PLANTOR
Plantor för framtida avkastningar!
Vi på Svensk Skogsservice har lång
erfarenhet av skogsvård och hjälper dig
att få bästa resultat vid val av plantor.
Att välja rätt planta när du ska plantera är viktigt. Tillsammans med Svensk
Skogsservice får du erfarenhet och kompetens för att göra ditt val enklare.
Vi erbjuder ett brett sortiment av gran, tall och lövträd med bra tillväxt och
god kvalité. Kontakta oss för en diskussion så väljer vi ut det du behöver.

Markbehandling
Markberedning är den vanligaste formen
av markbehandling. Markbehandling
innebär att humustäcket avlägsnas så
att mineraljorden kommer fram. Det
finns olika former av markbehandling.
Fläckmarkberedning, harvning och
högläggning.

Markbehandling - Fördelar
Planteringstidpunkt
Bästa tidpunkten för plantering är tidigt
på våren direkt efter snösmältningen
då tjälen gått ur marken. Gran kan
man även plantera under hösten.
I trakter med försommartorka kan
höstplantering av gran ge ett bättre
resultat än vårplantering.
Täckrotsplantor kan man plantera
något längre fram på försommaren än
barrotsplantor.

Ordna en bra
växtplats för plantan
Växtplatsen har mycket stor betydelse
för plantans möjligheter att överleva
och starta en god tillväxt. Plantan
behöver ljus, värme och lagom med
vatten. Skydda den mot konkurrens
och insektsskador.

Skogsvård på rätt sätt

• Mera ljus och värme
• Mindre risk för frostskador
• Lättare att plantera,
• Lägre risk för konkurrens från vegetationen
• Högre marktemperatur gynnar tillväxten
• Mindre risk för snytbaggeskador

Planttyper:
Det finns två huvudtyper av plantor - barrotsplantor och täckrotsplantor:

Barrotsplantor
Barrotsplantor finns i olika åldrar och storlekar.
En fördel är att man kan få kraftigare och
större plantor som är lämpliga när risken för
undervegetation är stor eller vid hjälpplantering.
OBS! Rotbeskär ej plantan för hårt och vattna upp
plantorna före plantering.

Täckrotsplantor
Täckrotsplantor odlas oftast i hylsor eller fack av papper.
Fördelar med denna typ av planta är att planteringen
går snabbare och plantan har med sig matsäck
genom rotklumpen så att den klarar ev. torka bättre.
OBS! Det krävs att marken är väl markberedd.

Så många plantor behövs:
Plantorna är under första åren utsatta för en mängd
påfrestningar, som kan göra att en del dör. Det är
tidsödande och dyrt att hjälpplantera. Därför är det
en god regel att redan från början sätta ut ett visst
”överskott” av plantor.
Så här många plantor bör du sätta ut per hektar:

Kontakta ditt lokala ombud!
Plantansvarig - Kenneth Gustavsson - 070 625 39 24
Dalsland/Värmland - Sten Gustafsson - 0534 669 22
Mellansverige - Christer Carlsson - 0534 669 23
Trollhättan - Sven-Olov Johansson - 076 378 87 85
Växjö - Mikael Gustavsson - 070 672 64 26
Tingsryd - Karl Ödén - 070 563 25 81
Nora - Jan Larsson - 070 823 96 16

Skåne - Hillevi Mårtensson - 076 241 90 20
Dalsland privat - Jim Mattsson - 070 964 04 98
Linköping - Sabina Clerissy - 070 525 45 70
Örebro - Jan Fernström - 070 226 37 94
Piteå - Mikael Granström - 070 639 20 20
Jönköping - Tim Malmkvist - 076 870 41 97

Vi är medlemmar i SLA och PEFC-certifierade
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