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I detta nummer av Plantnytt ges anvisningar för kyl- och f r yslagring i plant

skolan . Rätt utförd kyl- eller fryslagring i plantskolan har visat sig vara 

bra metoder för att bevara en hög vitalitet hos plantan . Med kontrollerad kyl

eller fryslagring finns möjlighet att utjämna arbetstopparna för bl and annat 

upptagning, packning och distribution . Det ger dessutom pl antskoleförestån

daren större planeringsutrymme och minska t beroende av väder och vind . För

delarna med ovannämnda åtgärder varierar beroende på plantskaians läge och 

användt plantsystem. 

KYL- OCH FRYSLAGRING 
Långvarig lagring 

När man på hösten sätter in plantor 
i fryslager för att lagra dem över 
vintern måste plantorna vara invint
rade . 

Plantorna förpackas väl . Barrots
plant or packas t ex i plastbehandla
de täta papperssäckar och täckrots 
plantor i t ex vaxade täta pappkar
tonge r . Planto r na får inte vara våta 
när de packas . 

Insättning av plantorna i lagret sker 
lämpligen så at t kyld luft kommer åt 
att cirkulera runt det insatta plant
partiet . Temperaturen bör vara - 2 °C 
till - 5 °C i fryslager eller kring 0 °C 
i kyllager . 

Luften i l agret bör ha en fuktighet 
om minst 70 %. Används öppna fö r 
packningar är minimum 95 % luftfuk
tighet , vilket är mycket svå r t att er
hålla vid minusgrader . 
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l. Vilande plantor läggs i 
täta förpac kni ngar och 
sätts in i fryslager 
(- 20 t ill - 50 C). 

Lagringstiden bör ej överstiga 8 
månader. Ingen lagring bör ske efter 
mitten av juni . 

Kortvarig lagr ing i plantskol an 

Plantor som lagrats på friland eller 
i växthus över vintern och tas upp 
på vår- vintern för a tt lagras i kyl
lager. bör ej l agras längr e än ti ll 
mitten av juni . 

Fryslagring av plantor upptagna på 
vår-vintern bör undvikas med t anke 
på svårigheterna at t garantera en 
fullständigt invintrad planta . 

VARFÖR LAGRA PÅ DETTA SÄTT? 

Lagras plantor så som beskrivits 
ovan. t ar man hänsyn ti l l planta ns 
fysiologiska krav . 

Invintring 

Vid insättni ngen i lagret krävs vä l 
i nv int rade pl antor . Att en planta är 
invintrad kan man fa s t stäl la genom 
mätning av torrsubstanshalten i t ex 
t oppskottets översta 2 cm (detal
jerade anvisningar om detta kommer i 
nästa Plantnytt) . 

2. Schemati sk bild öve r torrsubstans
mätnin g. 

En dylik mätni ng ger ansvarig plant
skol echef trygghet . Han vet om pl an
t orna är i vi l a vid insät tningen i 
lagret . 

Ej invintrade plantor utsätts för så 
stora påfr estningar vid en insätt
ning i frys - eller kyllager att de 
kan bli mer eller mindre skadade . 
Att plantor ä r allvarligt skadade 
eller har dött kan synas i plantför
packningar na vid uttagntngen ur lag
ret. Plantorna kan t ex vara kraftig t 
mögelangripna eller bruna . Tyvärr 
syns det inte a l ltid i plantskolan om 
pl a ntan tagit skada vid lagringen . 
utan detta avslöjas förs t ef ter ut 
planteringen. då plantorna dör eller 
får nedsat t ti l lväxt . 

En insättning av ej fullständigt in
vintrade plantor i fryslager och en 
långsam sänkning av temperaturen 
till - 5°C är ej att rekommendera . Vi 
vet idag för litet om hur en planta 
reagerar på en dylik behandling . 

andning 
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3. Temperaturen i l ag re t påverkar 
plantans andn i ngsintensitet. 

Temper atur 

För att en pl anta i vila skall be
hålla sin vitalitet gäller det att 
hålla andningen (omvänd fotosyntes) 
så l åg som möjligt . Vid en tempera
t ur av - 6 o c har en granplanta mycket 
låg andningsi ntensitet . Ökas tempe
raturen från -6°C t i ll +1°C ökas 
andningen 4 ggr! Detta i nnebär a tt 
plantan förbränner betydligt mer av 
sin upplagrade energi och har såle
des mindre energi kvar vid utplante
ringen . 



Luftfuktighet 

En luftfuktighet i kyl- eller frys
lagret på minst 70 % vid lagring i 
täta förpackningar gör att plantorna 
inte torkar ut. 

Man måste emellertid komma ihåg att 
en hög luftfuktighet gynnar utveck
lingen av mögelsvampen. Risken för 
mögelangrepp minskar vid en tempera
tur under .:!:_ 0°C. En l åg temperatur 
minskar nämligen svamparnas aktivi
tet . Ett annat sätt att förhindra 
mögelangrepp är att fungicidbehandla 
plantorna. 

Kom dock ihåg , att ett mögelangrepp 
ofta är tecken på att något annat är 
fel, t ex att plantorna var dåligt 
invintrade vid insättningen i lag
ret. 

Vattenhalt 

Man har funnit att en planta måste 
ha en viss vattenhalt för att över
leva . Blir uttorkningen under lag
ring så stor att plantans vattenhalt 
sjunker kraftigt, kan plantan dö . 
Den lägsta vattenhalt plantan klarar 
är ca 55 %. Med en våg kan man indi
r ekt kontrollera vattenhal ten under 
lagringens gång . En minskning i vikt 
är oftast detsamma som vattenför
l ust . 

Lagringstid 

Lagringstiden påverkar plantans vi
talitet . Under kyl- eller fryslag
ring andas plantan, om än på låg 
nivå , v ilke t gör at t ju längre en 
planta lagras desto mer tär den på 
sitt upplagrade energiförråd . 

4. Utdragen l agring ger energiför
lus ter hos pl antan. 

Dessutom kan 
av biokemiska 
bildandet av 
förvaras för 
frys lager. 

allvarliga störningar 
processer uppstå (t ex 
proteiner) om plan to r 

länge i kyl- el l e r 

Man ha r idag inte kunnat visa att 
det föreligger några ski llnader mel
lan tall och gran när det gäller 
lämplig lagringstid . 

Barrotsplantor får anses känsligare 
än täckrotsplantor. Detta gäller 
framför all t om plantorna ej lagras 
under optimala betingelser . 

Sammanfattning av anvisningarna 

Låt oss se tillbaka på anvisningarna 
för lagringen . 

Vilka positiva effekter har de re
kommenderade åtgärderna? 

Väl invintrad planta 
- liten påfrestning vid flyttning 

av plantan til l lager 
- minskad risk för lagringsskador 

Tät förpackning 
- håller hög luftfuktighet runt 

plantan och minska r därmed ris 
ken för uttorkning 

- skyddar barrotsplantans känsliga 
rötter mot ljus 

Låg temperatur (minusgrader) 
- håller plantans andning på ett 

minimum, vilket innebär att den 
inte förbrukar mer än nödvändigt 
av sin upplagrade energi 

- minskad risk för mögelangrepp 

Hög luftfuktighe t i lagret 
- minskad risk för uttorkning av 

plantorna 

Lagringstiden 
kort lagringstid m1n1merar plan
tans energiförluster 

Man måste dock komma ihåg att all 
lagring är en viss påfrestning för 
plantan, och ju längre l agringen är 
desto större blir plantans ener gi
förluster . 

På en kyl- eller frysanläggning mås 
te man ställa vissa krav. Den tek
nis ka utformningen av l ag re t ska va
ra sådan att man kan hålla jämn låg 
t emperatur och hög luftfuktighet . t 
Dessutom måste lagret vara utrus tat 
med instrument för kontinuerlig 
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5_ Principskiss av de två vanligaste 
ky l - och frysan l äggningarna. 

kontroll av temperaturen . Lagret 
skall också vara så utformat att ut
och intransport kan ske med lätthet 
utan stora t emperaturhöjningar. 

I direktkylen får man ofta pr oblem 
med att hålla tillräckligt hög l uft
fuktighet , beroende på att kraftigt 
nedkyld luft blåses in i lagret . 
Därför måste plantorna förvaras i 
täta förpackningar i en direktkyl . 

I en mante l kyl strömmar luft utanför 
lagerlokalens innerväggar , vilket 
innebär att plantorna inne i lokalen 
inte kommer i direktkontakt med kyl
luften. Detta minskar risken f ör ut
torkning av plantorna . I en mantel
kyl är det därför inte nödvändigt 
att packa plantorna i täta förpack
ningar. 

NYA I DEER 

På Domänverkets plantskolor i Karls
by, Larslund och Lugnet , har man 
tagi t fram en ny intressant kyl- och 
frysanläggning . Målsät tningen har 
vari t att få en kylanläggning med 
ringa l ufthastighe t , hög luftfuktig
h e t (ca 97%) och ingen is- eller 
droppbi ldning genom kondens på 
innerväggarna . I denna kylanl ägg
ning (_::Oo till - 0 . 5°C) skulle det 
vara möjligt att förvara plant
material oförpackat fra m til l t ex 
sortering av materialet under de 
lugna vintermånaderna . 

Kylens konstruktion ski ljer sig från 
det konventionel l a genom att ha ett 
perforerat i nnertak under kylaggr e
ga ten . Genom de s må hålen s junker 
den kylda l uft en sakta ner över pl an 
torna . Luftfuktigheten hålls på rätt 
nivå med hjälp av automatstyrda dim
bildningsaggregat . För att hålla isa 
leringen torr och undvika kondens på 
kylutrymmets i nnervägg finns det ett 
mel l anrum i väggarna, i vilket det 
cirkule rar _ torkad luft ( +2°C) . 

En frysanläggning ( - 5 °C) för förpac
kat material kan med fördel byggas 
på samrna sätt . Under i nfr ysnings
perioden kan luckor i det perforera
de innertaket Öppnas , vilket påskyn
dar infrysni ngen . Befuktningsaggre
gat kan här utes lutas . 
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RÄTTELSE 

I Plantnytt nr 1 utbytes sista sidans väns te r spalt mot : 

kontroll av temper aturen. Lagre t 
skall också vara så utformat att ut 
och intransport kan ske med l ä t thet 
utan stora temperaturhö j ningar. 

I direktkylen får man ofta problem 
med att hålla tillräckligt hög luft
fuktighet , be r oende på att kraftigt 
nedkyld luft blåses in i lagr et . 
Därför måste plantorna förvaras i 
täta förpackningar i en direktkyl . 

I en mantelkyl str ömmar luft utanf ör 
lagerlokalens inne rväggar , vilket 
innebär att plantorna inne i lokalen 
inte kommer i di rektkontakt med kyl
luften. Detta minskar risken för ut
to r kning av plantorna . I en mantel
kyl är det där för inte nödvändigt 
att packa plantorna i täta förpack
ningar . 


