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De flesta skogsträdplantorna odlas i t orv. Substrat et innehåller inte någon 
tillgänglig näring utan allt måste tillföras utifrån . Hur denna tillförsel 

av näring bör ske samt litet om de problem och hjälpmedel som finns presen
teras i artikeln. Rekommenqationen bygger på svenska er fa r enheter från 
mitten av 60- tale t och framåt . 

PLANTANS BEHOV 

För att en plant a skall växa krävs 
ljus , vatten , ko l dioxid , näring och 
en lämplig t empera tur . Vid odling i 
växthus går det att styra tempera -
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tur , vat ten och näri ng . Kold ioxid
hal t en går ocks å a tt påverka men 
dagens växthus ä r e j lämpa de fö r 
detta då man alltför snabbt vädrar 
bort den t il l satta koldioxiden . 
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Vatten och näringsfrågorna är nä r a 
förbundna med varandra . Låg vatten
hal t ge r vat tenstress men kan även 
ge saltskador på plantans rötter 
eller rothals . På små plantor kan 
rothalsskador uppträda redan vid 
låga näringsnivåer i samband med 
kraftig avdunstning från substrat
ytan . 

NÄRINGSÄMNEN 

Makronäri ngsämnen är kväve, kalium , 
fosfor, kalcium, magnesium och 
svavel. Mikronäringsämnen är Jarn , 
mangan, bor, koppar, zink och molyb
den. 

Alla dessa näringsämnen måst e t ill
sättas vi d odling i såväl torv som 
stenull. 

Flytande gödselmedel innehåller van
ligen flertalet makronäringsämnen . 
Dess u tom är gÖdselmedlet ofta 
kompletterade med mikronäringsämnen . 
En sammansättning lämplig för barr
trädsplantor är i viktproportioner 
f ör: kväve ; ka lium; fosfor 100 ; 65 ; 
1 3. Växternas verkliga behov av 
kali um och fosfor är lägre men för 
att vara säker på att plantorna får 
tillräckligt , speciellt av kalium 
(viktigt för väts kebalansen) , till
förs mer än vad plantan har behov 
av. 

Olika fabrikat använder olika kväve
källor i s ina gÖds elmedel . Det före 
kommer medel med både rent nit r at 
(N03 ) eller rent ammonium (NH4) 
e ller blandni ngar av båda . Nitrat 
kan ge brännskador vid hög t empera
tur och låg vattenhalt. 

Kalcium och magnesium bör tillf öras 
torven i form av dolomitmjö l. Till
f örseln s äkerställer plantans behov 
av kalcium och magnesium samtidigt 
som pH höjs något i subs t ratet och 
torvens buffringsförmåga Ökar . 

De olika näringsämnena i gödsel
medlet är bundna i olika föreningar . 
Många av föreningarna innehål l er 
ämnen som inte är behövliga för väx
ten eller ämnen som behövs men i 
l i ten mängd . Dessa övers kottsämnen 
kallas barlastämnen. 

De gödselmedel som används vid 
odling i växthus är oftast i flytan
de form . Även fasta gödselmedel kan 
användas ant i ngen som snabbutlösande 
elle r såsom långsam t utlösande göd
selmedel . Det är vanligtvis i sam
band med grundgödsling (inblandning 
i substratet före odlingsstart) , som 
fasta gödselmedel är aktuella . 

Grundgödsling vore en enkel lösning 
för gödsel tillför seln om den kunde 
tillämpas . Dagens plantbehållare är 
små och därmed blir näringskoncent
rationerna i substratet för stora om 
hela narlngsgivan tillförs före 
sådd . Varken fröet elle r groddplan
tan tål at t komma i kontakt med höga 
näringskoncentrationer. Det är dess 
utom tekniskt svårt att blanda in 
näring i t orven med den jämna in
blandning som krävs . 

pH-MÄTNING 

Surhetsgraden (pH- värdet) påverkar 
olika na rlngsämnens tillgänglighet 
för pl antan . Den fö r barr träd lämp
l iga pH- nivån är pH 4 . 5-6 . 0 . 

Torven i sig är sur , för att få upp 
pH t ill över 4 . 5 ti l lsätts ett kilo 
dolomitmjöl till va r je m3 torv . Oli
ka gÖdselmedel och råvatt en (bevatt
ni ngsvatten) påverkar pH i olika 
riktningar . 

LEDNINGST AL 

Ledningstal kan vara ett br a hjälp
medel för att kontrollera närings
ti l lförseln . Lednings talet ange r hur 
god ledningsförmåga en vätska har, 
dvs hur mycket salter som i ngår . Ett 
krav för att kunna använda sig av 
lednings ta l är, att man känner till 
hur gÖdselmedlet påverkar lednings
talet . Gödselmedel med stora mängde r 
ba r lastämnen ge r t ex högre led
nings tal. ( Se vida r e nr 1 980 : 3 a v 
PLANTNYTT . ) 

NÄRINGSANALYS 

Ytterligare kontrollmöjlighe t er av 
näringstillförseln finns i form av 
barranalys , växtsaftsanalys och 
substratanalys . (Se nr 1981 :1 av 
PLANTNYTT) . 
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BAKGRUND TILL GÖDSLINGSPROGRAMMET 

Biologi . Den mängd näring som skall 
tillföras, skall täcka såväl plan
tornas behov som annan förbrukning 
och eventuella förluster . Torv och 
papper är båda organiska material 
som bryts ner. För detta åtgår 
narlng . Dessutom fixeras mindre 

100 -

kvantiteter till torven. De mängder 0 5 -som åtgår fö r nedbrytning och fixe -
ring är därmed inte tillgängliga för 
plantan . Torv binder 1-3 gN/m2 • 

Olika mängd näring/m2 binds i pappe
ret beroende på papperets egenska
per , papperstjocklek och behållar
täthet . Paperpot Fh 408 t ex binder 
4- 6 g N/m2 • 

-

Bugar +7 +20 
Gödsl ingsstart 

Vid för sent insatt näringstillför
sel stagnerar plant ans tillväxt (se 
fig 1 ) . Om man gÖdslar för tidigt är 
risken stor att groddplantan skadas . 
Det är därför av stor vikt att göds
l ingen påbörjas just då plantan 
bugar och innan den s läpper frö
skalet . 

Fig 1. Gödslingsstartens inverkan på 
plantans utveckling inventerad 47 
dagar efter sådd . Första gÖdsling då 
plantan bugar resp 7 och 20 dagar 
senare . 

REKOMMENDERAT GÖDSLINGsPROGRAM 

Detta gÖdslingsprogram är tillämpbart för tall och gran od l ade i torv vid 
upphÖjd odling eller motsvarande med en odlingstäthet från 600- 1200 
p l /m2 • Givorna anges i mängden N/m2 men avser et t komplett gÖdselmedel . 
Programmet avser odling under 1 säsong med en behållarvägg som innehåller 
små mängder organiskt material . Understruket värde anger normalgiva . 

"71 start : Då de flesta gr oddplantor bugar . 

Giva : Vecka 4 g N/m2 

fl 2-4 ~-4 g N/m2 och vecka 
fl 5 och framåt 3- 2 g N/m2 och vecka . 

Kommmentar : Kan variera med behållartyp. Se texten . 

Avslutning : Vid ti l lväxtens avslutning dvs 
aprils ådd 1-15 aug, junisådd 15- 30 aug . 

Totalgiva : Påverkas av odlingstäthet och odlingssätt . 

Antal gödslingstillfällen kan va r ie r a mellan 1-7 ggr/vecka . Ur biologisk 
synpunkt är täta givor bäst men r i sken för feldoseringar ökar . 

OBS ! Avtvättning (bevattning) ef t er gödsling är en nödvändig standard
åtgärd för att förh indra skado r på plant orna vid extrem vädersi tua
t i on eller fel på utrustningen . 



Teknik . Bevattningssystemen med ram
per har väsentligt förbättrat sprid 
ningen av såväl vatten som gödsel . 
Teoretiskt skul l e man kunna få en 
perfekt spridningsbi l d men verklig
heten är annorlunda . 

Snett placerade , fel pl acerade och 
igensatta dysor, ojämn framdrivning 
av ramper och tryckvariationer i 
ledningarna är orsaker till OJamn 
elle r felaktig gödsling och bevatt 
ning . 

Växthusen kan också ställa till 
problem . Skillnader i odlingsmiljön 
p g a växthusens placering, drag m m 
kan ge stor variation i plantstor
lek . 

Den tekniska utrustningen och växt 
husen ger upphov till stor ojämnhet 
i pl ants torlek. Det är därför vik
tigt att gödselrekommendationen inte 
Ökar denna ojämnhet . Gödsla så a t t 
alla plantor får vad de behöver . 

Odlingsform . Idag utnyttjas mest 
odling på grusbädd men på många håll 
har upphöjd odling börjat tillämpas . 
Upphöjd odling innebär att rotkon
takten med underlage t är bruten. De 
näringsförluster som kan uppstå vi d 
denna typ av odling är at t substra
tet urlakas . 

Vid odling på grusbädd förloras 
mycket av kontrol l en öve r mängden 
tillgänglig näring beroende på att 
rötterna går ner i underlaget . Vid 
odlingsstarten i grusbäddsodling bö r 
man Öka givan något utöver rekommen
dationen , då läckage kan förekomma 
genom di r ektkontakten mellan subst
rat och underlag . Då plantans rötter 
börjar leta sig ner i underlaget kan 
gödselgivorna sänkas , eftersom grus
bädden fungerar som buffert . 

Grovt material i unde r laget minska r 
risken för läckage av näring och 
hindrar ned växningen av rö t ter . För 
båda odlingsformerna gäl l er att en 
god kontrol l av bevattningen också 
ge r en bättre styr ning av göds
lingen . 

Utplacering på friland tillämpas i 
någon form på de flesta plantskolor
na . På friland finns risk att man 
helt förlorar styrningen av närings
situationen. Detta beror på r egnets 
urlakande verkan och den tekniska 
utrustningens lägre precision . Olika 
nar1ngsämnen lakas ur olika fort . 
För att plantorna skall få tillräck
ligt med nä r ing måste de gödslas 
ofta . Behovet av regelbundna kon
troller av när ingsmängden i su bstra
tet är stort . 

Invintringsfasen . Kvävehalten får 
inte vara för hög under invintrings
fasen . Ensidig kvävegödsling bör 
därför undvikas . Dock kan en svag 
gödsling med ett komplett gödsel
medel ske under hösten . 

För att förhindra vårvinterskador är 
det vik t ig t a t t kalium finns i till
räcklig mängd under invintrings
fasen . 

FRAMTIDA UTVECKLING 

Vid avdelningen rör skoglig ekofysi
ologi har utarbetats en ny princip 
för gödsling . Den bygger på en styrd 
nä r i ngstillförsel som följer plan
tans ökande behov all t eft ersom den 
t i llväxer . I slutfasen styrs till
förseln av nar1ng s å att en för 
hygget balanserad pl anta erhålls . 

Om metoden verkligen r esu lter a r i en 
bättre plan ta i fält vet vi inte 
idag , ut an fö r st om ca 5 å r vänt as 
pl anerade projekt kunna besva r a den 
frågan. Under tiden måste den t ek
niska utrustning vi har idag vidare
utvecklas . Likaså måste rutine r för 
kontroll av plantans näringssitua
tion utarbetas . 

Förfat t are till artike l n 
är Lennart Lilliehöö k . För 
mer i nformati o n ring h onom 
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un i versitet , Garpenbe r g 
Tel 0225/22 1 00 . 
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