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Der er i dag et stigende marked
for læskedrikke fremstillet af
blomster og bær af hyld i lande
som Tyskland, England, Polen,
Sverige, Østrig og Danmark.
Derfor er der stor interesse for
nye sorter af hyld, som kan ind-
gå i produktionen af sunde,
næringsrige og velsmagende
læskedrikke og fødevarer.

Denne Grøn Viden fokuserer
på metoder til vegetativ formering
af hyld. Stikninger af hyld kan for-
meres fra december og frem til
juni. Det bedste resultat opnås af
urteagtige stikninger taget i maj
eller juni.

Træagtige stiklinger
Stikning i marken
Til formering af hyld kan der i
perioden fra december til tidligt
forår i februar/marts tages stæn-
gelstykker med 2 knopsæt idet
der klippes ca. 3-4 cm over øverste
og 0,3-0,4 cm under det nederste
knopsæt. Det bedste resultat op-
nås, hvis der klippes af 1-årige
grene. Foto 1 viser uegnet plante-
materiale fra den yderste del af
vedagtige grene (A) og velegnede
stiklinger fra de lidt tykkere dele
af grenene (B, C).

Hvis stængelstykkerne ind-
pakkes i vådt papir eller dækkes
med en fugtig fiberdug kan de op-
bevares ved 0-1 ºC indtil stikning.
Alternativt kan stængelstykkerne
lægges ned i vådt grus. I begge til-
fælde skal stiklingerne holdes i
mørke. Når jorden er bekvem i
foråret sættes de udklippede
stængelstykker så dybt i jorden
at øverste knopsæt er højst 1 cm
over jorden.

Ved udplantning skal jorden
være løsnet så dybt, at det kan lade

Foto. 1. Træagtige stiklinger udtaget i vinterperioden. Uegnet
plantemateriale (A) og gode stiklinger med 2 knopsæt (B og C)

Foto 2. 3 slags træagtige stiklinger i potte stukket i et koldt
væksthus i februar. Flækket gren med en knop (A); stikling med
2 knopsæt (B) og en stikling med et knopsæt (C)

sig gøre at sætte endog de længste
stiklinger, der kan have en længde
på 25-30 cm. I disse tilfælde kan
stiklingerne halveres som vist i
foto 2. En anden mulighed er at
løsne jorden ekstra dybt i plante-
rækken ved brug af en jordgrubber.

Da det er meget vigtigt at
undgå udtørring er det ofte nød-
vendigt at vande for at opnå en
høj sætningsgrad. Det kan i nogle

tilfælde være en fordel at anvende
gødningsvand, der kan være en
Hornumblanding fortyndet 1:100,
som eventuelt tilføres ved dryp-
vanding.

Stikning i potter
Træagtige stiklinger kan som vist i
foto 2 stikkes i 1,5 l potter i vækst-
hus. På grund af begrænsningen i
den opnåelige stikkedybde bør der
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anvendes korte stiklinger. Der
kan anvendes 3 slags stiklinger:
A. Et kort stængelstykke afskåret

omkring nodiet og flækket på
langs.

B. Et internodie med 2 knopsæt.
C. Et kort stængelstykke med et

knopsæt og 5-10 cm internodie.
De korte stængelstykker, der

især bruges når der er meget lidt
formeringsmateriale, bør kun an-

Foto 3. Sideskud på 2-årig gren (A) og en tilklippet stik-
ling med 2 nodier (B)

Foto. 4.Potte med urteagtig stikling

vendes, når der stikkes i væksthus
fordi der vil være for stor risiko for
udtørring i marken.

Jorden skal trykkes godt ned
omkring stiklingerne, som skal
passes omhyggeligt med vand
idet der hurtigt kan ske udtørring
af den forholdsvis begrænsede
mængde jord. Specielt ved brug
af korte stængelstykker med 1
eller 2 knopper skal tilførsel af

vand være sikret enten ved dryp-
vanding eller ved undervanding.
Ved undervanding anbringes pot-
terne på fiberdug, der holdes fug-
tig ved tilførsel af vand gennem
siveslanger. Det er en fordel at
etablere undervarme ved 16-18
°C, og samtidig er det vigtigt at
stiklingerne holdes kolde i toppen.

Normalt danner stiklingerne
mange blade og får et veludviklet
rodnet i løbet af de første par må-
neder efter stikning. Det betyder,
at nye planter hurtigt vil være klar
til at blive plantet ud i den bedste
periode, som er fra først i septem-
ber til sidst i november.

Urteagtige stiklinger
Stikning i potter, jiffy pots eller
rockwool brikker
Når hylden begynder at blomstre
sidst i maj kan der på samme
måde, som beskrevet for vedagtige
stiklinger tages urteagtige stiklin-
ger af de nye grønne grene eller
bedst fra sideskuddene på de 2-
årige grene, som har grønne blade
på det tidspunkt. På det øverste
bladpar fjernes de yderste små-
blade og de nederste blades stilk
afklippes i en længde på 0,5 cm,
som vist på foto 3. Stiklingerne
skal sættes så dybt, at det neder-
ste bevarede nodie er 1 cm under
stikkemediet, som skal trykkes so-
lidt til omkring stiklingen.

Det er nødvendigt at kunne
overdække stiklingebedet med
hvid plastfolie og såvel stiklinger
som voksemedium skal holdes
passende våde ved overbrusning
eller tågeformering i de første 2-3
uger. Derefter er planterne mindre
følsomme overfor udtørring, men
plantemediet skal altid være vel-
forsynede med vand og gødning.
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Efter ca. 3 uger har de urteagtige
stiklinger dannet de første fine
rødder og efter ca. 5 uger er der
normalt et veludviklet rodnet. Det
betyder at planterne kan sættes på
lidt større afstand indtil de udplan-
tes i september, oktober eller no-
vember, hvor de ved tidlig plant-
ning let kan nå at videreudvikle
rodnettet og opnå en tilfredsstil-
lende størrelse det følgende år.

Størst succes med
urteagtige stiklinger
Træagtige og urteagtige stiklinger
har generelt samme anslagspro-
cent. Med sorterne Allesø, Korsør,
Samdal, Samocco, Sampo, Finn
Sam og Samyl opnås normalt
80-100% anslag.

Brug af urteagtige stiklinger,
der tages i maj/juni, er den sikre-
ste metode til formering af hyld
idet den giver den højeste sæt-
ningsprocent og flest planter med
veludviklede blade og rødder.

Hvis formeringen udskydes
til juli/august opnås en lavere
sætningsgrad og ringere planter.
I frostperioder om foråret kan Foto. 5. Stiklingeformeret plante

portionalt med antallet af planter
pr. ha. Hvis der bruges relativt små
maskiner og anvendes passende
beskæring kan rækkeafstand og
planteafstand nedsættes til hen-
holdsvis 4 og 1 m. Hvis dette
praktiseres skal hver anden busk
fjernes efter 4-5 år med bæring.

vedagtige stiklinger blive tørre på
grund af den lave relative fugtig-
hed i sådanne perioder. Dette kan
medføre en lav anslagsprocent.

Plantning
Der bør plantes i fiberdug, hvor-
ved mekanisk renholdelse i ræk-
ken kan undgås. Mellem ræk-
kerne kan anvendes mekanisk
ukrudtsbekæmpelse eller kløver-
græsbaner, som bør klippes hyp-
pigt. Det er også muligt at etablere
permanente græsbaner uden klø-
ver. Hyld kræver mellem 200 og
300 kg N/ha hvert år. Hvis der an-
vendes kløvergræs og nedmuld-
ning af denne hvert år, kan der
spares på tilførsel af kunst- eller
husdyrgødning. Planteafstanden
bør tilpasses forventningerne an-
gående buskenes størrelse og
bredden på de maskiner og red-
skaber, der ønskes anvendt i
hyldeplantagen. Den optimale
rækkeafstand er 4-5 m og plante-
afstanden bør være mellem 1,5 og
2 m. De første 4-5 år efter etable-
ring af en hyldeplantage vil udbyt-
tet af blomster eller bær være pro-


