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Introduktionen av upphöjd odling i plantskolorna aktualiserar frågeställ 

ningar kring effekterna av vinterlagring på upphöjt underlag på friland. 

Här redovisas några preliminära försöksresultat, som kan vara av intresse 

inför vinterns lagring . 

UPPHÖJD ODLING 

Odling av plantor på upphö jt under
lag har bli vit ett allt vanligare 
odli ngssätt i plantskolor med täck
rotsproduktion i växthus. Metoden 
i nnebär att pla ntlådorna/behållarna 
står skilda frän ma rken på pallar 
eller andra anordningar. Ur biolo
gisk synpunkt är syftet med upphöjd 
odling att beskä r a plantornas röt
ter underifrån med hjälp av luft. 
De positiva effekt er som följer av 
rotbeskärn i ng med luft ä r att 

- rottillväxten koncentreras till 
behållaren och rotnedväxning i 
unde r laget f örhindras . 

- plantupptagningen kan genomföras 
utan att r ot sys t emet störs. 

rot/skottförhållandet påverkas ej 
av plantupptagningen. 

- rotdeformationer, typ rotfilt 
under plantbehållaren , förhind
ras . 

Förutom de 
med upphöjd 

biologiska 
odl i ng har 

fördelarna 
också de 

tekniska och hanteringsmässiga för 
delarna varit uppenbara. Den tidi
gare förhä r s kande hante ringsenheten 
i plantskolan var plantlådan. För 
närvarande går utvecklingen mot 
större standardiserade ha nterings
enheter i form av pallar eller ra
mar . De f lesta , i dag förekommande 
odlingssys t emen erbjuder någon form 
av pall eller ramhantering. 

Friland 

Under en odlingssä song genomförs 
normalt ett par sädder pe r växthus . 
Detta i nnebär att en eller flera 
generatione r plantor transporteras 
frän växthus till friland för 
ytterligare plantdrivning eller 
lagring. 

I de fall plantorna drivs vidare på 
friland bör dessa placeras så att 
en f ortsatt rotbeskärning möjlig
görs. Rotnedväxningen i underlaget 
på friland kan undvi kas genom att 

pallarna i växthuset utnyttjas 
som transportenheter och placeras 
på friland. 
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- odlingsramarna alternativ t plant 
lådorna i växthuset utnyttjas som 
transportenheter och placeras på 
pr ofiler för up phö j d odling på 
friland. 

- placer ing av odlingsramar / pla nt 
lådor på mark kombinerat med 
mekanisk alternativt kemisk rot
beskärning. 

- odlingsrama r /plantlådor pl aceras 
på ventilerat underlag. . (Se 
PLANTNYTT 1981: 2) . 

De två sista alternativen finns 
ännu ej i praktisk dr i ft. 

VINTERLAGRING PÅ UPPHÖJT UNDERLAG 

Sedan ett år tillbaka pågår ett 
projekt vid avdelningen för skogs
förnyelse i Garpenberg med målsätt 
ningen att klargöra några av frå 
geställningarna kr ing vinterlag
r ing på upphöjt underlag. 

Frågeställningar som fok userats i 
projektet är: 

- temperaturskillnader i s ubstratet 
mellan upphöjt lagrade och på 
marken lagrade pl antor. 

- effekter av lagr ingen på plantors 
r ötter och ovanjordsdelar . 

Genomförande 

Försöket förlades till Kors näs 
Marrna AB (KM) plants kola i Nässja . 
Under senhösten 1980 placerades 
lådor med försökspl antor i o lika 
l agringssituationer på frilandet . 
Lagringssituat ionerna inför vi ntern 
var följande (se fig 1) : 

A Lagring på marken. 
B Lagring på profiler 20 cm ovan 

mark . Runt plantlådorna isolera
des med cellplastskivor 5 cm 
tjocka. 

C Lagring på pr ofiler 20 cm ovan 
mark (utan isolering) . 

D Lagring på profiler 20 cm ovan 
mark (utan i solering) . I syfte 
att simulera en s nöfatt ig vinter 
byggdes ett snötak ovanf ör 
plantlådorna. 

E Lagring på pr ofiler 40 cm ovan 
mark (utan isolering) . 

A B c D E 

Fig 1. Lagr ingssituatione r (B l ock A- E) . 

Lagringsblocken A- E omfa ttade var 
dera 18 plant l ådor paperpo t 408. 
Pla ntmaterialet ut g jordes företrä 
desvis av gran proveniens Klos t e r 
(60°, 100- 200 m) . Sådden ge nomför 
des i bör jan av april. Eft er ca 3 
månader i växthus tra nspo rt e rades 
plantorna ut på fr iland och ställ 
des direkt på underlage t . I bö r j an 
av oktober placerades plantlådor av 
detta gr anmaterial i de ova n be 
skrivna lagringssi tuationerna A- E. 

RESULTAT 
Temper aturmätningar 

Under senhösten och vintern genom 
fördes en kontinuerlig mätning av 
substrattemperaturerna i lagr i ngs 
blocken A-E, (se figur 1) . T va rje 
block mättes tempe rature n 3 gånge r 
per dygn på olika djup i s ubs tra
tet . 

Några r esultat av tempe r a turregis t 
reringen i de olika lagrings s itua 
tionerna presentera~ i figur 2 . 

Kurvorna i f i guren härrör från mä t 
punkter längst ner i subs tratet (ca 
7 cm) som får anses vara den zon , 
där plantrötterna ä r som käns li 
gast . 

Bland de upphöjda lagrings blocken 
skedde infrysningen (från plus till 
minusgr ader) tidigar e i det oisol e 
rade blocket jämfört med det iso 
lerade (6 dagar skiljer blocken 
åt) . Infrys ningen av substr atet på 
mark intr äffade 22 dagar efter det 
oisoler ade blocket. Efter infrys
ningen utsätts de upphöjda blocken 
för l åga temperaturer och stor a 
tempe r aturfluktuationer. Fl uktua
tionerna ökar med höjden på l ag
r i ngen ( 20-4 0 cm - ej redovisat i 
figuren ) men kan mins kas något 
genom isolering runt l agringsb l ock
et. Temperaturen i substratet vid 
lagring på mark varierade under 
vintern mellan 0°C och -2°C . 
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Fig 2. Infrysningsförl opp för lagring på mark respektive upphöjd 
( 20 cm) med och utan isolering. Dag 1 = 28 okt . Under mätperioden 
26/11 1980) rådde i stort sett snöfria förhållanden. 
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Snön har en stor isolerande effekt . 
Snödjupet var under en mycket kall 
pe riod i slutet av februari till
räckligt för at t isolera det upp
höjda blocket på 20 cm (C) dock 
inte blocket på 40 cm (E ) . Lag
ringsblocket med s nöta k (D, simule
ring av snöfattig vinter) påverkas 
i stor utsträckning av yt tertempe
rature n och utsattes under försöks 
perioden för den l ägsta temperatu
ren av lagringsblocken (-15°C). 

Biologiska r esul t a t 

- total rotl~ngd av nybildade 
rötter (fig 4) 

- toppskottets l~ngd (fig 5). 

Försöksplantorna visade inga syn 
bara tecken på påverkan av lag
ringssättet vid tidpunkten för 
pl antupptagningen. Efter 3 veckors 
tillväxt i växthus visade några 
plantor tecken på färgförändringar 
mot gul/brunfärgning (tabell 1). 

Tabell 1. Bedömd hos 

Under våren togs 20 granplantor upp 
fördelade på fyra provpunkter per 
block. De plante rades i plastkrukor 
med sand. Efter tre veckors till
växt under kontrollerade förhållan
den a na lyserades plantorna med av
s eende på: 

lagrade 
underlag 

på mark 
(B-E) 

färg plantor 
(A) och upphöjt l 

efter 3 

- antal vita r otspetsar i behållar
botten och uta nför ma ntelytan 
(fig 3) 

tillv~xt . 

Lagrings-
block 
F~rg 

grön 
gulgrön 

l gulbrun 
[ summa 
plantor 

A B 

20 20 

20 20 

veckor s i 
l 

c D E 

18 10 5 
2 5 3 

5 12 
20 20 20 



Vita rotspetsar 

30 

20 

10 

A B 
Lagringsblock 

Fig 3. Antal vita rotspetsar /planta 
utanför behållaren. 
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Fig 4. Nybildade rötter (cm/planta) 

starkt markerade skillnader före 
ligger i rotvitalitet hos plant 
materialen (fig 3 och 4) . Konditio
nen hos de upphöjt lagrade plantor
na är nedsatt. Isolering runt upp
höjda lagrings-bloc k (B) förbätt r ar 
situationen järnfört med övriga upp
höjda l agringsformer (C- E). Bästa 
resultatet erhölls vid lagring på 
mark. Också skottskjutningen påver
kas av lagringsättet (figur 5). 
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Fig 5. skottskjutning mm/planta 

Det finns indikationer på att tall 
reagerar på liknande sätt som gran 
vid upphöjd lagr ing. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Låga temperaturer under lagring på 
upphöjt underlag över hösten/vin
tern 80/81 på friland har haft 
ogynnsamrna effekter på planto rnas 
kondition. 

Rotskador orsakade av l åga tempe ra 
turer visar sig sent i form av 
färgföränd ringar på ovanjordsdelen , 
därför är denna typ av skada förrä 
disk , då tillsynes friskt plantma 
terial kan hinna gå ut i fält , 
innan skadorna visar sig . 

För att ta vara på de positiva 
effekterna av upphöjd odling men 
förhindra de negativa effekterna av 
lagring på upphöjt underlag bör 
pall-/ramsystemen konstrue ras s å 
att de ä r höj - och sänkbara. De 
pal lsystern som idag finns på mark 
naden och icke är nedsänkbara skall 
under vintern kompletteras med iso 
lering . 
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