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Resume 
I et forsøg med stiklingeformering af to nyudvik
lede navnekloner samt to nummerkloner af Dier
villa slægten var der forskel på roddannelse og 
skudtilvækst, men ikke på knopbrydning hos de 
fire kloner. Af navneklonerne fik 'Dise' hurtigt 
rod, medens 'DiIon' ved stikning i væksthus behø
ver to uger længere på stikkebedet for at opnå til-

fredsstillende roddannelse. Behandling af stiklin
gerne med auxinet IBA nedsatte roddannelsesti
den. 

'Dise' og 'DiIon' kan stikkes såvel i væksthus 
som under lave plasttunneler på friland. 

Træagtige stiklinger stukket i væksthus synes 
ikke at være en anvendelig formeringsrnetode. 

Nøgleord: Diervilla lonicera 'Dilon', Diervilla sessilifolia 'Dise' , stiklinger, rodning, IBA behandling, formering. 

Summary 
In an experiment with the propagation of two 
newly developed named dones and two number 
dones of the Diervilla genus differences between 
the dones were found in rooting, budbreak and 
shoot growth. 'Dise' was a fast rooter while 
'Diion' , when prop agate d in a glasshouse with an 
automatie mist system, needed two weeks longer 

in the propagating beneh to be prop erly rooted. 
IBA treatment shortened the rooting period. 

It was als o demonstrated that 'Dise' and 
'DiIon' ean be propagated in low polythene tun
nels on the open ground. 

Propagation by hardwood euttings in a glass
house do not seem to be possible. 
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Indledning 
Diervilla slægten har hidtil sjældent været dyrket i 
Danmark. Efter flere års udviklingsarbejde er 
der på Institut for Landskabsplanter udvalgt to 
nye kloner, en for arten D. sessilifolia og en for ar
ten D. lonicera. 

Disse nye kloner er navngivet 'Dise' og 'Diion' 
(2). Begge kloner er gennem Planteopforme
ringsstationen blevet udsendt til planteskoleer
hvervet. 

Som følge af den sjældne dyrkning foreligger 
der i danske planteskoler ingen viden og erfaring 
vedrørende formering af Diervilla. En litteratur
søgning har kun givet enkelte oplysninger. Der 
findes ingen speciallitteratur eller forsøgsberet
ninger om emnet. Enkelte håndbøger om forme
ring nævner Diervilla. 

Det hedder (3), at D. lonicera og D. sessilifolia 
let formeres ved stiklinger eller udløbere. En an
den håndbog (1) siger, at stikning af urteagtige 
stiklinger er den almindelige formeringsrnetode 
for Diervilla kloner, og at træagtige stiklinger kan 
stikkes i bænk i marts. 

Disse sparsomme oplysninger ledte til, at der 
sideløbende med udvalgsarbejdet blev udført for
søg med henblik på udvikling af egnede metoder 
for stiklingeformering. Ud over 'Dise' og 'Diion' 
indgik to nummerkloner af D. lonicera i forsøget. 

Ved planlægning af stikkeforsøgene og på bag
grund af pilotforsøg blev der lagt vægt på at samle 
viden om klonernes roddannelse, såvel ved stik
ning i væksthus som ved stikning under lave plast
tunneler på friland. For stikning i væksthus blev 
det anset for ønskeligt at undersøge klonernes re
aktion på auxinbehandling. Endelig er der ind
samlet viden om såvel urteagtige som træagtige 
stiklinger. 

Materialer og metoder 
Stikning i væksthus 
Moderplanter 
Stikkematerialet blev høstet på toårige moder
planter, der var stukket i væksthus i 1984 og over
vintret i potter i væksthus. I sommeren 1985 blev 
planterne viderekultiveret på containerplads og 
udplantet på friland i efteråret 1985. 

Stiklinger 
Urteagtige stiklinger blev stukket i uge 26, 1986. 
Til stiklinger blev der brugt topskud. For at få et 
fuldt udviklet bladpar med, blev stiklingerne til-
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klippet i ca. 15 cm længde. Skudspidsen, der of
test bestod af blomsterknopper, blev ikke fjernet. 

Træagtige stiklinger blev stukket i uge 14, 1987. 
Der blev stukket 10 cm lange stiklinger, høstet 
umiddelbart før stikning og stukket under samme 
forhold som for urteagtige stiklinger. 

Auxinbehandling 
Ud over ubehandlede kontrolparceller indgik der 
tilførsel af to styrker af auxinet indolylsmørsyre 
(IBA) i pudderform. Der blev benyttet Seradix 1, 
der ifølge producenten er beregnet til urteagtige 
stiklinger, og Seradix 2, der er beregnet til halv
træagtige stiklinger. 

For træagtige stiklinger indgik desuden be
handling med Seradix 3. 

Inden auxinbehandlingen blev stiklingerne fug
tet med vand og derefter behandlet med Seradix 
pudderet, ved at stiklingernes basis blev dyppet 
ca. 1 cm dybt i pudderet. Stiklingerne blev stuk
ket umiddelbart efter auxinbehandlingen, og der 
blev ikke benyttet stikkepind. 

Stikkeforhold 
Der blev stukket i 7 cm potter fyldt med fin spag
num/stenuld i blandingsforholdet 3: 1. 

Potterne stod pottetæt på et væksthusbord med 
tåge, og der blev, med undervarme, holdt en mini
mumstemperatur på 21 ae i stikkernediet. Der 
blev stukket fire gentagelser li 10 stiklinger pr. be
handling. 

Bedømmelse 
Roddannelsen blev bedømt ved forsigtigt at slå 
potteklumpen ud af potterne, således at klumpen 
blev bevaret intakt. Metoden er tidligere beskre
vet (4). Kun stiklinger, hvor der var en eller flere 
rødder synlige på potteklumpens overflade, blev 
noteret som havende rod. 

Der blev givet karakter for, i hvilken grad pot
teklumpens overflade var dækket af rødder. 

Der blev brugt følgende karakterskaia: 
O Ingen rødder synlige. 
1 En enkelt eller nogle få rødder synlige. 
2 20 pct. af potteklumpens overflade dækket 

af rødder. 
5 50 pct. af potteklumpens overflade dækket 

afrødder. 
10 = 100 pct. af potte klumpens overflade jævnt 

dækket af rødder. 
De mellemliggende karakterer blev benyttet 

efter samme metode. 



De urteagtige stiklinger blev bedømt fire og 
seks uger efter stikning, medens de træagtige stik
linger blev bedømt fem uger efter stikning. 

De urteagtige stiklinger af 'Dise' og 'Dilan' 
blev yderligere bedømt for skudbrydning og 
skudtilvækst 12 uger efter stikning. 

Stikning i lav plasttunnel 
Urteagtige stiklinger blev stukket i uge 29, 1986. 
Moderplanter og stiklinger var som beskrevet un
der stikning i væksthus. Ingen stiklinger blev be
handlet med auxin. Der blev kun stukket stiklin
ger af 'Diion' og 'Dise' . 

Stikkeforhold 
De lave tunneler var 1 m brede og 0,4 m høje. Be
dene bestod af let sandmuldet jord, dækket med 
ca. 2 cm støbesand. Tunnelerne var dækket med 
0,07 mm tykt skyggefolie med en lysgennemgang 
på ca. 35 pct. 

Ved hjælp af en tidsstyret automatik blev stik
lingerne overbruset to gange a 20 sek. pr. dag i 
gråvejr og fire gange pr. dag i solskinsvejr og i 
weekender. 

Bedømmelse 
I uge 38 blev stiklingerne taget op og bedømt for 
roddannelse efter de kriterier, man normalt be
nytter ved bedømmelse af stiklinger fra stikke
bed. 

Resultater og diskussion 
Urteagtige stiklinger stukket i væksthus 
I tabel 1 ses, at klon 1008 er den langsomst ro
dende klon af de fire kloner. 

Tabel l. Urteagtige stiklinger stukket i væksthus. Pro-
cent stiklinger med rod ved bedømmelse fire og seks 
uger efter stikning. 
Softwood cuttings stuck in a glasshouse. Per cent cuttings 
rooted. Recorded four and six weeks after sticking. 

Klon Roddanner 4 uger 6 uger 
Clone Rooting 4weeks 6weeks 

hormone 

1008 O O 20 
Seradixl 5 53 
Seradix2 38 60 

LSD 34 36 

'Diion' O 23 80 
Seradix l 63 93 
Seradix2 63 93 

LSD 18 21 

'Dise' O 53 83 
Seradix l 85 98 
Seradix2 93 95 

LSD 24 22 

1006 O 50 80 
Seradix l 93 98 
Seradix2 98 100 

LSD 17 16 

Auxinbehandling forbedrer roddannelsen, og 
der er statistisk sikker forskel mellem ubehand
lede stiklinger og stiklinger behandlet med Sera
dix2. 

For 'Dilan' , 'Dise' og klon 1006 forbedrer 
auxintilførsel ligeledes roddannelsen, og der er 
statistisk sikker forskel på ubehandlede stiklinger 
og stiklinger behandlet med Seradix 2. For stiklin-

Tabel 2. Stiklinger stukket i væksthus. Skudbrydning og tilvækst ved bedømmelse 12 uger efter stikning. 
Cuttings stuck in a glasshouse. Budbreak and new shoot growth. Recorded af ter 12 weeks. 

Klon 
Clone 

'Di Ion' 

'Dise' 

LSD 

LSD 

Roddanner 
Rooting hormone 

O 
Seradix l 
Seradix2 

O 
Seradix l 
Seradix2 

Pet. stiklinger 
med brudte knopper 
Per cent cuttings 
with new shoot 

43.0 
63,0 
70,0 
31,0 

90,0 
93,0 
95,0 
23,0 

Antal nye skud 
pr. plante 
No.ofnewshoots 
shoots per plant 

0,7 
0,8 
1,0 
0,5 

1,5 
1,5 
1,7 
0,6 

cm skud pr. 
plante 
cm new shoots 
perplant 

0,9 
2,0 
2,8 
0,9 

186,0 
206,0 
241,0 
75,0 
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ger behandlet med Seradix 1 er der fire uger efter 
stikning statistisk forskel mellem ubehandlede 
stiklinger og stiklinger behandlet med Seradix 1. 
Seks uger efter stikning er der stadig betydelig 
forskel på ubehandlede stiklinger og stiklinger be
handlet med Seradix 2, medens Seradix 1 har gi
vet næsten lige så hØj roddannelsesprocenter som 
Seradix 2. Auxinbehandlingen har således øget 
hastigheden for roddannelse, hvilket er i overens
stemmelse med (3). 

Tabel 2 viser, at auxinbehandlingen for alle fire 
kloner har medført en forbedring af rodkvalite
ten. For klon 1008 er forskellen mellem ubehand
lede og behandlede stiklinger dog ikke signifi
kant. For 'Dise' og klon 1006 er forskellen såvel 
mellem ubehandlede og behandlede stiklinger 
som mellem de to forskellige koncentrationer af 
auxin signifikant. 

Rodkarakter 
Root quality 

LSD 
1008 

I • • • • _. =. æ. -= 
1008 

LSD LSD 

T 

'Diion' 

Tabel 3. Roddannelse hos stiklinger stukket i lav plast 
tunnel. Bedømt ni uger efter stikning. 
Rooting of cuttings stuck in a low polythene tunnel. Re
corded afrer nine weeks in the low polythene tunnel. 

Klon 
Clone 

'Diion' 
'Dise' 

Pet. levende 
stiklinger 
med rod 
Per cent live 
cuttings 
with roots 

72 
83 

Pet. døde 
stiklinger 
med rod 
Per cent dead 
cuttings 
withroots 

5 
11 

Af tabel 2 fremgår, at Seradix behandling kun 
har medført små forbedringer i procent stiklinger 
med brudte knopper og antal nye skud pr. parcel. 

LSD 
1006 

I • -• -- • • • -• • -. Ubehand-

• i- lede =. =. i_ ill -=. =. -i. -ill --ill all ---=. a- --.æ. ---. --all .æ. ---. -æ_ Seradix 1 .æ. .=. -- --.a. .æ. -=11 -Z. -.i. .a. • -Z. -=11 • .a. .æ. • -Z. -- • • =. .æ . • -= -Z. .=. .i. Seradix2 -=. ---
'Dise' 1006 

Fig. 1. Stiklinger stukket i væksthus. Rodkarakter ved bedømmelse seks uger efter stikning. 
Cuttings stuck in a glasshouse. Root quality score recorded af ter six weeks in the propagation bench. 
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For 'Dilon' er der statistisk sikker forskel mellem 
cm nye skud pr. parcel hos ubehandlede og hos 
stiklinger behandlet med Seradix 1 og Seradix 2. 

Det bemærkes, at der med hensyn til knopbryd
ning og ny skudvækst er en betydelig forskel på de 
to navne kloner. 

Træagtige stiklinger stukket i væksthus 
Ved bedømmelse fem uger efter stikning havde 
kun enkelte stiklinger opnået roddannelse. 

En meget stor del af stiklingerne var på dette 
tidspunkt døde, og det blev anset for formålsløst 
at videreføre denne del af forsøget. 

Dette er i strid med (3), der angiver, at træag
tige stiklinger kan stikkes tidlig forår. Det er ikke 
muligt at give nogen forklaring på baggrunden for 
det dårlige resultat. 

Stiklinger stukket i lav plasttunnel 
Tabel 4 viser, at også ved denne metode har 'Dise' 
givet en højere procent stiklinger med rod end 
'Dilon'. For 'Dise' er det en acceptabel procent
del stiklinger, der har opnået roddannelse, me
dens det for 'Diion' ligger i underkanten af det ac
ceptable. 

Der er i tabel 3 medtaget data for døde stiklin
ger med rod. I forsøget var der blomsterknopper 
i toppen af næsten alle stiklinger. I roddannelses-
tiden vil knopperne efterhånden åbne sig. . 

Bladene angribes meget let af gråskimmel ved, 
at de døde blomster falder ned på bladene. At der 
er flere døde stiklinger med rod hos 'Dise' end 

hos 'Dilan' passer godt sammen med, at 'Dise' 
har en mere urteagtig vækst end 'Diion' . 

Konklusion 
Såvel 'Diion' som 'Dise' får ret let rod, men rod
dannelsen foregår langsommere hos 'Diion' end 
hos 'Dise' . Ved stikning i væksthus i juni måned 
vil 'Dilan' være klar til viderekuItur 8 -10 uger ef
ter stikning, medens 'Dise' kun behøver 6 - 8 
uger. 

Hvis stiklingerne behandles med IBA i form af 
Seradix 1 eller 2 foregår roddannelsen hurtigere. 
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