till min handledare Cecilia som möjliggjorde detta projekt. 
Allt från utformning av diagram, statistik, formalia och goda råd som möjliggjorde 
att detta projekt kunde nå sin slutdestination. 

Tack till Anders och Daniel som tog med mig i deras forskningsprojekt, vilket ha 
väckt stor nyfikenhet hos mig gällande växtfysiologiska egenskaper och parametrar 
som påverkar det. Samt deras tålamod att förklara olika forskningstermer och dess 
syfte. 

Ett stort tack vill jag även ge till min familj som stöttat mig extra mycket under 
denna period.  

Robert Wetterskog                                                                                                          
10 Juni 2018 
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Ordlista 
 
Fotosyntes - Drivkraften till plantans tillväxt, processen sker när klorofyllet i 
barr/lövmassan tar upp energi från solen, koldioxid och vatten från rötterna och blir till 
kolhydrater.  
 
Klon – Avser en genetisk kopia av en individ som uppkommit vid könlös förökning och i 
denna studie ingår två kloner, klon 02 och klon 04. 
 
Konstantrum – Ett mätrum med givna värden på temperatur och relativ luftfuktighet. 
 
Kompensenationspunkten - Vid kompensationspunkten är fotosyntes och respiration lika 
och plantan får tillräckligt med ljus för att överleva, inte mer, inte mindre. 
 
Ljusintensitet – Den strålning som växter har möjlighet att ta upp. Utrycks i μmol/m² - 
Mikromol per kvadratmeter. 
 
Ljuskvalitet – Den procentuella sammansättningen av våglängdsandelarnas.  
 
Moderplanta – Växt som ger upphov till nya individer. Antigen genom att bilda frön eller 
sticklingar, dvs. avklippta skott se beskrivning av sticklingar  
 
Nm – Nanometer – En längdenhet, 0,000 000 001 meter. 
 
Respiration – Är den motsatta processen jämfört med fotosyntes där plantan frigör energi 
bland annat som värme. Plantan kan inte ta till sig energin. 
 
RGC-kammare – Möjlighet att odla plantor i kontrollerade förhållanden avseende 
plantans förmåga att producera rötter. 
 
SE-grodd/SE-planta – I denna studie är definitionen SE-grodd fram till att den 
omskolas/planteras. Efter att den har planterats definieras den som en SE-planta.   
 
Somatisk embryogenes - Förkortas SE och är en process där embryon utvecklas från 
somatiska celler, dvs. från en cell som inte är en könscell. 
 
Spektrum – En uppdelning av vågrörelse i olika våglängder. Växternas fotosyntesaktiva 
spektrum och kallas Photosynthetic Active Radiation, förkortat PAR. Växternas 
fotosyntetiska spektrum ligger mellan 400-700 nm. 
 
Sticklingar – Teknik som utnyttjar arters avklippta skotts förmåga att bilda rötter. 
 
Våglängd - Ljus består av elektromagnetiska vågor som är uppdelade i olika våglängder, 
mäts i nm. 
 
Zygotiska embryon – Embryon som har bildats genom sexuell förökning. Jämför 
somatiska embryon ovan. 
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Robert Wetterskog 

1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 

Sveriges yta består till mer än två tredjedelar av skog enligt Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (FAO 2017). Skogen 
och skogsråvaran har under mycket lång tid varit viktig för Sverige (Ekelund 
& Hamilton 2001) och utgör fortfarande en betydande del, ca 10%, av 
Sveriges export (Statistiska Centralbyrån 2017).  

Redan 1903 kom en skogsvårdslag med regelverk om att efter avverkning 
ska återväxt ske inom rimlig tid (Enander 2003). Återväxt kan ske med 
naturlig föryngring, sådd eller plantering (Skogsstyrelsen 2017a). Plantering 
anses vara den säkraste metoden för att lyckas uppnå en godkänd föryngring 
inom den utsatta tiden och det är också den vanligaste återväxtmetoden i 
Sverige med 82% av föryngringarna (Skogsstyrelsen 2017b). Totalt 
levereras ca 350 miljoner skogsplantor till slutkund varje år, där granplantor- 
(Picea abies (L.) Karst.) står för 50% och tallplantor (Pinus sylvestris L.) för 
46% av den totala plantmängden. Resterande 4% består av contortatall 
(Pinus contorta Dougglas ex Loudon), övriga barrträd, björk (Betula spp. L) 
och övriga lövträd (Skogsstyrelsen 2017c). 

Skogsplantor kan odlas från frön eller förökas vegetativt genom antingen 
sticklingar eller somatisk embryogenes. 

 
1.2. Frö-förökade plantor 

Frön kan härstamma från kottar insamlade i skogen så kallat beståndsfrön, 
eller odlade i fröplantage, så kallade plantagefrön (Skogsstyrelsen 2017c, 
Wennström 2016). Plantagefrön med svensk härkomst är vanligast för gran 
med 62% som härstammar från Sverige och 95% för tall (Skogsstyrelsen 
2017c). Det svenska plantskolorna har en produktionskapacitet från 10 
miljoner till 100 miljoner plantor per år. Varje plantskola syftar till att ta 
fram det bästa plantmaterialet med tanke på överlevnad och tillväxt 
(Wennström et al. 2016). 

Plantorna delas vanligen upp i tre olika typer, täckrots-, barrots-, och 
hybridplantor. En täckrotsplanta odlas i en plantbehållare i växthus och 
levereras med den jordklump som den har odlats i medan barrotsplantan 
odlas på fält utomhus och levereras utan jordklump. En hybridplanta har 
först odlats i en plantbehållare i växthus och sedan planterats ut på 
frilandsfält innan den tas upp för leverans. Den har både en jordklump och 
rötter som går utanför rotklumpen (Wennström et al. 2016). 
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1.3 Vegetativt förökade plantor  

Syftet med vegetativ förökning är att ett stort antal genetiska kopior kan 
framställas av träd med önskvärda egenskaper och på så vis skapa 
förädlingsvinster i skogen (Ståhl & Bergh 2013). Vegetativ förökning 
innebär ett könlöst förökningssätt där kopiorna blir en klon (NE u.å). 
Sticklingar är en metod som är lämplig för gran och vissa lövträd (Ståhl & 
Bergh 2013).  

I sticklingsprocessen används unga plantor där kvistar skärs av och 
planteras. Att tillämpa processen storskaligt är problematiskt då 
moderplantan åldras under tiden det tar att utvärdera bästa avkomman. Det 
är också svårt att mekanisera processen, vilket leder till dyra plantor. I 
Sverige används sticklingsmetoden framför allt till att framställa 
planteringsmaterial för granfröplantager men också för viss kommersiell 
produktion (Ståhl & Bergh 2013). Plantor från sticklingar får ofta en grövre 
stam än vanliga frö-plantor och skjuter också skott senare på våren. Det 
medför ett bättre skydd mot snytbaggeangrepp och frostskador jämfört med 
de vanliga planttyperna (Wennström et al. 2016).  

Somatisk embryogenes är en vegetativ förökningsmetod där celler 
stimuleras att förökas vilket skapar förutsättningar till att producera ett stort 
antal nya plantor från en individ (Ståhl & Bergh 2013). Ett speciellt 
odlingssubstrat används och tillväxtreglerande ämnen tillsätts under sterila 
förhållanden för att få växtdelen att bilda skott och rötter (Welander 2011). 

Det vanliga är att de celler som förökas genom somatisk embryogenes 
kommer från ett frö. Framtagningen av somatiska embryon medför att 
utgångsmaterialets genetiska egenskaper förs vidare. Detta kan vara en 
fördel jämfört med zygotiska embryon, där varje förembryo får en unik 
kombination av arvsanlag eftersom de bildas genom sexuell förökning. 
Skillnaden blir att hos de somatiska embryona är egenskaperna kända och 
hos de zygotiska embryon är egenskaperna okända (Mo et al. 1995). 

I jämförelse med sticklingar har somatiskt embryo en fördel att 
föryngringsmaterialet inte påverkas av ålder. Under tillväxtfasen för 
somatiska embryon kan de fryslagras i flytande kväve vilket möjliggör god 
förökningsförmåga under en längre period, jämfört med sticklingar. 
Processen med framställning genom somatisk embryogenes är väldigt snabb 
och vissa kloner kan dubbleras under en två veckors period. En sådan klon 
skulle teoretiskt kunna producera en miljon plantor på två år (Wennström et 
al. 2016). 

Somatisk embryogenes möjliggör en ökning av den genetiska vinsten i 
skogsbruket och tros i framtiden ta en större andel av plantproduktionen 
(Rosvall et al. 2016). Förädlingsvinsten vid somatisk embryogenes 
uppskattas bli 10-15% högre än vad de bästa fröplantagerna kan producera 
(Ståhl & Bergh 2013). Två huvudlinjer kan tillämpas vid somatisk 
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embryogenes: otestade kloner vilket innebär att klonernas föräldrar är kända 
men inte klonernas prestation i fält. Den genetiska vinsten kan skattas med 
denna metod och kallas för familjeskogsbruk. Beprövad, vilket innebär att 
klonerna är de bästa inom de bästa familjerna. Denna metod kallas för 
klonskogsbruk (Rosvall et al. 2016).  

 
1.3.1 Somatisk embryogenes (SE-planta) 

Somatisk embryogenes bygger på att varje cell i en växt i grunden kan bli en 
ny växt. Metoden går ut på att stimulera somatiska celler från zygotiska 
embryon (fröembryon) att bilda nya somatiska embryon (Egertsdotter 2018, 
Mo et al. 1995). När ett somatiskt embryo har bildats börjar samma process 
som i deras zygotiska motsvarighet. Tidig embryoutveckling följs av 
mognad, grobarhet och växtbildning. Metoden för framtagningen av 
somatiska embryogenes sker in vitro vilket betyder att celler hanteras 
utanför sina vanliga omständigheter (Egertsdotter 2018).  

I SE-plantprocessen plockas fröembryot ut från fröet och får växa i ett 
odlingssubstrat (Mo et al. 1995). Processen startar med att isolera det 
zygotiska embryot från fröet i sterila miljöer. Dessa placeras sedan i ett 
odlingssubstrat innehållande tillväxtregulatorer som cytokinin och auxin för 
att bilda ett så kallat för-stadie av somatiska embryon (Egertsdotter 2018).  

Processen fortsätter sedan genom att de somatiska embryona förökar sig 
genom att stimuleras av samma tillväxtregulator. Då bildas en stor mängd 
somatiska embryon i ett för-stadie som kallas för pro-embryogenes massa, 
PEMs (Egertsdotter 2018). När önskad mängd somatiska embryon är 
uppnådd flyttas de till en miljö med tillväxthämmande växthormon, 
abskissinsyra, som bidrar till att de så kallade för-stadie somatiska embryon 
mognar och bildar ett moget somatiskt embryo (Egertsdotter 2018, Mo et al. 
1995, Rosvall et al. 2016).  

Efter denna utvecklingsfas kan somatiska embryon gro och med tiden 
utvecklas till groddplantor förutsatt att de befinner sig i en lämplig miljö. De 
kan sedan acklimatiseras till växthusmiljö. När acklimatiseringen har skett 
kan groddplantorna behandlas som konventionellt framtagna plantor 
(Egertsdotter 2018, Rosvall et al. 2016). Denna framtagningsprocess har 
visat sig ge ett varierat resultat beroende på olika faktorer. Flera arter av 
gran (Picea ssp.) har dock visat positiv respons på denna behandling och 
gett goda utbyten i alla SE-processteg (Egertsdotter 2018).  

 
1.4 Granplantors växtförutsättningar  

Fotosyntes är drivkraften i plantans tillväxt. Fotosyntesen är den process i 
barrens klorofyll där koldioxid och vatten ombildas till kolhydrater med 
hjälp av energi från solen. Respiration är den omvända processen, plantan 
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frigör energi bland annat som värme. När respirationen är låg och 
fotosyntesen är hög kan plantan omsätta överskottet av kolhydrater till 
tillväxt. Transpiration är plantans avsöndring av vatten som till största delen 
sker via klyvöppningarna. En hög fotosyntes kännetecknas av att 
klyvöppningarna är öppna så länge som möjligt. Detta sker när plantan har 
optimala förhållanden gällande temperatur, luftfuktighet och ljus (Lindström 
2007). 

 
1.4.1 Temperatur och luftfuktighet 

Temperaturen bör under groningsfasen ligga på 20-25ºC (Lindström 2007). 

Luftfuktighet beskrivs ofta i begreppet relativ luftfuktighet, RH; vilket är ett 
mått på hur mycket vatten luften innehåller i förhållande till möjligt 
maximalt vatteninnehåll vid aktuell temperatur. Den relativa luftfuktigheten 
påverkar plantans transpiration. Rekommenderad RH vid groning är 70-80% 
för att senare under tillväxtfasen sjunka till 50-70% RH (Wennström et al. 
2016).  

 
1.4.2 Ljus 

Ljus består av elektromagnetiska vågor som är uppdelade i olika våglängder, 
spektrum. Växter har, likt människan, förmågan att uppfatta våglängder 
mellan 400 och -700 nm (nanometer). Det är detta som är växternas 
fotosyntesaktiva spektrum och kallas Photosynthetic Active Radiation, 
förkortat PAR. Det energirikaste ljuset är blått och har korta våglängder 
mellan 400 och -500 nm medan rött ljus har längre våglängder mellan 600 
och -700 nm (Bergstrand 2015).  

Växterna absorberar energin från ljuset genom pigment, huvudsakligen 
klorofyll. De använder även ljuset för att få information om tid på dygnet 
och året med hjälp av ljuskvalitet (den procentuella våglängdsandelarnas 
sammansättningen) och dagslängden. Med hjälp av ljusreceptorer som t.ex.  
fytokrom kan växten känna av ljuskvaliteten och dagslängden. Blått ljus 
påverkar klyvöppningen, vilket reglerar koldioxidinsläppet i bladen. Rött 
ljus påverkar fytokromet som stimulerar blombildning, frögroning, 
knoppskjutning, fortsatt tillväxt och sträckningstillväxt (Bergstrand 2015). 
Ljuskvalitet har en avgörande roll för växters tillväxt genom fotosyntesen, 
och det är inom våglängderna 600-690 nm som den fotosyntetiska 
aktiviteten är som högst (Lindström 2007).  

Även ljusintensiteten har en avgörande roll för plantan. Ett vanligt sätt att 
beskriva belysningsstyrkan är ljusflödet per m², som mäts i lux (Lindström 
2007). I växtsammanhang är dock ljusflödet per m² ett olämpligt mått, 
eftersom det inte tar hänsyn till ljusets energiinnehåll (Bergstrand 2015). Ett 
bättre mått för att mäta den strålning som växter har möjlighet att ta upp är 
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fotosyntetiskt absorberbar strålning, som mäts i μmol/m² (mikromol per 
kvadratmeter) (Lindström 2007). Dessa mätningar sker inom PAR-spektret 
400-700 nm. Växters kompensationspunkt ligger någonstans mellan 10 och 
30 μmol/m². Vid kompensationspunkten är fotosyntes och respiration lika. 
Om ljusintensitet är lägre, så blir respirationen högre än fotosyntesen och 
omvänt, vid en ljusintensitet över kompensenationspunkten fås en netto- 
fotosyntes. I växthussammanhang är 100-200 μmol/m² ett vanligt tillskott. 
Som jämförelse kan nämnas att ljusintensiteten en solig sommardag ligger 
på ca 2000 μmol/m² (Bergstrand 2015). 

 
1.4.3 Vatten, näring och syre 

Växtsubstratet fyller också en viktig funktion för plantans tillväxt och 
rotutveckling, eftersom det ska förse plantan med tillräckligt mycket vatten, 
näring och syre. Porstorleken i substratet har betydelse eftersom mindre 
porer håller vatten bättre medan större porer håller syre bättre. Det gäller att 
hitta en bra kombination i porstorlek för att kunna ge plantan de bästa 
förutsättningarna. Densiteten i substratet får varken vara för hög eller för låg 
eftersom rotsystemets utveckling då kan påverkas negativt (Wennström et al. 
2016).  

För att substratet ska kunna lagra näringsämnen, efter till exempel gödsling 
som innehåller positiva joner, är det fördelaktigt att substratet har en hög 
katjonutbyteskapacitet, vilket är ett mått på hur många joner som kan bindas 
i substratet (Johansson 2008). 

Torv är ett vanligt substrat att odla skogsplantor i och torven innehåller 
många små porer och en hög katjonutbyteskapacitet Med många små porer 
kommer även nackdelar som en eventuell övervattning och efterföljande 
brist på syre. Om torven å andra sidan utsätts för torka flera gånger kan det 
göra att torvens vattenhållande förmåga minskar och istället blir 
vattenavvisande (Wennström et al. 2016). 

Olika näringsämnen bidrar på olika sätt till plantans fysiologiska funktion. 
Kväve och fosfor till exempel, är viktiga för fotosyntesprocessen. Ett 
underskott av näringsämnen kan leda till tillväxtnedsättning och plantdöd. 
Tillsättning av näringsämnen sker genom gödsling. En effektiv metod är 
näringsbevattning, där en flytande näringslösning tillsätts i 
bevattningsanordningen (Wennström et al. 2016). Plantan kräver även 
tillgång till vatten för att de fysiologiska funktionerna ska fungera samt för 
att kunna växa och det är önskvärt att vattentillgången är jämn. För att 
kontrollera det kan enskilda krukset/kassetter vägas. Kassettens vikt bör 
ligga i intervallet 70%- 85% av vikten för vattenmättad kassett (Wennström 
et al. 2016).  
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1.5 Problemformulering  

Högberg et al. (2003) har visat att SE-plantor kan vara ett bra alternativ till 
sticklingar. En nyligen framtagen teknik som är vätskebaserad verkar 
lovande för de somatiska embryona gällande förökning, mognad och utbyte. 
Tekniken möjliggör storskalig tillämpning i kommersiellt bruk med SE-
plantor av gran till låga kostnader. Tekniken innebär att odlingen sker i en 
bioreaktor. Produktionsprocessen av somatisk embryogenes går att 
automatiseras och därmed kan kostnaderna hållas nere (Egertsdotter 2018). 
Odlingstekniken i bioreaktor innebär att optimal tid i odlingssubstratet, att 
ämnen kan tillsättas automatiskt samt att all rotning sker i samma kärl 
(Welander 2011). 

Idag är dock kunskapen begränsad vad gäller förutsättningar för groning och 
plantetablering efter laboratoriestadierna (Egertsdotter 2018). Flytten från 
den kontrollerade miljön i laboratoriet till växthusmiljön i plantskolan 
medför även en del risker (Högberg et al 2001).  

En forskargrupp från Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna och 
Skogforsk har identifierat ljusförhållanden som en kritisk faktor för 
groddetablering av SE-groddar efter laboratorier stadiet. De har fått medel 
från Troedssons forskningsfond för att ta fram analysutrustning och 
testmetoder för groddetablering av SE-groddar i olika ljusförhållanden. 
Denna studie är en delstudie av ovannämnda projekt och avser att studera 
hur växtmiljöer med olika ljusförhållanden påverkar groddetableringen. 

Som en första studie om olika ljusförhållanden valdes fyra olika 
ljusförhållanden som ligger i linje med det vanliga tillskottet av 
ljusintensiteten i växthusmiljö (Bergstrand 2015). 
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1.6 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka hur SE-groddar av gran etablerar sig, 
dvs. överlever och växer i växtmiljöer med ljus med olika våglängd och 
intensitet. Dessutom avsågs att undersöka om det fanns skillnader i vitalitet, 
överlevnad och höjdtillväxt mellan kloner i dessa växtmiljöer. 
 

1.7 Avgränsningar 

Studiens omfattning avseende antalet kloner begränsades av det antal kloner 
som var redo att levereras till Vassbo vid tidpunkten för försöket, vilket var 
två stycken. Groddarna kom till Vassbo i åtta petriskålar med ett varierat 
groddinnehåll i varje skål. Antalet SE-groddar av klon 02 var färre än klon 
04 med en varierad kondition på klonerna. Studien begränsades därför till 80 
SE-groddar totalt efter att ha tagit ut de som var i bäst kondition. Studiens 
placering i Vassbo där det finns tillgång till ett enda konstantrum begränsade 
omfattningen till fyra växtmiljöer. 
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2. Material och metoder 
Två olika kloner av SE-groddar, klon 02 och klon 04 vars ursprung var ifrån 
frön som tagits fram av Skogforsk 2011, odlades i fyra olika växtmiljöer, se 
tabell 1. SE-groddarna, som hade producerats enligt standardmetod 
beskriven av von Arnold och Clapham (2008), levererades till Vassbo den 9 
februari 2018. Groddarna var placerade i förseglade petriskålar med 
näringsagar och dessa förvarades i växtmiljö 1 (tabell 1) fram till plantering 
den 12 februari. Storleken på SE-groddarna varierade från ca 5 mm till 20 
mm från rott till topp se figur 1. Groddarna från klon 04 verkade vid visuell 
bedömning vid ankomsten vara mindre än groddarna från 02. En förklaring 
skulle kunna vara att de stod i bioreaktorn längre än planerat. 

Figur 1. Exempel på en av de åtta petriskålar med Se-groddar som levererades till Vassbo. 
Konditionen var varierade som storlek- och färgmässigt 

Groddarna togs med hjälp av pincett från petriskålarna och planterades i 
plantkassetter (HIKO V 13, Sverige) bestående av 135 enskilda behållare 
med volym 13 ml. Efter planteringen benämns SE-groddarna för SE-plantor. 
Innan planteringen fylldes kassetterna med uppvattnad torv (Kekkilä 
Professional, Finland). Planteringen gjordes i ett rutmönster i mitten av 
respektive kassett, i 4 rader med 5 groddar i varje rad, 10 groddar av vardera 
klonen. Försöksdesignen gjordes som en fullständig randomiserad design 
där varje grodd utgjorde en upprepning (enträds-parcell). Totalt planterades 
80 groddplantor i 4 kassetter som sedan placerades i de 4 olika miljöerna 
(tabell 1). 
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Tabell 1. De fyra växtmiljöernas odlingsförhållande gällande antal lampor, effekt per lampa, 
ljusintensitet (μmol), modell och våglängd (uppmätt 25 cm under lamporna). Tillverkaren 
av lampmodellerna var Valoya, Finland.   

Växtmiljö 1, 2 och 3 placerades i ett konstantrum som är ett mätrum med 
givna värden på temperatur och relativ luftfuktighet utan fönster där varje 
växtmiljö hade en individuell klimatkammare (figur 2). I de tre 
klimatkamrarna utnyttjades utrustning i form av en RGC-kammare (Root 
growth capacity) som beskrivits av Mattson (1986). I varje RGC-kammare 
fanns en balja som fylldes med vatten och en bevattningsduk (Plantagen, 
bevattningsduk 2 x 0,5 m grön) som låg i vattnet och upp på RGC-bordet. 
Plantkassetten placerades på bevattningsduken. Över kassetterna placerades 
trådbackar (Ikea Antonius, Sverige) med en genomskinlig plast över. Syftet 
med detta arrangemang var att uppnå optimala värden för relativa 
luftfuktigheten på 70-80% (Wennström et al. 2016) och temperatur för gran 
som är ca 20°C-25°C (Lindström 2007). Klimatkammarna var försedda med 
en duk (Svensson OBSCURA 10070 FR WB+B, Sverige) för att undvika 
externa ljusinsläpp. 

Växtmiljö Antal 
lampor 

Effekt 
per 

lampa 
(W) 

Ljusintensitet 
(μmol) 

 Våglängd, andel av total % 

Modell 400-
450 
nm 
(lila) 

450-
500 
nm 
(blå) 

 
500-
570  
nm 
(grön) 

570-
591  
nm 
(gul) 

591-610 
nm 
(orange) 

610-760 
nm (rött) 

1 4 25 100 AP67 
ljusrör 7 5 10 4 5 66 

2 3 100 200 
AP67 
LED-
enhet 

7 5 10 4 5 66 

3 3 100 200 
NS2 
LED-
enhet 

13 9 28 10 7 31 

4 4 25 100 och 
naturligt ljus 

AP67 
ljusrör 7 5 10 4 5 66 
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Figur 2. En färdig växtmiljö i konstantrummet.  

För att uppnå optimala värden för temperatur och relativ luftfuktighet för de 
tre växtmiljöerna i konstantrummet användes också en luftkonditionering 
(Retro, Art.362009) inställd på 16° och en anordning med bevattningsdukar. 
En balja med vatten där en vattenpump (Eheim 1023, Tyskland) pumpade 
upp vattnet genom en gummislang ledde till en stålbalk med två 
bevattningsdukar (Plantagen, bevattningsduk 2 x 0,5 m grön). Dukarna 
hängde från stålbalken ner till baljan med vattnet. Bevattningsdukens yta 
från stålbalken till vattnet var 5850 cm² (75 x 78 cm).  

Växtmiljö 4 var placerat på ett bord i ett växthus. Kassetten var placerad på 
en bevattningsduk (Plantagen, bevattningsduk 2 x 0,5 m grön) som i sin tur 
ledde ner till en balja fylld med vatten ståendes på bordet. En trådback (Ikea 
Antonius, Sverige) var placerad över kassetten med en genomskinlig plast 
över. Bevattningsduk, trådback och plast avlägsnas efter nio dygn och 
kassetten stod sedan fritt på bordet.  
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Gödsling (N:P:K, 100:13:65 v/w; Wallco, Sverige) med 3g N/m² skedde 21 
februari, 1 mars, 8 mars och 13 mars. Efter varje gödsling bevattnades SE-
plantorna för att gödselmedlet ej skulle ligga kvar på groddarna och 
eventuellt orsaka skador. Bevattning med blomspruta och nedsänkning av 
kassett i vattenbad skedde efter behov. Behovet av bevattning skilde mellan 
växtmiljöerna och för att få en uppfattning om hur vattentillgången för SE-
plantorna hade varit, togs en vikt före och efter vattning genom att väga 
kassetten på en våg (Mettler PC16, USA) se figur 3. Vägningen 
genomfördes vid fyra tillfällen (12, 13, 16 och 19 mars), varefter relativt 
vatteninnehåll (%) i kassetten beräknades genom att dividera vikten före 
vattning med vikten efter vattning, figur 3.  

Figur 3. Relativt vatteninnehåll i kassetten, %. Önskvärt att ligga inom blå rektangel 70-
85% för att minimera risken för övervattning eller torkstress.  

Ljusintensiteten mättes under plasten med en ljusmätare (Li-cor, li188B, 
USA). Temperaturen och den relativa luftfuktigheten mättes med en digital 
termo- hygrometer (TFA Art. 30.5013, Tyskland) som satt i samma höjd 
som SE-plantorna. Luftfuktighet och temperatur loggades två gånger i 
veckan från 14 februari till 19 mars se figur 4.  
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Figur 4. De fyra växtmiljöernas (1-4) relativa luftighet till vänster och temperatur till höger.  

Bedömningen av vitaliteten hos SE-plantorna gjordes i skalan 0 = död, 1 = 
döende, 2 = nedsatt vitalitet och 3 = fullt vital. Mätningarna startade 14 
februari och gjordes sedan en gång i veckan fram till 19 mars. Även färgen 
på SE-plantorna bedömdes med färgskalan mörkgrön, ljusgrön, gul och 
brun, se figur 5, vid samma tidpunkter som vitalitetsbedömningen. SE-
plantornas höjd, mm mättes med en linjal vid tre tillfällen, 14 februari samt 
8 och 19 mars.  
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Figur 5. Bedömning av SE-plantans färg gjordes enligt skalan från höger till vänster, 
mörkgrön, ljusgrön, gul och brun. Figuren är bearbetad och bedömnings grodden är inom 
röd cirkel.  
 

2.1 Statistiska metoder  

Generell linjär modell (GLM) användes för att undersöka samband mellan 
medeltillväxt mellan de två kloner och inom de fyra olika växtmiljöerna. 
Som beroende variabel användes höjdtillväxten, som fast faktor klon och 
som randomiserad faktor växtmiljö. Sambanden analyserades i samma 
modell. Signifikantnivån sattes till p≤ 0,05%. Data bearbetades i 
statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24 
(SPSS Inc., Chicago,IL). 

Chi2-test användes för att undersöka samband mellan överlevnad av klon 02 
och 04 mellan de fyra växtmiljöerna. Chi2-test användes också för att 
undersöka samband i överlevnad mellan klon 02 och 04 inom de fyra olika 
växtmiljöerna samt totalt mellan 02 och 04 oberoende av växtmiljö. 
Sambanden analyserades var för sig i samma modell. Signifikantnivån sattes 
till p≤ 0,05%. Data bearbetades i kalkylprogrammet Microsoft Office Excel 
2016 Version 1708 (Microsoft., Redmond,WA). 
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3. Resultat 
 
3.1 Överlevnad 

Vid sista inventeringstillfället, 36 dygn efter planteringen var 62 SE-plantor 
vid liv och 18 SE-plantor var döda. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas 
i överlevnad mellan de olika växtmiljöerna (p=0,058-0,736) även om viss 
skillnad kunde anas mellan växtmiljö 1 och 3, figur 6. 

Ingen signifikant skillnad i överlevnad kunde påvisas mellan de undersökta 
klonerna i respektive miljö (p=0,083–0,639) eller oberoende av miljö 
(p=0,066), figur 6.   

Planteringen av SE-plantorna skedde vid försökets start och alla SE-plantor 
hade då vitalitetsklass 3. När sista inventeringen gjordes var 75% av alla SE-
plantor fullt vitala, 2,5% hade nedsatt vitalitet och 22,5% var döda 
oberoende av växtmiljö se figur 6. 

 
Figur 6. Andelen plantor (%) inom repektive växtmijö och klon bedömda i 
vitalitetsklasserna död, döende, nedsatt vitalitet och full vital efter 36 dygn efter 
omskolning. Inga plantor registerades som döende. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Klon
02

Klon
04

Klon
02

Klon
04

Klon
02

Klon
04

Klon
02

Klon
04

Klon
02

Klon
04

%
 fö

rd
el

ni
ng

Växtmiljö 1          Växtmiljö 2      Växtmiljö 3        Växtmiljö 4         Alla miljöer 

Fullt vital Nedsatt vitalitet Död



 

 

 
15 

Robert Wetterskog 

3.2 Höjdtillväxt 

Klon 02 har den högsta höjdtillväxten av de två undersökta klonerna inom 
alla fyra växtmiljöer, se figur 7. Höjdtillväxten hos de undersökta klonerna 
skilde sig signifikant åt mellan alla växtmiljöer (p=0,017). Ingen signifikant 
skillnad i tillväxt mellan växtmiljöerna oberoende av klon (p=0,147) kunde 
dock identifieras.  

 
Figur 7. Ett medel av höjdtillväxten hos de överlevande i klon 02 och klon 04 i de fyra olika 
växtmiljöerna. Samt ett medel för respektive klon oberoende av växtmiljö. 

Vid planteringen av SE-groddarna gjordes färgbestämning av alla SE-
groddar och de var då antigen mörk- eller ljusgröna. Vid slutinventeringen 
blev utfallet annorlunda. Oberoende av växtmiljö och klon hade 42% av alla 
SE-plantor samma färg som vid omskolningen, 44% av alla SE-plantor hade 
fått en sämre, gulare, färgkod och 14% hade fått en bättre, grönare, färgkod 
vid slutinventeringen. Av SE-plantorna i klon 02 hade 45% samma färgkod, 
37% fått sämre, gulare, färgkod och 18% hade fått en bättre, grönare, 
färgkod vid slutinventering. Klon 04 hade 40% samma färgkod, 50% fått 
sämre, gulare, färgkod och 10% hade fått en bättre, grönare, färgkod vid 
slutinventering. I växtmiljö 2 hade 35% oberoende av klon fått brunfärgade 
barr på spetsarna och på motsvarande sätt gällde det 55% av SE-plantorna i 
växtmiljö 3. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Överlevad 

Trots att ingen signifikant skillnad i överlevnad kunde påvisas mellan 
klonerna, så visar klon 02 en viss tendens att klara sig bättre än klon 04. 
Överlevnaden vid sista inventeringstillfället var 87% för klon 02 jämfört 
med 67% för klon 04. Dessutom hade 85% av plantorna i klon 02 kvar sin 
fulla vitalitet från omskolningstillfället jämfört med 65% för klon 04. Den 
färgmässiga bedömningen följer samma mönster. Det går inte att utesluta att 
plantorna i klon 04 har påverkats mer än förväntat av att de stod för länge i 
bioreaktorn.  

Ingen signifikant skillnad i överlevande kunde heller påvisas mellan 
växtmiljöer. En tendens kan dock skönjas med högre överlevnad i växtmiljö 
1 där 100% av klon 02 överlevde och 80% av klon 04 och i växtmiljö 4 
finner vi att klon 02 har överlevt till 100%. 

Gemensamt för växtmiljö 1 och 4 är att de har samma ljusintensitet och 
våglängd. Att växtmiljö 4 dessutom hade naturligt ljus verkar inte har gett 
någon negativ effekt på klon 02. Det naturliga dagsljuset var 9 h/dygn vid 
försökets start och 12 h/dygn vid försökets slutinventering. Ljusintensiteten 
ligger över kompensationspunkten och överlevnaden hos SE-plantorna 
indikerar intensiteten ligger på en bra nivå. SE-plantorna tar upp tillräckligt 
med fotosyntetisk strålning för att överleva. Dödligheten av plantor i 
växtmiljö 2 och 3 tyder på att 200 μmol inte varit optimalt, även om ingen 
signifikant skillnad mot övriga växtmiljöer kunnat påvisas. I växtmiljö 3, 
som verkar vara mindre lämplig för SE-plantornas överlevnad, skiljer sig 
ljuskvaliteten åt mot de andra tre växtmiljöerna. I växtmiljö 1, 2 och 4 ligger 
ljuskvaliteten till största delen (66%) inom våglängderna 610-760 nm (rött 
ljus) medan växtmiljö 3 har en jämnare fördelning över hela 
våglängdsspektret och bara 31 % inom våglängderna 610-760 nm. Det är 
inom dessa våglängder som den fotosyntetiska aktiviteten är som störst 
(Lindström 2007). 

Andra faktorer som kan ha påverkat överlevnadsgraden är den relativa 
luftfuktigheten, temperatur, den relativa vattningsprocenten, gödsling och 
substrat. I detta försöksupplägg har dessa faktorer eftersträvats att vara 
likvärdiga inom alla växtmiljöer. Det har dock inte lyckats fullt ut. Det som 
sticker ut är den relativa fuktigheten och temperatur i växtmiljö 4. 
Rekommendationer säger att det är viktigt att hålla en hög luftfuktighet, mer 
än 80% de första veckorna efter laborationsstadiet (Vágner et al. 2005). I 
detta försöka visar klon 02 i växtmiljö 4 att det ej är nödvändigt med hög 
luftfuktighet mer än en vecka.  

Den relativa vattningsprocenten ser också olika ut i miljöerna vilken antyder 
att vattenbehovet har skilt sig åt i växtmiljöerna. Första vägningstillfället 
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gjordes 29 dygn efter planteringen och det indikerar på att växtmiljöerna 2, 3 
och 4 haft vattenbrist som kan ha lett till torkstress (Johansson & Welander 
u.å).  

Perioden direkt efter omskolning när SE-plantorna var som minst och med 
största sannolikhet känsligast saknas uppgifter på hur vattenbehovet sett ut. 
Det är en faktor som kan ha påverkat överlevnaden. För att en planta ska 
kunna växa och fungera krävs tillgång till vatten och det viktigt att det sker 
jämt fördelat i tid och rum (Wennström et al. 2016). Eftersom vattenbehovet 
sett olika ut så indikerar det att tillgången på vatten hos de olika SE-
plantorna ej har varit optimal. Det kan vara en förklaring till avgången av 
SE-plantor. Störst dödlighet finns i växtmiljö 2 och 3 som har en intensitet 
på 200 μmol. Även brunfärgade barrspetsar identifierades inom växtmiljö 2 
och 3 vilket kan tyda på torkstress. 

 
4.2 Höjdtillväxt 

Klon 02 hade signifikant högre höjdtillväxt än klon 04 (p=0,017). En 
förklaring till skillnaden mellan klonerna kan vara den lägre vitaliteten hos 
groddarna i klon 04, orsakat av att de stod för länge i bioreaktorn. När 
klonerna kom till Vassbo var klon 04 mindre och i sämre kondition. I en 
studie på vitgran (Picea glauca (Moench) Voss) visade Belmonte et al. 
(2005) en korrelation mellan kvaliteten på klonen och utvecklingen av det 
apikala meristemet. Det apikala meristemet är tillväxtzonen i skottspetsen 
vilket skulle förklara att klon 04 inte följer samma tillväxt som klon 02. 

Klon 02 tenderar att ha den största höjdtillväxten inom alla fyra växtmiljöer, 
men störst skillnad uppvisades i växtmiljö 1: klon 02 (19 mm) och klon 04 
(7 mm). Den näst bästa tillväxten hos klon 02 finner vi växtmiljö 4. 
Gemensamt för dess växtmiljöer är ljusintensitet och ljuskvalitet. I växtmiljö 
4 fanns ett naturligt ljus som inslag. Av solens spektrum som når jorden 
ligger 48% inom växternas fotosyntesaktiva spektrum (SMHI 2017). Det 
naturliga dagsljusets spektrum eller intensitet är ej mätt i denna studie.  

I de rödfärgade barren fungerar inte fotosyntesen och i med det påverkas 
tillväxten hos SE-plantorna i växtmiljö 2 och 3. Även här kan tillväxten ha 
hämmats av torkstressen som troligtvis funnits i växtmiljö 2, 3 och 4 
(Johansson & Welander u.å). Växtmiljö 1 låg aldrig i riskzonen för 
torkstress under vägningen.   

Temperatur påverkar de växtfysiologiska processerna (Landis et al. 1992) 
och tillväxthastigheten, där gran växer bäst i runt 20º (Johansson & 
Welander u.å). Temperaturen har i denna studie varierat mellan de olika 
växtmiljöerna där växtmiljö 1 tenderar haft en av de lägre temperaturerna.  
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4.3 Metoddiskussion 

En del av det större projektet var att ta fram optimerad utrustning för 
groning och acklimatisering av SE-groddar vilket är en av flaskhalsarna i 
SE-plantproduktionen. Sådan utrustning är i dagsläget inte tillgänglig utan 
befintlig utrustning för konventionell plantproduktion modifierades utifrån 
erfarenhet inom området. Vid framställande av de olika växtmiljöerna 
eftersträvades att likvärda förutsättningar skapades i temperatur och relativ 
luftfuktighet. Detta visade sig inte vara helt enkelt, vilket gjorde att 
förutsättningarna för de olika växtmiljöerna varierade. Växtmiljö 1 var den 
miljö som i störst utsträckning blev som tänkt sett till dessa faktorer. 
Bidragande faktorer till varierat resultat i studien kan vara att ljusförhållande 
var olika i växtmiljöerna. De växtmiljöer som hamnade under önskvärd 
fuktprocent ger indikation på att det torkar för snabbt och hade behövt en 
mer kontinuerlig bevattning. Ett sprinklersystem med kontinuerlig 
bevattning skulle kunna lösa det, om ett tryck som inte skador SE-plantorna 
kan åstadkommas.  

Att logga temperatur och den relativa luftfuktigheten oftare, till exempel en 
gång i timmen hade gett en bättre bild av fluktuationerna i dessa parametrar. 
Även max- och minimivärdena hade kunnat avlästs oftare och därmed gett 
en större förståelse för miljöerna variation över tid. 

Inför omskolning av SE-groddarna packades kassetterna med substratet av 
två personer. Här finns det en möjlighet att packningsgraden blivit olika och 
påverkat densiteten i kassetterna vilket kan påverka rotsystemets utveckling. 
Låg densitet kan innebära att rotsystemet inte kan förankra sig i kassetten 
och för hög densitet är negativt för rotsystemets utveckling (Johansson 
2008). 

SE-groddarna i klon 04 var mindre än groddarna i klon 02 och dessutom var 
många i sämre kondition. Det gjorde att studien fick begränsas till totalt 80 
SE-groddar. Vid omskolningen var det fyra personer som omskolade SE-
groddarna till kassetterna, vilket kan betyda att alla tryckte ner SE-grodden i 
olika grad i substratet och skapat olika utgångslägen för SE-groddarna. 
Dessutom finns risken att första personen som omskolade till växtmiljö 1, 
kan ha valt de SE-groddarna som var i bäst kondition, person två kan ha valt 
på motsvarande sätt till växtmiljö 2, vilket kan ha medfört att slutligen 
växtmiljö 4 fick de SE-groddar som var i sämst kondition. Detta skulle i så 
fall ha skett omedvetet och utan avsikt. I denna studie visar klon 02 att det ej 
var av någon betydelse då de var 100% vid liv och hade näst bäst 
höjdtillväxt i växtmiljö 4. Om omskolning sker med en person blir 
omskolning sannolikt mer likvärdig, speciellt om personen är uppmärksam 
på att fördela SE-groddarna med bäst kondition till av alla växtmiljöer. Ett 
alternativ hade varit att endast välja SE-groddar i likvärdig kondition.  

Höjdmätning av SE-plantorna med en linjal var ett moment som kunde ge 
upphov till felmätningar. Felen bedöms dock inte vara i den omfattning att 
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de påverkade slutresultatet. Bedömning av vitalitet och färgkod hos vissa 
SE-plantor var svårbedömt då de hamnade mitt i mellan två bedömningar. I 
detta fall bör dock eventuella fel vara slumpmässiga och bör inte ha påverkat 
resultatet. Dock bör det vara en fördel om samma person genomför alla 
bedömningar.  

Gödslingsgivan bevattnades manuellt och av två olika personer. Svårt att 
bedöma om alla SE-plantor fick tillgång till rätt mängd. Brist på 
näringsämnen kan leda till tillväxtnedsättning och plantdöd (Wennström et 
al. 2016). 

För att göra en exakt vetenskaplig studie krävs tre upprepningar per test, 
vilket inte är gjort i denna studie. Denna studie kan trots dessa brister bidra 
med en större förståelse för etablering av SE-groddar och ge indikationer på 
vilka förhållanden som ger bäst förutsättningar.  

 
4.4 Potentiellt användningsområde 

Av levererade granplantor kommer större delen från svenska plantagefrö 
men över en fjärdedel kommer från utländska plantage- och beståndsfrön 
(Skogsstyrelsen 2017c). Här finns stor potential för SE-planta att slå sig in 
på marknaden med dokumenterade goda genegenskaper och svenskt 
ursprung. Nya och befintliga fröplanager i Sverige kan byggas eller byggas 
ut med SE-plantor och skapa goda plantager för framtiden med testat 
material med bra gener. 

Vid beställning av plantor är det viktigt för konsumenten att kunna 
säkerhetsställa att de får rätt planta till sina förutsättningar. Det är många 
viktiga variabler som spelar in, som till exempel skottskjutning, 
knoppsättning och invintring. Idag räcker inte materialet som produceras på 
fröplantager till hela Sverige och därför används beståndsinsamlade frön 
(Wennström et al. 2016). SE-plantor kan möjliggöra att plantor med 
genetiskt rätt förutsättningar för olika typer av ändamål och geografisk 
lokalisering alltid finns tillgängligt. SE-embryona tål att fryslagras och det 
möjliggör för plantskolor att kunna samla in olika provenienser och på sätt 
kunna möta flera kunders behov och ersätta beståndsinsamlade frön. 

Denna studie har synliggjort en del av kunskapsbristen som Egertsdotter 
(2018) tog upp gällande förutsättningar för groning och plantetablering efter 
laboratoriestadierna. Detta kan ha betydelse för hanteringen av SE-groddar i 
plantskolan och flytten från miljön i laboratoriet till växthusmiljön. 
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4.5 Fortsatta forskningsområden  

De skillnader mellan de två testade klonerna som fanns i denna studie 
poängterar behovet av att testa fler kloner. Mer studier behövs för att kunna 
identifiera samband mellan kloner och hög överlevnad respektive 
höjdtillväxt. 

Flera av de faktorer som kan påverka överlevnad och tillväxt hos SE-
groddarna kan optimeras och förfinas. Det gäller t. ex. vilka gödslingsgivor 
och gödslingsintervaller som bäst tillgodoser näringsbehovet hos SE-
plantorna och ett vattensprinkelsystem som kontinuerligt ger SE-plantorna 
deras vattenbehov för att undvika torkstress. 

Denna studie har också belyst frågan om tidsintervallet för hur länge SE-
plantan ska acklimatiseras i växthusmiljö den första tiden från att de 
kommer från laborationsmiljön. Rekommendationerna är flera veckor i hög 
relativfuktighet (Vágner et al. 2005). I denna studie gick SE-plantorna i 
växtmiljö 4 från en miljö med hög relativ luftfuktighet till ordinär 
växthusmiljö efter nio dygn.  

För att kunna rekommendera eller utesluta någon miljö, ljusintensitet eller 
ljuskvalitet bör ett likvärdigt test av varje miljö utföras på tre olika platser. 

 
4.6 Slutsats 

Resultaten indikerar att ljusförhållanden med en ljusintensitet på 100 μmol 
och rött ljus inom våglängderna 610-760 nm är den ljuskvalitet som ger bäst 
etablering för SE-groddarna den första tiden efter flytten från laboratoriet till 
växthusmiljön. Resultaten visade inga signifikanta skillnader i överlevnad, 
däremot i höjdtillväxt fanns en signifikant skillnad mellan klonerna. Studien 
visade också att det var skillnad i etablering mellan olika kloner, och att fler 
kloner och fler upprepningar behövs för att kunna förstå mönster och orsaker 
till skillnaderna.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Statistiska beräkningar, tabell 2 överlevnad mellan de olika 
växtmiljöerna, tabell 3 överlevnad mellan klon 02 och klon 04. 

Tabell 2. Chi2-test i överlevnad mellan de olika växtmiljöerna kunde inte visa någon 
signifikant skillnad och nollhypotesen förkastas.  

Växtmiljö Växtmiljö p = 

1 2 0,114 

1 3 0,058 

1 4 0,376 

2 3 0,736 

2 4 0,465 

3 4 0,288 

Tabell 3. Chi2.test i överlevnad mellan de undersökta klonerna kunde inte visa någon 
signifikant skillnad och nollhypotesen förkastas.  

Växtmiljö p = 

1 0,269 

2 0,329 

3 0,639 

4 0,083 

1, 2, 3, 4 0,066 
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Bilaga 2: Solens upp- och nedgång 

Tabell 4. Solens uppgång och nedgång i Borlänge kommun under försöksperioden med start 
den 14 februari och slut datum 18 mars (dinstartsida u.å). 

Datum Solen uppgång Solen nedgång Tid dag 
Februari 14 07:40 16:43 9h 3m 

15 07:37 16:45 9h 8m 
16 07:35 16:48 9h 13m 
17 07:32 16:51 9h 19m 
18 07:29 16:53 9h 24m 
19 07:26 16:56 9h 30m 
20 07:23 16:59 9h 36m 
21 07:20 17:01 9h 41m 
22 07:18 17:04 9h 46m 
23 07:15 17:07 9h 52m 
24 07:12 17:09 9h 57m 
25 07:09 17:12 10h 3m 
26 07:06 17:14 10h 8m 
27 07:03 17:17 10h 14m 
28 07:00 17:20 10h 20m 

Mars 1 06:55 17:24 10h 29m 
2 06:52 17:26 10h 34m 
3 06:49 17:29 10h 40m 
4 06:46 17:31 10h 45m 
5 06:43 17:34 10h 51m 
6 06:40 17:36 10h 56m 
7 06:37 17:39 11h 2m 
8 06:34 17:42 11h 8m 
9 06:31 17:44 11h 13m 

10 06:28 17:47 11h 19m 
11 06:25 17:49 11h 24m 
12 06:22 17:52 11h 30m 
13 06:19 17:54 11h 35m 
14 06:16 17:57 11h 41m 
15 06:13 17:59 11h 46m 
16 06:10 18:02 11h 52m 
17 06:07 18:04 11h 57m 
18 06:04 18:07 12h 3m 

 
 



 

 

 
26 

Robert Wetterskog 



    

 
 

Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 


	Sammanfattning
	Abstract
	Förord
	Ordlista
	Innehållsförteckning
	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2. Frö-förökade plantor
	1.3 Vegetativt förökade plantor
	1.3.1 Somatisk embryogenes (SE-planta)
	1.4 Granplantors växtförutsättningar
	1.4.1 Temperatur och luftfuktighet
	1.4.2 Ljus
	1.4.3 Vatten, näring och syre
	1.5 Problemformulering
	1.6 Syfte och mål
	1.7 Avgränsningar

	2. Material och metoder
	2.1 Statistiska metoder

	3. Resultat
	3.1 Överlevnad
	3.2 Höjdtillväxt

	4. Diskussion och slutsatser
	4.1 Överlevad
	4.2 Höjdtillväxt
	4.3 Metoddiskussion
	4.4 Potentiellt användningsområde
	4.5 Fortsatta forskningsområden
	4.6 Slutsats

	5. Referenser
	8. Bilagor

