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TS- HAlT ETT MATT PA INVINTii/NG 

Vid insättning av plantor i fryslager på hösten måste plantorna vara i nvint

r ade för att inte ta skada . För att utnyttja tillgängliga resurser på ett 

optimalt sätt vill man ofta påbörja insättningen tidigast möjligt . Det ä r då 

önskvärt at t kunna mäta invint ringsgraden hos pl antorna . Av hittills provade 

metoder ha r mätning av plantornas torrsubstanshal t (TS-hal t) vari t den mest 

lovande . 

VAD ÄR TS-HALT? 

Den levande plantan innehåller al l 
tid en viss mängd vatten . Vid tork
ning fö r svinner vattnet och to rrsub
stansen blir kvar . Den består av 
fibrer , stärkelse , socker , fetter 
etc . TS-hal ten är mängden t orrsub
stans i procent av plant o rnas frisk
vikt . TS-halten Ökar från t oppen mot 
r othalsen och är därför högst i de 
äldsta delarna av plantan . 

Lägsta TS- halten har de sist anlagda 
barren och stamdelarna , dvs topp
skottets översta del och grenspet
sarna . När i nvintr i ngen s tar t ar på 
hösten avs t a nnar höjdtillväx t en och 
inga nya barr växer ut . Om man där
för unde r söke r TS- haltens föränd r ing 
i plantan f inner man att den ökar 
s uccessiv t under hös ten . Den snab
baste förändringen sker i plan tans 
topp . Därför har det visat sig lämp
l i gt at t vid TS- bestämmning utföra 
mät ningarna på pl antans översta 2 
cm. 

VILKEN UTRUSTNING BEHÖVS? 

Som laboratorielokal kan ett om mö j 
ligt avgränsa t, l ättstädat utrymme 
på 5-1 0 m2 vara tillfyllest . Utrym
met måste ha god ventilation . 

Vågen är ett vikt i gt instrument och 
måste ha en tillfredsställande pla
cering . Uppställningsplatsen skall 
vara vibrationsfri och skyddad från 
dr ag som kan påverka vågens utslag . 
Vågens pr ecision bör normalt vara 
tre decimale r s noggrannhet på gram
met . 

I de fle sta fa l l komme r vägn i ngarna 
at t omfatta vikter inom intervallet 
1 till 10 gram . Någon typ av lättav
läst el ektronisk precisionssnabbvåg 
med nollställningstangent rekommen
deras . 

Värmeskåpet måste 
kapacitet för det 

ha t i llr äcklig 
antal plantpar-
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tie r som samtidigt mäts . Det skall 
vara utrustat med termomete r för 
justering av termostaten . All tork
ning sker vid en konstant temperatur 
av 105 •c . För att under torkningen 
undvika besvärande lukt och värme i 
lokalen bör värmeskåpet vara anslu
tet till en ventilationskanal . 

Exsickatorn är den glasbehållare i 
vilken de varma provpåsarna från 
värmeskåpet placeras för att s valna . 
Proverna får inte svalna i rumsluft 
eftersom de då tar upp fukt·i.ghet , 
vilket leder till felakti ga värden 
på TS-halten . I exsickatorn finns 
torkmed el (blågel) som förhindrar 
att proverna tar upp fuktighe t . 
Skifta r blågele ts färg mot röt t 
måste det t o rkas i värmeskåpet tills 
det åter får en djupblå färg . Kanten 
på exsickatorns lock ska vara infet
tad med exsickatorfett för god an
s lutning . 

Fi g 1. Exsi ckator med blågel i botten 

Provpåsarna i vilka skottdelarna 
placeras under torkningen skall tAla 
värmen utan att bli spröda . Så kal
lade myntpåsar av papper r ekommen
deras . 

RUTINEN 

Principen för en kontroll av TS-hal 
ten i e tt plantparti , är a t t följa 
TS- haltens successiva förändring un
der hösten . När man uppnått aktu
ellt gränsvärde kan provtagningarna 

upphöra och partiet är klart för in
packning . När säkr a bestämningar ef 
terfrågas , bör provtagningarna göras 
1 gång per vecka , i övrigt med 10 - 14 
dagars mellanrum . 

Innan provtagningen startar markeras 
med numrerade stickor provpunkte r i 
plantpartiet (se figu r 2) . Provtag
ningarna sker alltid i anslutning 
till dessa provpunkter. Vid val av 
pr ovpunkter ef t ersträvas en ,jämn 
fö rdelning över plantpartie t. Anta
let pr ovpunkte r påverkas av plan t 
partiets jämnhet . Underlag finns fö r 
nä rva rande endast för täckrotspro
duktion . För 1- årig tall (plantage
frö) behövs 4 provpunkter, för 
1- årig gran (beståndsfrö) 8 prov
punkter . 

Vid varje provtagningstillfälle tas 
10 plantor . I en pape rpotlåda t ex 
finns det då plats fö r 5 provtag
ningar . Runt varje grupp om 10 prov
plantor skall det fi nnas en skydds
kappa (se figur 2) . Plan to rna fr å n 
en yta tas upp intakta med substrat
kl ump och placeras i en märk t plast
påse . Var noga med att inte jorda 
ner plantorna . Undvik provtagning 
när planto rna ä r fuktiga . Fuktiga 
pl!'lntor ge r felakti ga mätresultat . 
Tag på samma sätt ut provplanto r på 
resterande provpunkte r . 

I labo ratoriet öppnas påsarna . Ar
beta all tid med pl antor f rån en y t a 
i taget . Kontrollera åte r att plan
torna inte är fuktiga . Med hj älp av 
en f as t måttmarkering på arbetsbän
ken a vklipps 2 cm av toppen . När 
samtliga 1 O plantor från en yta är 
a vklippta läggs topparna i en form 
av aluminiumfolie med vi l ken våg en 
tidigare nollställts . Avläs f r isk
vikten och anteckna de n i pr oto
kollet . Arbeta skyndsamt , avklippta 
plantor förl o rar vatten . 

stoppa därefter topparna i en 
märkt provpåse . Tag nästa plastpåse 
och upprepa proceduren . 

s ätt på värmeskåpet och kontrollera 
att temperaturen är 105 ·c . ställ in 
provpåsarna och lA t dem stA ca 2 4 
timmar . 





De torkade proverna läggs direkt ner 
i exsickatorn . När de svalna t tas en 
påse i tage t upp och i nnehålle t ska
kas ut i a l wniniumfo rmen. Se till 
att inga barr försvinner och kon
trollera all tid att påsen är hel t 
tom . Väg och anteckna torrvikten i 
protokollet . 

Beräkna TS- ha l ten genom att dividera 
t orrvikten med friskvikten och mul
t iplicera med 100 . Medeltalet av de 
olika provytornas TS- halter beräk
nas . En grafisk uppläggning av re
s u l ta t e t på millimeterruta t papper , 
där de successiva provtagningarna 
marke ras utefter en tidsaxel under
lät tar värderingen av r esultaten . 
Markera gärna i förväg aktue l lt 
gränsvärde vid vilket plan to rna be
räknas va r a invintrade . 

GRÄNSVÄRDEN 

Vid vilket gränsvärde plantorna kan 
uppfattas som invintrade ha r s tude
rats i några försö k . Det måste dock 
framhållas att aktuella gränsvärden 
kan behöva justeras i förhål lande 
till den enskilda plantskolans lo
kala förutsättningar vad gäller 
planttyp , plantodlingsmetod etc . 

En uppdelning av skottet i en bar r 
och stamdel visar a t t TS- hal t en för 
stamdelen normalt ligger på en lägre 
nivå än barrdelen . När TS- halten för 
toppdelen beräknas, innebär detta 
a t t TS- hal ten påverkas av vikt för
delningen mellan barr och stam . 
Barr-/stamvikten varierade t e x: för 
1-årig tall mellan 3/1 och 8/1. 
~ftersom barrandelen dominerar vikt
mässigt innebär det, med ett normal
värde på 5/1, att g ränsvärdet för 
TS-halten i toppens översta 2 cm kan 
beräknas till ca 31 % för e t tårig 
tall (se figur 3) . 

En motsvarande men mind re vari.a t i. on 
i barr- /stamvikten fanns hos ettåri.g 
gran där normalvärdet är ca 4/1 . När 
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GRÄNsvÄRoE: 
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F'ig :;. Sambandet mellan TS- hal t och överlevelse 

efter vinterlagr ing av ett årig tall 

plantorna just var invintrade var 
TS- halten i barren ca 32% och i 
stammen 30%. Gränsvärdet för topp
delen som helhet var därför även 
för gran 31%. Med tanke på den vari 
a tion som kan förekomma är det lämp
ligt a t t i praktiska tillämpningar 
höja gränsvärdet något . För närva
rand e rekommenderas för ettåriga 
normalt invintrade plantor en TS
halt mellan 32 och 34% . 

SLUTORD 

För att vid praktisk tillämpning 
samla och utbyta erfarenheter från 
de enskilda plantskolorna är det 
vikti.gt att en gemensam rutin till
lämpas . Det försl~g som här har pre
senterats utgör en summering av vis
sa forskningsresultat och er farenhe
ter från några plantskolor där meto
den hittills provats . Erfarenheter 
från barrotsplantor är för narva
rande begränsade . 

Författa r e till detta nummer 
är Håkan Hulten . Ring honom 
gärna för mer info r mation 
tel 0225/22100 
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