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HANDBOKEN

Vegetativ växt!örökning betyder 
att man använder växande delar 
av växter !ör att göra "er. Hand-
bokens trädgårdsmästare André 
Strömqvist visar hur man !år "er 
träd, buskar och rosor genom 
att ympa och okulera.

FÖRÖKA MED VÄXTDELAR: Öka mångfalden//Att tänka på – !öre// 
Det här behöver man//Läg"ympning//Barkympning//Okulering// 
+ Månadens kom ihåg 

Text: ANDRÉ STRÖMQVIST
Foto: THERESIA KÖHLIN, COLOURBOX

André skyddar ymp-
ningen på äppelträdet 
med basttråd som stöd 
och ympvax för att  
hindra uttorkning.

När man okulerar 
skjuter man in 
ögat under barken 
på underlaget (se 
sidan 43).

YMPA OCH 
OKULERA

TIPS, TRIX OCH ALLT DU KAN GÖRA I DIN TRÄDGÅRD JUST NU
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4.

Blåmesen förbrukar  
mycket energi och  
behöver ständig tillgång 
på mat under vintern.

2.

3.

6.5.

DET HÄR BEHÖVS
SÅG. Behövs om man ska ympa  
direkt på en större trädgren.

SEKATÖR. Sekatören ska vara 
vass för att snitten ska bli  
jämna och inte fransiga.

YMPKNIV ELLER FICKKNIV. Om 
man ympar eller okulerar ofta 
kan det var bra att ha en vass 
ympkniv, men annars går det 
bra med en vanlig fickkniv.

BAST ELLER ELTEJP. Bast är 
ett traditionellt sätt att binda 

fast en ympkvist eller ett öga. 
Idag är det vanligt att man  
använder exempelvis eltejp 
som både håller ympen på plats 
och skyddar mot uttorkning.

YMPVAX. Man lägger på vax för 
att förhindra uttrorkning. Förr 
bestod ympvax av bivax. Idag 
brukar det vara vax uppblandat 
med material som gör det mer 
lättarbetat. Värm burken  
i handen en stund. Låt den  
gärna stå inomhus först.

Tänk på detta innan du börjar
«�För att ympningen ska lyck-
as krävs det att växterna är 
närbesläktade. Generellt fung-
erar det bra om växterna till-
hör samma art, men ofta kan 
det fungera med olika arter av 
samma släkte, till exempel 
brukar man kunna blanda olika 
rosarter.

«�Knivar och andra redskap 
måste vara rena, annars kan 
man sprida sjukdomar. Snitten 
måste vara färska och får inte 
hinna torka ut.

«�Ta ympriset, kvistar av den 
växt du vill föröka, åtminstone 
några veckor innan det är 
dags att ympa, gärna tidigare. 
Den bästa tiden är december 
till mars. Trädet ska vara i full-
ständig vila. Välj kraftiga och 
upprättväxande skott. Om 
man beskär trädet under vår-
vintern går det utmärkt att ta 
några skott till ympning.

«�Fram till ympningstillfället 
är det viktigt att ympriset  

inte torkar ut eller väcks till liv. 
Lägg det i fuktigt tidningspap-
per i en plastpåse i kylskåpet.

«�För att ympningen ska lyck-
as är det viktigt att kambierna 
hos ympkvist och grundstam 
kommer i kontakt med varan-
dra. Kambiet är ett skikt som 
ligger under barken och det är 
där växtens vätske- och  
näringstransporter sker. På 
några dagar växer de båda 
växternas kambier ihop och 
den inympade delen får del av 
vatten och näring från grund-
stammen.

Föröka !ör ökad mångfald

Vid läg!ympning ska både ymp 
och grundstam vara i vila, alltså 
inte ha fått svällande knoppar. 
1 – 2. Skär ett skarpt diagonalt 
snitt på ympkvist och grundstam. 
3 – 4. Lägg snitten emot varandra 
och bind ihop med bast. Det är 
viktigt att snittytorna ligger emot 
varandra ordentligt med bark mot 
bark. Kambierna hos grundstam 
och ymp måste möta varandra 
om de ska kunna växa ihop (se 

faktaruta ovan). Om ympen är 
tunnare än grundstammen måste 
snitten åtminstone ligga kant i 
kant längs ena sidan.
5. Lägg på vax både runt ymp-
stället och den översta snittytan 
på ympen. 
6. Sätt ner grundstammen  
i en kruka eller hink med jord. Ställ 
i ett växthus, drivbänk eller utom-
hus om det är tillräckligt varmt, 
så väcks den snart till liv. 

Läg"ympning

Kambierna, som gör att 
delarna växer ihop, ligger 
i ett skikt mellan bark 
och ved.

Rätt redskap och 
tillbehör är viktiga 
för att lyckas.

Genom att ympa in nya sorter 
på ett gammalt äppelträd är 
det möjligt att få flera äppel-
sorter på ett och samma träd.

1.

Barrotade  
grundstammar.

När man ympar eller okulerar 
”opererar” man ihop två plantor 
för att göra en. När de två plan-
torna har vuxit ihop är tanken att 
den ska förena de två olika plan-
tornas bästa egenskaper. Det kan 
vara en vacker ros och en härdig 
buske, eller en god frukt och ett 
småväxt träd. Men genetiskt bil-
dar de aldrig en växt. De är sam-
manvuxna, men de olika delarna 
och cellvävnaderna är åtskilda. 

Sår man frön blir de nya plan-
torna aldrig exakt lika moderplan-
tan. När man ympar eller okulerar 
blir de identiska och även bota-
niskt samma individ som dem 
man tog ympen från.

Antalet fruktsorter som finns 
att välja mellan har minskat be-
tydligt under 1900-talet. I början 
av seklet hade vissa större plant-
skolor över 100 olika äppelsorter i 
sitt sortiment. Idag är förökningen 
av fruktträd koncentrerad till någ-
ra få specialplantskolor och sorti-
mentet är begränsat. De lokala 
sortvariationen som tidigare 
fanns har därför nästan försvun-

nit. Men ofta finns de kvar i träd-
gårdar och kan man ympa eller 
okulera räcker det med en enda 
kvist från en gammal sort för att 
skapa ett nytt träd. 

Det finns flera olika ympnings-
metoder. I den här Handboken  
tar vi upp de två vanligaste: lägg-
ympning och barkympning.

Ympa och okulera  
– så funkar det
Ympning används främst för för-
ädling av fruktträd, som äppel-, 
päron, plommon- och körsbärs-
träd. Okulering används mest på 
rosor. Båda metoderna går även 
att använda på andra prydnads- 
och nyttoväxter, till exempel sy-
ren, paradisäpple, hagtorn, mag-
nolia och rönn. 

Man brukar slå ihop de båda 
teknikerna och kalla det för föräd-
ling. Men man ska inte blanda ihop 
det med växtförädling, som hand-
lar om att välja ut och ta fram nya 
sorter med helt nya egenskaper.

När man ympar använder man 
en bit av ett skott, för det mesta 

med tre till fem så kallade ögon, 
vilande knoppar som syns som 
knutar på kvistarna, och ”opere-
rar” in det på en annan växt, en så 
kallad grundstam. När man okule-
rar tar man istället ett enda öga 
från ett skott och ”opererar” in 
det på grundstammen. Det går 
alltså åt mindre material från den 
ädla växten, den man vill föröka, 
när man okulerar än när man ym-
par. Men om man är ovan är det 
lättare att ympa än att okulera.

Det är vanligast att ympa in en 
eller flera nya sorter på ett befint-
ligt träd. Men man kan också  
”göra” ett helt nytt träd genom 
att ympa på en grundstam som är 
ett par år gammal. Bor man i ett 
område där det finns vildaplar, 
som ofta har små och inte så go-
da frukter men är härdiga, kan 
man använda dem och ympa in 
förädlade sorter och alltså få 
bättre frukt. 

Ibland kan ympade växter ha 
lättare att stå emot vissa sjuk- 
domar eftersom den ädla sorten, 
som kan vara mottaglig för någon 

jordbunden sjukdom, sitter på en 
motståndskraftig grundstam som 
inte är mottaglig för sjukdomen.

Välj rätt  
grundstam
Den nedre delen av en ympad  
eller okulerad växt är grundstam, 
medan den övre delen är av den 
ädla sort som man har ympat eller 
okulerat in. 

Grundstammen påverkar plan-
tans storlek, växtsätt och härdig-
het. Den ädla avgör utseende hos 
blad och blommor samt hur fruk-
ten ser ut och smakar.

När det gäller rosor är grund-
stammen ofta en vildart, exem-
pelvis stenros Rosa canina eller  
japansk klätterros R. multiflora. 
Till fruktträd har man förädlat 
fram grundstammar med olika 
egenskaper. A2 är kraftigväxande 
och härdig och går att använda 
långt upp i landet. Även B9 är  
härdig, men svagväxande och  
ger betydligt mindre träd.

Grundstammar finns att köpa 
hos specialplantskolor.
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Barkympning gör man när trädet 
savar (från att knopparna börjar 
svälla till och med blomningen). 
En grundförutsättning för att 
ympningen ska bli lyckad är att 
underlaget, grundstammen, har 
vaknat mer än ympkvisten. Ymp-
kvisten ska vara i vila med knop-
par som inte börjat svälla medan 
knopparna på trädet/grundstam-
men ska ha börjat svälla eller till 
och med slagit ut till blad.

Ympar man på en köpt grund-
stam i vila väcker man den först 
genom att jordslå den. Att jordslå 
är som en fuskplantering, och 
innebär att man täcker rotsyste-
met med jord. Det kan  

exempelvis vara direkt på marken 
eller i en låda. Man kan jordslå för 
att övervintra en växt, för att  
sätta fart på den eller bara i vän-
tan på en permanent plantering.

Gör så här
Ställ grundstammen i ett växthus, 
drivbänk eller utomhus om det är 
tillräckligt varmt. Ett tips för att 
hitta rätt tid för det är att se om 
träden i trädgården har börjat 
växa och få blad.

När man barkympar klipper 
man först av underlaget, alltså 
grundstammen, precis ovanför 
stället där man vill ympa in den 
nya sorten. 

1. Kapa grenen på trädet i nivå 
där ympen ska vara.
2. Skär ett vertikalt snitt med en 
vass kniv och lossa barken  
försiktigt. Ympkvisten ska ha ett 
långt diagonalt snitt nedtill och 
ett horisontellt snitt upptill. En 
ympkvist med tre till fem ögon 
(vilande knoppar) är lagom lång.
3. Det diagonala snittet ska  
vara alldeles jämnt för att det ska 
kunna växa ihop med underlaget. 
4. Sätt in ympens diagonala snitt 
innanför barkflikarna.
5 – 6. Bind om med bast och 
lägg på ympvax. Lägg också vax 
på toppen av ympen för att för-
hindra att den torkar ut. 

Till skillnad från vid ympning 
okulerar man under hög- eller sen-
sommar. Då släpper barken lättare 
från stammen än tidigare på året 
och grenarna som man ska ta  
ögonen från har börjat bli förveda-
de. Öga och grundstam har lättare 
att växa ihop när det är varmt.

Om man okulerar plommon  
eller körsbär är det viktigt att väl-
ja spetsiga knoppar, ögon som är 
bladknoppar, eftersom de runda 
är fruktknoppar och de kan vara 
svåra att skilja åt.

Det är bra att öva på att skära 
till ögon innan man gör sin första 
okulering. 

Klipp till okuleringsriset, som är 
de skott man klipper av från den 
ädla växten. Sätt det genast i en 
hink med vatten för att hindra  
uttorkning. 

Gör så här 
1. Klipp av alla blad, men lämna 
kvar bladstjälkarna, som fungerar 
som ett handtag när man arbetar. 

2. Skär loss ett öga från okule-
ringsriset genom att först göra  
en skåra nedanför ögat och sedan 
lägga kniven ovanför ögat och 
skära strax under det och ner till 
den första skåran. 
3. Lägg kniven strax ovanför ögat 
och skär längs med och ner till 
snittet så att ögat lossnar.
4 – 5. Ta bort vedbiten bakom ögat 
för att främja sammanväxningen.
6. Skär ett horisontellt snitt  
i barken på grundstammen och 
från det ett vertikalt snitt som är 
cirka tre centimeter långt. Lossa 
barken så att det bildas två flikar.
7. Skjut in ögat under barken  
mellan flikarna.
8. Bind om med bast och lägg på 
ympvax som skydd.

Ögat börjar inte växa förrän näs-
ta vår. Om bladstjälken faller av  
efter ett par veckor betyder det 
att ögat och grundstammen har 
vuxit ihop. Sitter bladstjälken kvar 
har det troligen torkat och dött. 
Då får man försöka igen nästa år.

ANDRÉ TIPSAR!

 Är man ovan är  
det lättare att ympa 

än att okulera.

YMPNINGENS HISTORIA
DET ÄR INGEN som vet hur länge man har känt till ympnings-
tekniken. Att romarna ympade växter vet man, men det finns 
även uppgifter som tyder på att man använde sig av tekniken  
redan i Mesopotamien för 3 000 – 5 000 år sedan. Till Sverige kom 
kunskapen att ympa med klostren under 1100-talet och i hand-
skrifter från 1300-talet talas det om särskilda ympmästare. 

Under 1700- och 1800-talen förökade många herrgårds- 
trädgårdar fruktträd för eget behov och försäljning. Så  
småningom startade specialiserade trädskolor för uppdrag- 
ning av fruktträd och prydnadsträd.

Barkympning

Barkympning på en köpt grundstam 
kan man göra på samma sätt som 
med ett befintligt träd som underlag. 

Skötsel efter 
"örädling
PÅ ROSOR skyddar man oku-
leringsstället genom att kupa 
upp jord omkring det under 
sen höst. Ta sedan bort jor-
den på våren. På vårvintern 
klipper man av grundstam-
men strax över okuleringen 
innan rosen börjar växa.

På andra växter klipper 
man av grundstammen ovan-
för det inokulerade ögat när 
det börjat växa. Ta bort skott 
som kommer under okule-
ringsstället. Om de får vara 
kvar tar de växtkraft från det 
nya skottet. Men spara ett av 
skotten som kommer under 
okuleringsstället tills ögat har 
blivit ett riktigt skott, efter-
som bladen förser plantan 
med kraft. På buskar toppar 
man det nya skottet några 
gånger under försommaren, 
dock inte senare än midsom-
mar. Ta bort alla blommor 
och fruktämnen. De första 
två tre åren är inte infäst-
ningen, där skottet sitter 
fast, tillräckligt stark för att 
skottet ska orka bära frukt. 

Till hösten har man en  
färdig planta. Rosor sätter 
man så djupt att okulerings-
stället hamnar minst 10 cm 
under jordytan. Andra ympa-
de och okulerade växter 
planterar man om på samma 
djup som tidigare.

Okulering

1.

2.

3.

4. 5. 6.

5.

4.

1.

7.

2.

3.

6.

8.

Det viktigt att under- 
laget har vaknat med 
svällande knoppar och 
att ympkvisten fort- 
farande är i vila.

Okulera alltid med färskt 
växtmaterial. Om man und-
viker att okuleringsris, 
ögon och grundstam torkar 
är chansen större att okule-
ringen lyckas.

Öga.
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Övervintrande  
växter
«�Titta till de växter som står på 
frostfri vinterförvaring, exempel-
vis pelargoner och fuchsior. Vatt-
na snålt, jorden får inte torka ut 
helt men heller inte bli blöt.

Kolla vintertäcket
«�Kolla växter som fått något 
slags vintertäcke. Vind och djur 
kan riva upp ett täcke av löv och 
ris och då måste man återställa 
det för att växterna inte ska ta 
skada.

Skydda späda  
fruktträd
«�Harar och rådjur gillar späda 
frukt- och prydnadsträd som där-
för bör få ett skydd som täcker 
kronan, inte bara stammen. Höns- 
eller kycklingnät fungerar bra.

Förvara äpplen
«�Vinteräpplen kan klara sig 
länge utomhus i en låda som  
är isolerad mot kyla, gärna med  
frigolit. Blir kylan sträng måste 
man förstärka isoleringen eller  
ta in äpplena.

Sköt om julgranen
«�Såga av en bit längst ner på 
granen innan den hamnar i jul-
gransfoten. Då suger den upp vatt-
en bättre. Ge den ljummet vatten 
varje dag. Glöm socker och andra 
tillsatser, vatten fungerar bäst. 

Stötta mot snö
«�Växter på utsatta ställen där 
snö kan rasa ner bör få stöd un-
derifrån för att inte bli knäckta av 
tyngden. Barrväxter och städse-
gröna bladväxter som rododend-
ron är särskilt utsatta.

«�Skydda ömtåliga 
julblommor mot 
kyla när de frak-
tas hem. Det gäller 
fram!ör allt julstjär-
nor som inte tål den 
minsta frost eller 
ens lite kalldrag.
Så i januari
«�En del växter tar lång tid på sig 
från frö till planta. Tidigt i januari 
kan man så klockranka, pelargon 
och jätterverbena, liksom köks-
växter som aubergine, chili och 
kronärtskocka.

Färgprakt med  
vinterblommor
«�Lys upp bland de gröna inne-
växterna med några fräscha  
vinterblommare, till exempel  
syrenviva, browallia, jordviva  
eller vippjasmin.

Duscha de gröna
«�Gröna inneväxter ska ha snålt 
med både näring och vatten i vin-
termörkret när livsprocesserna 
går på sparlåga. Ge dem någon 
form av tillskottsbelysning och 
duscha dem gärna varje dag.

 allt 

Halkfritt saltfritt
« Halka kan bli ett problem på 
gångar och vägar. Sand och 
grus smutsar ner och man drar 
med det in i huset. Tösalt fräter 
mot sten och betong och ska-
dar dessutom gräs och annan 
växtlighet vid sidan av gångar 
och vägar. 

Numera finns det alternativa halkskyddsmedel. Till exempel gra-
nulerad kaciumoxid som smälter snö och is ända ner till minus 50 
grader och som har både snabb verkan och långvarig e!ekt. Det 
ger inga fläckar eller andra spår efter sig och är ofarligt för växter 
och djur. 

+ MÅNADENS  
KOM IHÅG

Text: LARS-ERIK LÄCK

Januari
Skydda mot vilt, snösäkra buskar och träd, !xa 
den tidiga frösådden och duscha inneväxterna.

GLÖM INTE!

Hannu Sarenström och Aile,  
labrador retriever.

VAD GÖR DU NU I DIN TRÄDGÅRD?

Hannu Sarenström
Mat- och trädgårdsinspiratör med trädgård på Kinnekulle.

Gäst-
inspiratör

– Vintern är stillsam för trädgårdsmänniskan och jag tycker 
om att vila från trädgården ett tag så att jag blir rejält sugen 
när det är dags igen. 

Är det något som blommar?
– Ja, lite trädgård blir det ju ändå, jag driver snödroppar och 

krokus till nyår. De vilar i matkällaren och jag hämtar upp dem 
när jag börjar längta. De står ljust och svalt i cirka två veckor 
innan de kommer i blom, underbart att börja året så. 

Gör du något utomhus?
– På nyårsdagen klipper jag ner mina storblommiga klema-

tis och resten av vintern åker jag slalom och fantiserar om 
nya projekt i trädgården. Visserligen blir de  
sällan genomförda men att fanti-
sera är vinterberikande.

Vilken är din favorit-
fantasi just nu?

– Ett orangeri uppvärmt 
till 12 grader – tänk så 
härligt att mitt i vintern  
driva vårlökar i blom i en 
doft av rosmarin.

Frostkänslig 
stjärna.

Ibland räcker det inte  
bara med att skotta.


