
OIJLINGSSYSTEM !(OCKWOOL 
System för produktion av täckrotsplantor använda i större skala i Sverige 
ha r hittills haft 3.tminstone två komponenter gemensamma. Dessa är förekoms

ten av en behållare i någon form och bruket av torv som odlingssubstrat. 

Sys tern Rockwool skiljer sig från konventionella plantproduktionssystem på 
båda desaa punkte r . 

Plantor odlade i stenull s block 

STENULL SOM ODLINGSSUBSTRA T 

System Roc kwool baseras på odling i 
s t enull . Denna stenull bes tår av en 
fibe rmatta utvunnen ur en smäl ta av 
kalksten, diabas och koks . Mattan 
sågas e f te r ti llsA. ts av bindemedel 
upp i önskat f ormat . Den stora 
skillnaden gen t ernot tillverkning av 
vanlig i sol er ingsu ll är att odlings
ul len skall kunna absorbera va tten . 
Tillsats a v vätmedel ger önskade 
vattenupptagningsegenskaper. 

s t enull kännetecknas av en sto r 
mängd grova porer . Vattnet bind s 
därför inte så hårt och kan lätt tas 
upp av plantan. Detta innebär även 

at t stenul l en snabbt töms på en sto r 
del av s i t t vatteninnehåll om det 
lutas elle r placeras på ett sugande 
underlag . 

s t enull ä r också självbärande och 
dimensionsstabil . Genom den f örst
nämnda egenskapen elimi ne r as behovet 
av behållare under odlingsfasen. 

s t enull är dessutom ett praktiskt 
t age t inaktivt odlingssubs trat . All 
näring måste därför till föras uti
från, t ex via bevattni ngen. Detta 
ger mÖjlighe t e r till en god s t yrning 
men kräver sam tidig t noggrann kont
r oll av odlingen. 
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IDSTORIK 

Tanken på stenull som ett lämpligt 
substrat för odling av skogsplantor 
väcktes tidigt . Redan i bör jan av 
1970-talet var Institutet för skogs
förbättring (norra distriktet) enga
gerat i en rad olika försök med 
stenull. En sammanfattande utvärde
ring av dessa försök gav en tämligen 
positiv bild av stenullens möjlig
heter. 

I slutet av 1970-talet inleddes ett 
samarbete mellan Rockwool, som till
verkar s tenull , och Modo. Syftet var 
att utveckla ett system för od ling i 
full skala. Hodo lämnade projektet 
1981 och som ny intressent trädde 
Skogsstyrelsen in. Flera olika 
forskningsorganisRtioner har del
tagit i uppläggning och utvärdering 
av res ultat från pro j ek te t. Et t 
komplett system, såväl för odling 
som distribution, finns nu färdigt 
och har under 1983 testats på Viby
torps plantskola utanför Hallsberg . 
Odlingen har omfattat 500 000 
plantor . 

SÅDDLINJEN 

stenullen levereras i block med 
dimensionen 780 x 140 x 75 mm på 
pall med skyddshuva av krympplast . 
Efter borttagning av plasten place
ras hela pallen på en inmatnings
bana. En plockautomat tHr 8 odl ings
block ~t gången och placerar dessa i 
en uppriktningsstation . Bl ocken 
transporteras sedan genom olika 
stationer på drivna rullbanor . 
Första punkten är en station för 
uppvattning, där bloeken doppas i 
ett kar med näringslösning . 

Bild Del 
odlingsblock 
lösning . 

av såddlinjen med 
doppade i närings-

I den därpå fÖljande stationen 
borras frögropar med ett flerspind
ligt borrhuvud som monterats pli en 
fram- och återgående vagn placerad 
över rullbanan. Fröhålen har dia
meter och djup 10 mm . Förbandet 
varieras genom att borra fröhålen 
olika tätt . Sådden sker med två 
stycken såddmaskiner typ Wend t som 
placerats på ett sta tiv. Linjen av
slutas med en växel där odlings
blocken matas över på odlingsstälL 
Varje ställ rymmer 16 odlingsblock 
och har måtten 165 x 120 cm . Växeln 
har magasin både för fyllda och 
tomma ställ. Fyllda ställ matas 
automatiskt över på en speciellt 
framtagen hyllvagn. 

såddlinjens kapacitet är 8 odlings
block per 30 sekunder. Med 80 plan
tor per odlingsblock (732 plantor 
per m2 ) inne bär det ta en teoretisk 
(inga avbrott) kapacitet på 600 000 
plantor per 8-timmars skift. Linjen 
arbetar helt automatiskt. Operatören 
utför endast påfyllning samt över
vakar arbetet . 

ODLING 

Efter sådd transporteras odlings
ställen till växthus . Odling sker 
upphöj t ca 1 O cm. Under groningen 
vattnas med rent vatten några gånger 
per dygn för att hålla fröet till
räckligt fuktigt. I samband med att 
fröskalet kastas övergår man till 
att vattna med näringslösning . Be
vattning sker mer frekvent än vid 
konventionell odling i torv. Prov
tagning på ledningstal bör utföras 
med täta intervaller på grund av 
stenullens låga buffringsförmåga. 
Prov tagningen är emellertid enklare 
vid stenullsodling och möjlighet 
till en exakt s tyrning av närings
tillgången är en fördel. 

Efter en tid i växthus flyttas plan
torna ut på friland. Odlingen där 
sker i sto r' t se t t efter samma prin
ciper som i växthus . För plantor' som 
skall vinterlagras på friland erb ju
der sys t emet mö j lighet till lagring 
på mark i stället för upphöjt genom 
att odlingsställens ben kan lossas . 
Varje ben sitter fäst i stället med 
två skruvar, varav den ena måste tas 
bort helt och den and r a lossas något 
för att möjliggöra uppvikning av 



benet . Att sedan åte r höja ställen 
vid odlingsstarten efterföljande år 
t orde bli tidskrävande . 

Bild 2. Odlingss täll. 
fästskruvarna pÄ benen . 

DELNINGSLINJEN 

Obse rvera 

Eft ersom plantorna odlas i block 
måste en delning till individuella 
enheter ske före l everans . Odlings
blocken passerar därför en delnings
linje. Kapaciteten pÄ denna är unge
fär 150 000 plantor per 8 -timmars 
s kift, även här förutsatt a t t inga 
avbrott inträffa r. 

I nma tning sker automat i skt av ett 
block i taget via en växel . Blocket 
sågas först i längsled och därefter 
i s idled. 

Bild 3. Sågning i s idled av odlings
block med efterföljande radvis ned
matning till sorte ring och packning . 

P l antor na hamnar radvis på en t rans
por tö r till fö rpackningsmaskinen. 
Före förpackningen kan en sorte
ringsenhet koppl as till. Denna arbe
tar med fotocell och sortera r bort 
tomma enhete r el l er s ådana med för 
små pl antor . 

Bild 4. Sorteringsenhe ten : t ryckluf t 
s töter ut underkända enhete r. 

Den ef t erföljand e förpackningen sker 
i plasttråg, vilket ar den e nhet 
plantören skall hantera i fält. 
Varje planttråg rymmer ett uppsågat 
odlingsblock . Antal plantor varierar 
med f ör bandet. Planttrågen förs 
avs lutni ngsv is automatiskt Över ti ll 
odlingsställ för ytterligare en tids 
frilandsodling. Ett s täll rymmer 18 
tråg. 

Efter avslutad od ling sker distribu
tion ut i fält antingen av hela 
odlingss täll elle r av planttrllg för
packade i kartonger . En de l mekanise
r ad packningslinje finns utvecklad . 

Bild 5. Planttråg med plantor och 
dito utan på hÖg kant . 

ROT AKTIVERING 

Anl edni ngen ti ll att plantorna i nte 
gå r ut i fält omedelbart efter del
ning är att en återhämtningsperiod 
behövs . Vid delningen bes kärs rot
systemet kraft i g t, och försö k har 
visa t att en omedelbar utplantering 
ef t er delning kan ge etablerings
problem, or sakat av dålig förmåga 
att nybilda rötter . Denna förrnÄga är 
avhä ngig när på åre t beskärningen 
utförs eftersom plantans rotaktivi-



tet varierar starkt vid ol ika tid
punkter . Rotaktiviteten följer 
heller inte samma förlopp under 
förs t a til l väx tpe r ioden som under de 
ef t erkommande . Någon generel l rekom
mendation om nödvändig återhämt
ningstid ef t er ro tbeskärni ng kan 
därfö r i nte göras. Tiden bör , i 
avvaktan på forskningsresultat , vara 
så lÄng som möjligt utan a t t driv a 
pl antorna så länge att ljuskonkur
rens uppkommer eller en rotsamman
växni ng ånyo inträder. 

PLANTERING 

Plantering kan ske med konventionel
l a r edskap , t ex putti-putki. Dess
u t om fi nns en speciell hålpipa samt 
bärutrustning för planttrltg , höft 
sele och pl an t ko r g fram taget . Under 
1982 genomfördes en studie av skogs
arbeten där distribution och plante
ring u t vä rderades . No t abel t är att 
samtliga plantörer upplevt stenul ls
planto r som lättare att plantera än 
andra täckro tsplantor , det ta främst 
på grund av formstabilite t en . 

EKONOMI 

Vid en totalproduktion av 15 milj o
ner plantor per år och en odlings
täthet av 80 plantor per bl ock (732 
per m2) har kostnaderna för behövlig 
systernspecifik utrustning beräknats 
ti l l ca 10 milj oner kronor . I denna 
s umma ingår kostnader för såddlinje , 
två delni ngslinjer med sortering , 
packlinje, od l ingsstäl l och hy l l
vagnar . Total t krävs i nve:::; te ringar 
på 12 - 15 miljoner . Detta innebär 
20 - 25 öre per plant a i investe
ringskostnader. Totala pr oduktions
kostnaden per planta varierar starkt 
med den enski l da plantskolans förut 
sättningar och kan därför i nte anges 
genere llt . 

BIOLOGISKA ASPEKTER 

Plan tetablering påverkas av ett 
stort ant al faktorer . Planttypen är 
i detta sammanhang mycket viktig men 

säl lan ensam helt avgörande . Ett 
bevi:3 för ·det ta är den s t o ra varia
tion i etableringsresul t at som samt
liga förekommande plant typer upp
visar på olika lokaler . 

Ett antal fältfö r sök utlagda under 
flera olik"l år har visR.t att de t går 
att nå utmärkta resultat med plantor 
odlade i stenull. Någon generell 
rangordning gentemot andra plant
typer är emellertid in t e möjlig att 
göra . Vissa för- och nackdelar med 
stenull som odlingssubstrat kan där
emot identifieras . 

I stenull sl ipper man probl em med 
deformatio n av r o tsys ternet, vilke t 
kan utveckla sig obehindrat . Rötter 
kommer också ut på alla nivåer i 
substratklumpen. 

Den kraftiga beskärningen av r o t
systemet som sker i den nuvarande 
utformningen av de tta system måst e 
ses som en nackdel . Även om nödvän
dig återhämtningstid i plantskola 
kan fastställas mer e xakt försämras 
flexibiliteten . Att med kort varsel 
kunna tillhandahÄlla pl antor blir 
probl ematiskt. 

Möjligheten till en exakt styrning 
av näril'lgstillgången ar s tor genom 
stenullens inaktivitet som substrat . 
Detta ge r fördelar men kommer ocks Å. 
att kräva större bio l ogis ka kunska
per och hög re g rad av tillsyn och 
kontroll än en motsvara nde odling i 
torv . Att odlingstekniken ännu ej är 
helt färdig utvecklad visa r det fak
tum a t t o i den ti fi e raJ e plantskador 
har uppstltt under hösten i årets 
provodling i Vi bytorp . Slutl igen kan 
nämnas att möjlig het till läng re 
lagring av upps~dda odlingsblock 
inte finns, eftersom doppningen i 
närings lösning ar integ r e r ad med 
såddrnamente t . 
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