Några tips vid plantering av

TePlus® och
barrotsplantor
Lämpliga marker
TePlus och barrot är planttyper som ger överlägset föryngringsresultat på marker med högt snytbaggetryck och mycket vegetation.

God plantvård
En god plantvård är avgörande för ett lyckat planteringsresultat.
Skydda plantorna mot värme och
uttorkning.
Ställ säckar och kartonger skuggigt
och svalt. Jordslå vid längre tids lagring.
Vattna jordslagna plantor vid behov.
MultiPro®-applicerade plantor
Skär upp kartongen och bryt isär så
plantorna "står upp" i lådan. Vattna
regelbundet så rotklumpen inte
torkar ut.

Rotbeskärning är nästan alltid att rekommendera.
Lös först upp plantbunten och rothugg några stycken
plantor i taget. Långa ”rotsvansar” hamnar lätt i fel läge
vid planteringen. Hugg därför av rötterna 3-6 cm nedanför täckrotsklumpen (5-8 cm för riktigt stora plantor.)
Barrot rotbeskärs ca 20 cm nedanför rothalsen.
MultiPro®-applicerade TePlus®plantor är rotbeskurna
i plantskolan.

Redskap

Bärutrustning

Planteringsborr och hacka är
båda bra redskap för barrots- och
TePlus-plantering:

Under planteringen kan plantorna bäras i en
vanlig hink eller i en plantkorg.

 Borr är oftast det bästa redskapet.
 Borr är bäst på steniga marker.
 Hacka är bäst om man behöver
komplettera markberedningen.
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 Både borr och hacka kan användas för att skrapa bort humus och
förna från planteringspunkten.

Det finns också bärutrustning i form av
små plastsäckar eller korgar som
fästs vid höften på en bärsele.
En sådan buren utrustning gör
planteringsarbetet lättare och
snabbare genom att plantorna
alltid ”finns till hands”.
Vid soligt och blåsigt väder:
Skydda plantrötterna mot
uttorkning genom att täcka
med en fuktig duk.

Bra planteringsställen
Det är viktigare att välja en bra planteringspunkt än att hålla ett jämnt avstånd mellan plantorna.
Välj helst höga planteringspunkter
där rötterna kan utvecklas
allsidigt.

Höga planteringspunkter är
oftast bäst
 mindre snytbaggerisk
 hög marktemperatur
 god syretillgång i marken

Anpassa plantantalet efter marken
Det minsta avståndet mellan två plantor bör
vara en meter. Välj hellre en bra planteringspunkt, än att strikt hålla avståndet i tabellen.
Tabellen vägleder dig så du hamnar rätt.

Undvik att plantera
 där rötterna inte kan växa ut fritt
åt alla håll
 i gropar:
- plantorna kan dränkas!
- låg marktemperatur hämmar tillväxten.

Ståndortsindex H 100
Antal plantor
		
per hektar
Gran
Tall		
G 36			
G 32			
G 28
T 28
G 24
T 24
G 20
T 20
T 16

3 300
3 000
2 800
2 500
2 200
2 000

Plantavstånd
meter
1,75
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2

Plantera noggrant
Noggrannheten vid planteringen har stor betydelse för plantans tillväxt och överlevnad.
 Gör en tillräckligt stor och djup
planteringsgrop. Plantan ska placeras
så djupt att stambasen är ordentligt nere
i mineraljorden.
Plantan bör sättas 3-5 cm djupare
än den stod i plantskolan.

 Lucker jord kring plantrötterna!
Undvik att vicka borret fram och tillbaka.
Jorden blir då kompakt och hård. Rötterna får
svårt att växa och breda ut sig i alla riktningar.
”Borra” i stället ned borret genom vida
svängar åt sidorna!

 Om det ligger förna eller humus på planteringspunkten: Skrapa gärna bort det så
det blir en fläck med ren mineraljord.
Ren mineraljord runt plantan,
helst >15 cm radie,
minskar risken för
snytbaggeangrepp.

Vid plantering med MultiPro®-applicerade
plantor är det viktigt med rätt
planteringsdjup.
Planta och hylsa ska planteras så
hylsans övre streck hamnar
ovan mark och det undre
sträcket under mark.
Hylsan får ej gå ner över
plantans rot.

 Rötterna ska vara väl täckta med
mineraljord. Men, trampa inte till för hårt.
Hård, fuktig och kompakt jord gör
det svårare för rötterna att växa ut.

Kontrollera regelbundet din plantering
genom att lägga ut provytor
 Sätt ner en pinne. Använd en lina som är 5,64 meter.
Räkna antalet godkända plantor inom cirkelytan som bildas
när du drar linan runt, ett varv.
Antal godkända plantor på provytan*100
= Antal godkända plantor per hektar

 Sträva efter att den planterade
plantan får ett allsidigt utbrett
rotsystem i lucker mineraljord.
Det är inte bra om rötterna
blir hoptryckta eller krökta
vid planteringen.

För mer infomation
Ring 0771-355 355 eller gå in på www.skogsplantor.se

