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Abstract 

The aim of this study was to investigate effects of lowered osmotic potential and osmotic agents on 

seedling germination and mean germination time (MGT) of some common roadside plants. Seeds of 

Prunella vulgaris, Anthyllis vulneraria, Puccinella distans, Stellaria graminea and Viscaria vulgaris were 

distributed in petri dishes and exposed to mannitol and sodium chloride solutions with osmotic potential 

of -0.3, - 0.6 and -0.9 MPa. Mannitol was used to distinguish osmotic effects from ionic effects caused by 

sodium chloride. Controls with distilled water showed germination in the absence of osmotic and ionic 

effects. The percentage of emerged seedlings were highest in controls for all species and decreased with a 

lower osmotic potential. Viscaria vulgaris had the highest percentage of emerged seedlings across all 

treatments. The lowest percentage of emerged seedlings had Puccinella distans and Stellaria graminea. It 

took longer time for all species to germinate under a lower osmotic potential. Viscaria vulgaris and 

Anthyllis vulneraria turned out to be most sensitive to abiotic changes and grew slowest in relation to 

controls. There was no difference in the impact of the osmotic agent on percentage germination and MGT, 

indicating that it is mainly the osmotic effect that affects the seed germination. 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka effekter på frögroning i form av procentuell frögroning och mean 

germination time (MGT) för några vanligt förekommande vägkantsväxter till följd av saltning av vägar. 

Frön från (Prunella vulgaris), getväppling (Anthyllis vulneraria), grått saltgräs (Puccinella distans), 

grässtjärnblomma (Stellaria graminea) och tjärblomster (Viscaria vulgaris) fördelades i petriskålar och 

utsattes för mannitol- och natriumkloridlösningar av osmotisk potential -0,3, -0,6 och -0,9 MPa. Mannitol 

användes för att skilja osmotiska effekter från joniska effekter som natriumklorid ger upphov till. 

Kontroller med avjoniserat vatten visade frögroning i frånvaro av osmotiska- och joniska effekter. Den 

procentuella frögroningen var högst i kontrollerna för samtliga arter och minskade med en lägre osmotisk 

potential. Tjärblomster visade sig gro bäst under samtliga behandlingar. Lägst procentuell groning hade 

grått saltgräs och grässtjärnblomma. Det tog längre tid för alla arter att gro under en lägre osmotisk 

potential. Tjärblomster och getväppling visade sig mest känsliga mot abiotiska förändringar och grodde 

långsammast i förhållande till kontroller för respektive art. Vilket ämne som fröna utsattes för hade ingen 

påverkan på procentuell groning och MGT, vilket tyder på att det är osmotiska effekter som påverkar 

arternas frögroning.  
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Inledning  

Under de senaste hundra åren har arealen betesmarker och ängar i Sverige minskat med 90 % (Öster m. 

fl., 2007). Ängar och betesmarker utgör viktiga livsmiljöer för många växtarter (Ekstam m.fl., 1988). I 

takt med att landskapet förändras har många arter trängts undan och vägkanter utger idag viktiga 

kompletterande habitat för hotade arter, och vissa rödlistade arter har till och med sin huvudutbredning 

där (Lennartsson & Gylje, 2009).  

Floran på ängs- och betesmarker skiljer sig från floran längst vägar (Tikka m.fl., 2009). Vägkanter 

påverkas även av trafik och skötsel av vägarna, bland annat saltning vintertid (Tikka m.fl., 2009). En hög 

salthalt i jorden hör till de miljöfaktorer som är mest skadliga för växter, samtidigt som det är avgörande 

för fördelningen av arter (Bartels & Sunkar, 2005).    

En hög salthalt i växtens omgivning kan förhindra tillväxt genom osmotisk stress (Maia m.fl., 2010), 

oxidativ stress (Ahmad, 2010) och/eller genom jon-toxicitet (Chinnusamy m.fl., 2005). I en miljö med 

hög salthalt påverkar natrium (Na+) och klorid (Cl-) upptag av vatten på grund av osmotiska effekter 

(Almansouri m. fl., 2001) och assimilering av nödvändiga växtnäringsämnen, bland annat kväve (N) som 

är grundläggande för tillväxt och utveckling (Ashraf m.fl., 2018).  

Glykofyter är växter som är anpassade för miljöer med låga halter Na+ (Assaha m.fl., 2017). 

Assimileringen av kväve i saltrik miljö begränsas kraftigt hos glykofyter, vilket medför att de inte är 

framgångsrika i miljöer med hög salthalt (Flores m.fl., 2001). Halofyter däremot är toleranta mot höga 

halter salt, eftersom anpassningar har utvecklats för att undvika saltstress (Yin m.fl., 2018). För att tillväxa 

och leva i jord med hög salthalt har halofyter specialiserade fysiologiska mekanismer för 

fotosyntesjustering, osmotisk balans och jonhomeostas, samt en kombination av de olika mekanismerna 

(Hariadi m.fl., 2011). Vissa halofyter visar en ökad tillväxt med salthalt, medan andra halofyter är 

salttoleranta växter som har sin högsta tillväxt vid kontakt med sötvatten (Glenn & O’leary, 2006). 

Frögroningsprocessen startar då det torra fröet påbörjar upptaget av vatten (Bewely & Black, 1994). Det 

synliga tecknet på att en groningsprocess är fullständig hos en fröplanta är vanligtvis att en rot tränger 

igenom fröskalet (Bewley, 1997). Höga intracellulära koncentrationer av Na+ och Cl- kan hämma 

metabolism och celldelning i ett tidigt stadie (Neumann, 1997). Generellt påverkas frögroningen hos 

glykofyter i större utsträckning än hos halofyter utsatta för höga saltkoncentrationer (Khan & Ungar, 

1997).  

Joniska effekter särskiljs från osmotiska effekter genom att jämföra effekterna av saltlösningar och 

isotoniska lösningar (samma osmotisk potential) av ämnen med osmotisk effekt, vilka inte kan 

genomtränga cellväggen (Dodd & Donovan, 1999). I den här studien användes natriumklorid och mannitol 

för att skilja joniska från osmotiska effekter under frögroningen. En ökad koncentration av mannitol har 

https://d.docs.live.net/ab61dd6fa93b8426/Dokument/(Neumann,%201997)
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vid en tidigare studie visat en negativ effekt på frögroning som en effekt av mindre mängd vatten i 

lösningen vid lägre osmotisk potential (Możdżeń m.fl., 2015). Kontrollerna med avjoniserat vatten visade 

hur frön grodde utan jonisk- och osmotisk påverkan. Mean germination time (MGT) och total procentuell 

frögroning analyserades för olika aspekter av frögroning. Mean germination time syftar på ett viktat 

medelvärde av groningstiden, medan den procentuella frögroningen innebär den andel frön som når slutet 

av frögroningsprocessen under försökstiden (Randal & Santana, 2006).  

Syftet med studien var att undersöka hur vanligt förekommande arter i anslutning till vägar påverkas av 

natriumklorid och mannitol under olika osmotiska potentialer. Grått saltgräs (Puccinella distans) är vanligt 

förekommande intill saltade vägar och gynnas av ett habitat rikt på salt, och har spridit sig till inlandet 

från havskuster i takt med en allt mer intensiv halkbekämpning (Scott & Davison, 1982). 

Grässtjärnblomma (Stellaria graminea) är däremot en mycket saltkänslig art som enligt en tidigare studie 

enbart förekommer intill vägar som inte saltas (Adelsköld, 2010). Övriga arter betraktas som 

medelkänsliga mot förändringar av miljöförändringar. Tjärblomster (Viscaria vulgaris) är vanligt 

förekommande vid klippor, hällar och vägskärningar, och unga plantor gynnas av låg konkurrens (Wilson 

m. fl., 1995). Brunört (Prunella vulgaris) är vanlig i Sverige och förekommer vid stränder, skogsvägar 

och gräsmattor, medan getväppling (Anthyllis vulneraria) är ganska vanlig och förekommer vid vägrenar 

och slänter (Mossberg & Stenberg, 2006). Hypoteser som testades var: 

- Lägre osmotisk potential kommer att leda till minskad frögroning och längre frögroningstid.  

-Vid samma osmotiska potential kommer natriumklorid påverka frögroningsprocessen mer än mannitol 

på grund av joniska effekter. 

-Grått saltgräs förväntas ha högst procentuell frögroning och grässtjärnblomma förväntas uppvisa lägst 

procentuell frögroning eftersom de representerar de extrema arterna på en saltgradient. De tre andra 

arternas procentuella frögroning förväntas vara mellan grått saltgräs och grässtjärnblomma.  

Metod 

Datainsamling 

Till försöket användes frön från fem arter som vanligt förekommer intill vägar (tabell 1).   
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Tabell 1. Arter som användes till försöket, familjetillhörighet, samt frövikten per torrt frö för samtliga arter. 

Art Familj Frövikt (per frö) 

Brunört (Prunella vulgaris) Lamiaceae 0,29 mg 

Getväppling (Anthyllis 

vulneraria) 

Fabaceae 2,58 mg  

Grått saltgräs (Puccinella 

distans) 

Poaceae 0,29 mg 

Grässtjärnblomma (Stellaria 

graminea) 

Caryophyllaceae 0,38 mg 

Tjärblomster (Viscaria 

vulgaris) 

Caryophyllaceae 0,79 mg 

 

Frön från brunört och tjärblomster var insamlade för hand, och frön från de övriga tre arterna beställdes 

från Tyskland (Rieger-Hofmann GmbH, Blaufelden-Raboldshausen). Femtio stycken frön av varje art 

placerades i en petriskål med ett lager filterpapper i botten, undantagen brunört då 30 fröer användes 

eftersom det inte fanns tillräckligt med frön. Till försöket användes mannitol och natriumklorid med 

osmotisk potential -0,3, -0,6 och -0,9 MPa. För beredning av lösningarna användes mängden mannitol och 

natriumklorid enligt tabell 2. 

Tabell 2. För att tillreda lösningar av mannitol och natriumklorid med osmotisk potential -0,3, -0,6 och -0,9 MPa användes angiven mängd 
ämne i g/l som vägdes och blandades med hjälp av magnetomrörare med 1 liter avjoniserat vatten. Av osmometer säkerställdes att 
osmolaritet var rätt. Standard mOsmol/kg beskriver standardvärdet för osmotisk potential, och uppnådd mOsmol/kg beskriver det 
uppnådda värdet under mätningen. Mätningen genomfördes två gånger. ±10 från standard bedömdes som ett godtyckligt resultat. 

Ämne Ψ (MPa) g/l Standard 

mOsmol/kg 

Uppnådd 

mOsmol/kg 

Mannitol -0,9 63,375 375 372/372 

Mannitol -0,6 42,250 250 241/242 

Mannitol -0,3 21,125 125 120/119 

NaCl -0,9 11,996 375 378/378 

NaCl -0,6 7,998 250 254/254 

NaCl -0,3 3,999 125 129/128 

 

Osmolaritet bestämdes med hjälp av en osmometer (Gonotec, Osmomat 3000 – freezing point 

osmometer). För kontroller tillsattes avjoniserat vatten i petriskålen. För varje kombination av art, ämne 

och osmotisk potential fanns fem replikat, inklusive för kontroller. Fem milliliter vätska pipetterades till 

petriskålarna märkta för den aktuella lösningen. Samtliga petriskålar lades slumpmässigt i plastpåsar för 

att reducera avdunstning och placerades i odlingsskåp (Panasonic MLR-352). Fem petriskålar lades i varje 

plastpåse. Odlingsskåpet ställdes in på temperaturerna 10 ˚C och 15 ˚C. Mellan klockan 20:00 och 07:59 

var temperaturen i odlingsskåpet 10 ˚C och var lamporna släckta, medans lamporna var tända mellan 

klockan 08:00 och 19:59 och temperaturen var 15 ˚C och ljusstyrkan var inställd på 16 650 Lux.  
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Under den första veckan kontrollerades frögroningen varje dag under stereolupp (dag 1-5).  Frön som hade 

börjat gro antecknades och avlägsnades från petriskålen. Frögroningsprocessen definierades som 

fullständig när en rot trängt igenom fröskalet (Bewley, 1997). Under laborationens andra vecka räknades 

grodda frön måndag (dag x), onsdag (dag y) och fredag (dag z). Den tredje veckan räknades de på 

måndagen (dag t) och onsdagen (dag s), som blev den sista dagen för laborationen. 

Statistisk analys  

Insamlad data sorterades i Excel Office 365. För att bedöma olika aspekter av groning beräknades för 

varje petriskål procentuell groning och MGT i dagar (t) beräknas som medeltiden (dagar) det tar för att 

gro. 

 𝒕 =  ∑ 𝒏𝒊𝒕𝒊 

𝒌

𝒊=𝟏

/ ∑ 𝒏𝒊

𝒌

𝒊=𝟏

 

Där ti är experimentets startdag till ith observationsdagen, ni är antalet grodda frön dag i, och k är den sista 

groningsdagen. 

Response ratio-värden (RR) användes vid analys för att reducera utslag av huvudskillnader mellan arter, 

och därmed fokusera på hur varje enskild art reagerar på olika behandlingar utifrån 

kontrollbehandlingarna. För att beräkna RR-procentuell groning dividerades den procentuella groningen 

för varje petriskål med medelvärdet för procentuell groning i kontrollerna för varje art. RR-MGT 

beräknades genom att dividera MGT för varje petriskål med medelvärdet MGT i kontrollerna för varje 

art, undantaget petriskålar med -0,9 MPa för både mannitol och natriumklorid. Det till följd av att inga 

värden fanns för grässtjärnblomma i NaCl -0,9 MPa. 

För statistiska analyser importerades data från Excel Office 365 till IBM SPSS Statistics 24. Analyser för 

procentuell groning och MGT genomfördes med en signifikansnivå på 95%. För att analysera effekter på 

procentuell frögroning av art, osmotisk potential och ämne användes en trevägs-ANOVA, med RR-värden 

för procentuell frögroning som beroende faktor. Art, ämne och osmotisk potential angavs som fixerade 

faktorer. Ett TukeyHSD test genomfördes i samband med trevägs-ANOVAN för att visa eventuella 

skillnader mellan arter med avseende på frögroning under laborationen. För att analysera effekter på 

groningstiden beroende av art, ämne och osmotisk potential användes en trevägs-ANOVA, med RR-

värden för MGT som beroende faktor. Art, ämne och osmotisk potential angavs som fixerade faktorer. Ett 

TukeyHSD test genomfördes i samband med trevägs-ANOVAN för att visa eventuella skillnader mellan 

arter med avseende på MGT under laborationen. För TukeyHSD-test angavs art, ämne och osmotisk 

potential som faktorer.  
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Resultat 

Totalt användes 8 050 frön i studien, varav 2 433 frön hade grott vid sista avläsning. Det innebär en total 

procentuell groning på 30,2%. Procentuell groning för frön i kontroller var följande (medelvärde ± SE); 

brunört (90,7±2,2), getväppling (27,2±2,1), grått saltgräs (47,6±2,6), grässtjärnblomma (70±2,3) och 

tjärblomster (90±2,8). Frön påverkade av osmotisk potential -0,9 MPa hade lägst procentuell frögroning. 

Vid behandling av mannitol -0,9 MPa var procentuell groning för brunört (8,0±2,5), getväppling (7,2±1,5), 

grått saltgräs (0,8±0,8), grässtjärnblomma (0,8±0,8) och tjärblomster (24,8±6,3). Vid behandling av 

natriumklorid -0,9 MPa var procentuell groning för brunört (4,7±2,5), getväppling (3,6±1,5), grått saltgräs 

(0,4±0,4), grässtjärnblomma (0) och tjärblomster (43,2±4,6).  

Procentuell groning varierade mellan arter och påverkades av vilken behandling fröna utsattes för (tabell 

3).  

Tabell 3. Resultat från ANOVA med procentuell frögroning som beroende faktor. Tabellen visar effekter på response ratio frögroning av 
faktorerna art, osmotisk potential och ämne, samt kombinationer av faktorerna.  

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 12,917a 29 0,445 22,853 <0,001 

Intercept 19,143 1 19,143 982,165 <0,001 

art 4,448 4 1,112 57,056 <0,001 

osmot. pot. 6,807 2 3,404 174,63 <0,001 

ämne 0,048 1 0,048 2,469 0,119 

art*osmot. pot. 1,115 8 0,139 7,153 <0,001 

art*ämne 0,206 4 0,051 2,639 0,037 

osmot. pot. *ämne 0,148 2 0,074 3,801 0,025 

art*osmot. pot. *ämne 0,144 8 0,018 0,925 0,498 

Error 2,339 120 0,019   

Total 34,399 150    

Corrected Total 15,256 149    
a. R Squared = 0,847 (adjusted R Squared = 0,810) 

Arterna skiljde sig signifikant med avseende på RR-frögroning (ANOVA: F4,120=57,056, P<0,001), vilket 

visar att arterna har olika känslighet mot behandlingar. För samtliga arter uppnådde kontroller med 

avjoniserat vatten högst procentuell groning, undantaget tjärblomster i mannitol -0,3 MPa (90±0,63) som 

hade samma medelvärde som kontrollen (figur 1).  
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a) Brunört                                                        b) Getväppling 

 
c) Grått saltgräs                                              d) Grässtjärnblomma 

  
e) Tjärblomster 

 

Figur 1. Procentuell frögroning beräknat på medelvärdet för a) brunört, b) getväppling, c) grått saltgräs, d) grässtjärnblomma och e) 
tjärblomster under behandling av osmotiska potentialer -0,3, -0,6 och -0,9 MPa med mannitol och natriumklorid. Medelvärdet av 
kontroller redovisas som referens. Felstaplar visar ±SE.   

TukeyHSD visade att tjärblomster var signifikant skild från övriga arter och visade störst procentuell 

groning i förhållande till kontrollen (68%). Brunört (35,6%) och getväppling (32,9%) var inte signifikant 

skilda från varandra men skilde sig signifikant från grått saltgräs (22%) och grässtjärnblomma (20,1%) 

som hade lägst procentuell groning i förhållande till respektive kontroller.  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan mannitol och natriumklorid med hänsyn till RR-frögroning 

(ANOVA: F1,120=2,469, P=0,119). Däremot reducerades procentuell groning vid minskad osmotisk 

potential (ANOVA: F2,120=174,630, P<0,001; figur 2). 
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Figur 2. Response ratio för procentuell frögroning vid olika osmotiska potentialer för samtliga arter. Felstaplar visar ±SE. Medelvärde från 
både mannitol- och natriumkloridlösningar vid samma osmotiska potential, eftersom ämnena inte var signifikant skilda.  

Trots att frön utsatta av mannitol eller natriumklorid inte uppvisade någon skillnad för frögroning totalt 

sett, så fanns en skillnad i hur de olika arterna påverkades av vilket ämne de utsattes för (ANOVA: 

F4,120=2,639, P=0,037). Det fanns en signifikant skillnad i hur arterna reagerade vid förändringar i 

osmotisk potential med avseende på RR-frögroning (ANOVA: F8,120=7,153, P>0,001). Den procentuella 

frögroningen i förhållande till kontrollen var vid behandling av mannitol -0,6 MPa för brunört 27,2%, 

getväppling 33,8%, grått saltgräs 8,4%, grässtjärnblomma 10,3% och för tjärblomster 64,4%. Vid samma 

osmotiska potential men i natriumkloridlösning var procentuell frögroning i förhållande till kontrollen för 

brunört 14,0%, getväppling 39,7%, grått saltgräs 10,1%, grässtjärnblomma 13,1% och för tjärblomster 

74,2%. 

Antalet dagar som krävdes för att frön skulle gro varierade mellan arter beroende av behandling (tabell 4). 

Groningsprocessen påbörjades i kontrollen (medelvärde-dagar ± SE) för brunört (7,14±0,2), getväppling 

(4,35±0,2), grått saltgräs (8,62±0,28), grässtjärnblomma (8,07±0,17) och för tjärblomster (2,59±0,09) 

beräknat i dagar. Vid behandling av mannitol -0,6 MPa var antalet dagar för brunört (13,0±0,29), 

getväppling (9,72±1,17), grått saltgräs (10,07±3,15), grässtjärnblomma (10,11±0,64) och för tjärblomster 

(7,02±0,21). Vid samma osmotiska potential men med natriumkloridlösning var antalet dagar för brunört 

(11,71±0,34), getväppling (9,70±0,46), grått saltgräs (13,20±1,24), grässtjärnblomma (11±1,11) och för 

tjärblomster (4,89±0,24). Det var för få grodda frön av grässtjärnblomma för att beräkna MGT i -0,9 MPa. 
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Tabell 4. Resultat från ANOVA med MGT som beroende faktor. Tabellen visar effekter på RR-MGT av faktorerna art, osmotisk potential 
och ämne, samt kombinationer av faktorerna.  

Source Type III Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 17,353a 19 0,913 6,141 <0,001 

Intercept 241,098 1 241,098 1620,952 <0,001 

art 8,638 4 2,160 14,519 <0,001 

osmot. pot.  2,917 1 2,917 19,613 <0,001 

ämne 0,328 1 0,328 2,204 0,142 

art*osmot. pot.  2,897 4 0,724 4,869 0,001 

art* ämne 0,822 4 0,205 1,382 0,248 

osmot. pot. *ämne 0,318 1 0,318 2,129 0,148 

art* osmot. pot. 
*ämne 1,433 4 0,358 2,409 0,056 

Error 11,899 80 0,149   

Total 270,350 100    

Corrected Total 29,252 99    
a. R Squared = 0,593 (adjusted R Squared = 0,497) 

Tiden det tog för fröna att gro var signifikant skild mellan arterna (ANOVA: F4,80=14,519, P<0,001). För 

samtliga arter grodde fröna snabbast i kontrollerna (figur 3).  

a) Brunört                                                        b) Getväppling 

 
c) Grått saltgräs                                               d) Grässtjärnblomma 
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e) Tjärblomster 

  

Figur 3. MGT beräknat på medelvärdet för a) brunört, b) getväppling, c) grått saltgräs, d) grässtjärnblomma och e) tjärblomster under 
behandling av osmotiska potentialer -0,3 och -0,6 MPa med mannitol och natriumklorid. Medelvärdet av kontroller redovisas som 
referens. Felstaplar visar ±SE.   

TukeyHSD visade att frön från tjärblomster (1,899) och getväppling (1,879) grodde långsammast i 

förhållande till frön i kontrollerna, och var signifikant skilda från brunört (1,506), grått saltgräs (1,306) 

och grässtjärnblomma (1,175) som grodde snabbare än tjärblomster och getväppling i förhållande till 

kontrollen. Med hänsyn till MGT är behandlingens effekter störst hos tjärblomster och getväppling.  

Det tog längre tid för frön att gro vid minskad osmotisk potential (ANOVA: F1,80=19,613, P<0,001), men 

att frön låg i mannitol- eller natriumkloridlösningar hade ingen signifikant påverkan på groningstiden 

(ANOVA: F1,80=2,204, P=0,142; figur 4). Det var inte heller signifikant skiljt mellan arter (ANOVA: 

F4,80=1,382, P=0,248). Det fanns en skillnad i hur snabbt arterna grodde under olika osmotiska potentialer 

(ANOVA: F4,80=4,869, P=0,001).  

 

Figur 3. Response ratio för MGT vid olika osmotiska potentialer för samtliga arter. Felstaplar visar ±SE. Medelvärde från både mannitol- 
och natriumkloridlösningar vid samma osmotiska potential, eftersom ämnena inte var signifikant skilda. 

Diskussion 

För att undersöka känsligheten hos några vanligt förekommande växter intill svenska vägar gentemot 

joniska effekter som ökar i vägrenar till följd av vägsalt, utsattes brunört, getväppling, grått saltgräs, 

grässtjärnblomma och tjärblomster för saltlösningar innehållande olika koncentrationer natriumklorid. 

Isotoniska lösningar av mannitol användes för att skilja joniska- och osmotiska effekter. Kontroller med 
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avjoniserat vatten visade resultat i frånvaro från joniska- och osmotiska effekter. Procentuell frögroning 

och MGT studerades för två olika aspekter av frögroning.  

Lägre osmotisk potential förväntades leda till en längre frögroningstid och lägre procentuell frögroning 

eftersom en större mängd mannitol påverkar frögroningsprocessen genom osmotiska effekter (Dodd & 

Donovan, 1999), och natriumklorid påverkar frögroningsprocessen genom osmotiska effekter 

(Almansouri m.fl., 2001) samt joniska effekter (Chinnusamy m.fl., 2005). Vid en minskad osmotisk 

potential tog det längre tid för frön av samtliga arter att gro, vilket kan vara beroende av att en ökad salthalt 

påverka upptaget av vatten genom osmotiska effekter (Almansouri m.fl., 2001), samt att en ökad 

koncentration mannitol reducerar mängden tillgängligt vatten (Możdżeń m.fl., 2015) och 

frögroningsprocessen tar längre tid. Getväppling och tjärblomster visade sig vara mest känsliga i 

förhållande till frön i kontrollen vid en minskad osmotisk potential och var signifikant skilda från brunört, 

grått saltgräs och grässtjärnblomma som inte var lika känsliga gentemot de abiotiska förändringarna. Den 

procentuella frögroningen minskade i takt med en minskad osmotisk potential för samtliga arter, vilket 

stödjs av att osmotisk stress förhindrar tillväxt (Maia m.fl., 2010).  

Förväntat resultat var att grått saltgräs skulle klara av att gro bäst vid högst joniskt tryck eftersom halofyter 

är toleranta mot höga halter salt och har utvecklat anpassningar för att överleva saltstress (Yin m.fl., 2018). 

Grässtjärnblomma förväntades vara mest känslig, eftersom assimileringen av nödvändiga 

växtnäringsämnen begränsas kraftigt i en saltrik miljö för glykofyter (Flores m.fl., 2001). De övriga 

arternas procentuella frögroning antogs hamna mellan grått saltgräs och grässtjärnblomma. Det visade sig 

att arterna var olika framgångsrika gällande den procentuella andelen grodda frön. Den minst känsliga 

arten med avseende på joniska- och osmotiska effekter var tjärblomster, vilken visade högst procentuell 

groning. Resultatet visade att grått saltgräs tillsammans med grässtjärnblomma hade den lägsta 

procentuella groningen. Grässtjärnblomma som är en saltkänslig art (Adelsköld, 2010) uppvisade ett 

förväntat resultat med en hög känslighet, men att procentuell groning hos grått saltgräs var så låg var ett 

oväntat resultat. Vissa halofyter uppvisar högst tillväxt vid kontakt med sötvatten (Glenn & O’leary, 

2006). Kanske kan det vara så att grått saltgräs är känsligare vid ett tidigt stadie av livscykeln och under 

groningsprocessen, men inte som vuxen växt. En faktor som kan ha påverkat den procentuella andelen 

grodda frön är frönas kvalitet. Utifrån medelvärdet av den procentuella groningen i kontrollerna visade 

brunört och tjärblomster högst andel grodda frön med 90,7% respektive 90%, vilka var de två arterna som 

var handplockade. De beställda fröernas procentuella groning i kontrollerna var mellan 70 – 27,2%.  

Förväntat var att natriumkloridlösningar skulle påverka frögroningen i större utsträckning än 

mannitollösningar vid samma osmotiska potential, eftersom en hög salthalt i växtens omgivning kan 

förhindra tillväxt genom osmotisk stress (Maia m.fl., 2010), oxidativ stress (Ahmad, 2010), genom 

specifik jon-toxicitet (Chinnusamy m.fl., 2005) och har en reducerande effekt på upptag av viktiga 
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växtnäringsämnen (Ashraf m.fl., 2018). Resultatet visar en känslighet hos frön vid en minskad osmotisk 

potential av lösningar med både mannitol och natriumklorid, trots att mannitolmolekyler är stora och inte 

ska genomtränga cellväggen och påverka groningsprocessen på samma sätt som natriumklorid (Dodd & 

Donovan, 1999). Därför verkar joniska effekter inte ha en större inverkan än osmotiska effekter för 

studerade arter gällande procentuell frögroning. Resultatet stödjs av en tidigare studie som visar att en 

ökad koncentration av mannitol i en lösning reducerar mängden tillgängligt vatten (Możdżeń m.fl., 2015), 

och således påverkar groningen mest för de frön som utsattes för -0,9 MPa. Emellertid hade kombinationen 

mellan osmotisk potential och ämne en signifikant inverkan på procentuell frögroning, vilket kan tyda på 

att olika arter kan uppvisa en känslighet för olika ämnen under olika osmotiska potentialer. Vilket ämne 

fröna utsattes för hade ingen signifikant inverkan på frögroningstiden, vilket stödjs av den reducerade 

vattenupptagningsförmågan som en ökad halt mannitol (Możdżeń m.fl., 2015) och natriumklorid 

(Almansouri m.fl., 2001) orsakar till följd av osmotiska effekter. Den reducerade 

vattenupptagningsförmågan leder således till en fördröjd groningsprocess. Det fanns inte heller någon 

signifikant inverkan på frögroningstiden med hänsyn till kombinationen mellan osmotisk potential och 

ämne, som det gjorde med avseende på procentuell frögroning.  

Den procentuella frögroningen var lägre vid minskad osmotisk potential vid exponering av både 

natriumklorid och mannitol, och det fanns ingen signifikant effekt beroende av vilket ämne som fröna 

placerades i. Det tog längre tid för samtliga frön att gro vid en minskad osmotisk potential, oberoende av 

ämne. Frön från tjärblomster och getväppling påverkades mest av behandlingens effekter med avseende 

på MGT, då det tog längst tid för dessa frön att gro i förhållande till kontrollen vid minskad osmotisk 

potential. Som förväntat visade sig frön från grässtjärnblomma mest känsliga, men något förvånande var 

att frön från grått saltgräs var lika känsliga vid minskad osmotisk potential. Arten som grodde bäst totalt 

var istället tjärblomster. Det är känt att natriumklorid har flera negativa effekter på växters tillväxt i form 

av oxidativ stress (Ahmad, 2010), jon-toxicitet (Chinnusamy m.fl., 2005), assimilering av 

växtnäringsämnen (Ashraf m.fl., 2018; Flores m.fl., 2001) och osmotisk stress (Maia m.fl., 2010). En 

intensiv saltning av vägar utsätter  floran för en av de mest skadliga miljöfaktorerna för växter, samtidigt 

som artsammansättningen i vägkanterna påverkas (Bartels & Sunkar, 2005). Mindre känsliga arter kan 

förväntas överta de viktiga alternativa habitat som vägkanter utger, och de rödlistade arterna som har sin 

huvudutbredning här (Lennartsson & Gylje, 2009) kan riskera att utrotas. Vad som verkar ha betydelse 

för frögroningsprocessen är frönas förmåga att ta upp vatten, vilken reduceras av osmotiska effekter från 

både mannitol (Możdżeń m.fl., 2015) och natriumklorid (Almansouri m.fl., 2001). Goda förutsättningar 

för upptag av vatten verkar vara av stor vikt för frön av saltkänsliga arter, men även för salttoleranta växter. 

En allt mer intensiv saltning av vägar kan därför orsaka en reducerad frögroning i vägkanter och förlust 

av flera arter.  
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