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·v1DEN SKALL ''TAMJAS' 

I borjan av 1970-talet sag var skogs
industri ut att raka ut for ravarubrist. 
For att kunna avvarja den borjade 
man undersoka uppdragningen av 
snabbvaxande videarter och popplar 
som tidigare inte hade odlats hos oss. 
Omloppstiden var kort och metoderna 
mojligast effektiva. Vaxtunderlaget 
bereddes noggrant och godslades. 
Man planerade att utfora saval plante
ringen som skorden maskinellt. Man 
tankte sig att skorden skulle "flisas" 
med maskiner som liknade skorde 
troskor eller slaghackor. I teorin var 
alla omloppstider fran 1 till ca 20 ar 
mojliga. Efter skorden vaxte den nya 
generationen upp fran stubbskott. De 
forsta faltforsoken for minirotation av 
skogstrad grundades varen 1973 pa 
forsoksstationen i Lappland. Forso 
ken gav genast lovande resultat. En 
foradlad videart som erhallits fran 
Danmark gav, pa upparbetad starr 
torvaker i tatt forband och valgods 
lad, redan under odling ssomma ren en 
storre torvsubstan sskord an ett en i
lagefalt pa forsoksstationen . 

Den ravarubrist som hotat skogsin 
dustrin torkade sedermera in i och 
med depressionen i mitten pa 1970-ta-
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let men forsoket med mmirotation 
mynnade i stallet ut i nagonting nytt: 
den snabbvaxande viden binder sol
energi snabbt. " Tamjningen" fortsat
te men nu som energiodlingsforsok. 

U tgangsma terial 
fran korgvide 

De videarter som togs med i de 
forsta odlingsforsoken utvaldes mer 
eller mindre i blindo. Man visste i alla 
fall att de gamla korg- och tunnbands
vidama var mera snabbvaxande an de 
videarter som vaxer i dikesrenarna. 
Kannspakt for korgvide ar ocksa en 
snabb begynnelseutveckling och riklig 
skottbildning efter beskarning. 

Den mest forsoksodlade energivi
dearten ar Salix cv '' Aquatica'' som har 
varit med redan i de forsta faltforso
ken med minirotation . Det ar troligen 
en korsning som uppkommit av sig 
sjalv och som tagits till korg- och 
tunnb and videodting i Danmark. \'at-
tenviden ham de om 
till vart Lan i - rjan a 19.:- aJe . En 
annan na vaxande for oks\'ideart 
ar den egentliga korg - eller hampvi
dearten Salix vimina lis. Efter det att 
den inhemska korgindustrin stagnerat 

utbredde den sig som hack- och pryd
nadsvaxt pa landets sydkust. Korgvi
dens overvintringsformaga ar samre 
an vattenvidens. 

En energivideart som overvintrar 
bra och ger god skord har hittats i 
Uleaborgs universitets botaniska 
tradgard. Nagot finskt namn har den 
annu inte fatt men man antar att det ar 
en korsning mellan korgvide och gra
vide (Salix dasyclados). Intressanta 
korgvidearter som anpassat sig for 
vart klimat ar vissa arter av sibiriskt 
ursprung. Av dem har Salix triandra 
invaderat vart land pa ett helt natur
ligt satt efter istiden. Finlandska 
skogsforskare har fran sina Sibirien
farder hamtat med sig ett par lovande 
energi videarter. 

4H-klubbarna soker toppvide 
Det finns ungefar 300 videarter i 

varlden . I Finland finns ett 30-tal. 
. 'a can alla arter kor ar ig de sutom 
fri med ·arandra. Art ·or ningarnas 
an al orde ·ara griin lo t i naturen. 

Redan i de forsta forsaken som 
utfordes med slumpmassigt utvalda 
videarter var resultaten forvanansvart 
lovande. I det skedet vaknade hoppet 

Pa en sommar kan energiv iden bli over tre m hog. 

Odlingen paminner om sockerrorsodling. 



•• 

TILL ODLINGSV AXT 

att man genom aktivt letande kunde 
hitta en verklig toppvaxare pa nagon 
dikesren eller akerkant i vart land . 
Man bad 4H-medlemmarna om hjalp. 
Redan i tva ars tid har klubbmedlem
marna haft ogonen pa skaft da de ror 
sig i naturen och matt langa videskott. 
De langsta av dem har sants till 
Skogsforskningsinstitutets plantskola 
i Kannus. Dar har de skurits till stick 
lingar och satts att vaxa i lika forhal 
landen. 

Pa hosten 1979 hade man redan 
registrerat 888 st snabbvaxande 4H
vidar. Dessa skall foradlas vidare all
dele s sasom korn eller vete . 

Topp vidar som skilj de sig fra n de 
ovri ga hitta des en hel del. Lan gst har 
en korsningsvide som hittats i Hartola 
vuxit. Efter tva vaxtperioder ar <less 
topp pa 326 cm hoj d. 

Odlingskedjan 
For att en energiodling skall vaxa 

effektivt kraver den mark med god 
vaxtkraft. Malet for grundforbattring
arna sasom dikning och kalkning och 
for hela vaxtunderlaget overhuvudta
get ar en niva pa vilken det sku lle ga 
att anliigga t.ex. fodervall. 

Energiv iden odlas i rader pa 45- 6 -
cm avs tand och med 20- 50 cm mellan 
sticklingarn a. Odlingen godslas pa 
samma satt som en ho vall och ogra set 
bekampas t.ex. med en betharv. Un
der den forsta sommaren rotar sig 
sticklingarna. Pa hosten ar skotten 
1- I 1/2 meter hoga. De beskars till 5 cm 
hojd for att forcera ytterligare skott 
bildning . Samtidig ~ far man stick 
lingar for utokad odling. Den 
egentliga energibindningen borjar 

andra sommaren. Tillvaxten forceras 
med godsling . Rotskotten borjar vaxa 
med samma takt som rag. Under de 
basta dagarna mitt pa sommaren sker 
tillvaxten med 2,5 mm i timmen. Till 
skillnad fran ragen slutar inte viden 
sin tillvaxt i och med blomning, utan 
fortsatter att vaxa i ett kor till kold
knapparna i manadsskiftet septem 
ber-oktober. Vaxtligheten liknar nu 
statlig majs och ar over tre meter hog. 
Under sommaren 1979 blev de langsta 
skotten i Kannus over tre och en hal v 
meter hoga. 

Beroende pa videarten ar omlop ps
tiden harefter ett ell er fl era ar (2 - 5). 
En fler arig · omlop pstid tycks lampa 
sig for landets soda delar. medan igen 
de flerariga skotten lider a\' koldska 
dor i landets norra delar. Rots yscemet 
ov ervintra r till alla lycka i skydd av 
snon. 

Protein en biprodukt 
En tredjedel av skorden fran en 

energiv ideodling kan utgoras av 16v. 
Ett odlat videbestand producerar un
der en sommar lika mycket gront, 
som en hovall dvs. ca 5000 kg torr 
substans per hektar . 

E tt naturligt satt ar att arligen lata 
lov en falla till marken. Gods lingsbe 
ho vet kan da minskas i och med att 
hu vuddelen av na ringsa rnne na fortga 
ende cirkulerar. 

I manadsskiftet september - ok to
ber insamlades lovproven for foder 
analys fran Skogsforskningsinstitutets 
forsoksodlingar. Bladen hos de 
snabbvaxande videarterna inneholl li
ka mycket aggviteamnen som press 
foder av god kvalitet , ca 20 %. Annu 

mera overraskande ar den laga fiber
halten 15 %. Inte ens klovervallen ger 
lika gott foder. 

Att man later energividens blad fal
la till marken som kvavegodselmedel 
kan saledes i stallet vara fraga om 
sloseri med aggviteamnen. Man maste 
hara utvec kla en lamplig metod att 
avskilja lovskorden fran den flisade 
bioma ssa n. Fo derindustrin kan kan 
ske ha anvand ning for den: aggvite
arnnena avski ljs genom pressning fran 
bladen och tillfors foderblandningen i 
stalle t for soja . 

En over raskande forebild 
Det mest iogonenfallande draget i 

odlingen av en ergi vide ar den valdiga 
uppdragnings tiitheten. Dar tallplant 
skogen anlaggs med 2.000 plantar per 
hekt ar ror man sig med ca 50.000 
sticklingar per hektar hos energivide 
na . Bestandet paminner foga om skog 
och exempel maste sokas utomlands. 

Videodlingen som pa en sommar 
blir tre meter hog paminner om en 
annan energivaxt, sockerroret saval 
ifraga om sina odlingsegenskaper som 
till sitt anva ndni ngsandamal. Ocksa 
sockerroret odlas som sticklingar i 
rader och dr ivs upp ogenomtrangligt 
tatt och skor das som slanor. Fornyel
sen sker genom skott och under fyra 
ars tid tas tre skordar. Sockerroret 
odla s idag i Bra silien som ra vara for 
etanol som ska ll er satta bensin. 

Odlingen av soc kerror ar idag helt 
mekaniserad fran plan tering till skord . 
Ocksa detta kan tjana som forebild da 
viden blir odling svax t. 

4 Viii Du fa saklig skogsinformation? 
Prenumerera da pa SKOGSBRUKET! 
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