
SKOGSBRUKETS PLIINTPROJEKT 
Skogsbrukets plantprojekt omfattar dels informationsserien PLANTNYTT, dels 
olika forskningsprojekt. Nedan redovisas hittillsvarande inriktning och om
fattning av verksamheten. 

Fr~n vindtunnelförsök i ett av projekten 

PA initiativ från skogsstyrelsen ge
nomfördes i slutet av 70-talet en 
utredning om ett för hela skogsbru
ket gemensamt forskningspr ojekt f'or 
plantframställning. Utredningen led
de till start av ett projekt som 
finansieras genom en avgift på de 
plantor som levereras från plant
skolorna (0.1 Bre/planta). Verksam
heten inom "skogsbrukets plant
projekt" inriktas mot såväl kort
siktiga som långsiktiga problem . Ett 
mAl är också att genom en aktiv ror
medlingsverksamhet verka för att 
intressanta resultat, såväl inom som 
utom projektet, snabbt kommer skogs
bruket till del. 

Ansvaret för bedömning av projekt 
s om finansi e ras med dessa medel samt 

beslut om projekt och uppföljning av 
uppnådda resultat vilar pA en styr
grupp . Denna omfattar fyra personer 
representerande Skogsstyrelsen, Do
mänverket, SSR och skogsindustrins 
samarbetsutskott (SISU). Eric Falk 
(skogsstyrelsen) är ordförande . i 
gruppen. 

En referensgrupp bildades 1982 för 
att knyta en närmare kontakt mellan 
forskare och det praktiska skogsbru
ket. Paul WillEm (Korsnäs-Marma AB) 
är ordförande i denna grupp. 

I det följande beskrivs de olika 
bitar som verksamheten omfattat hit
tills . 
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PLANTNYTI 

För att rörbättra informationen till 
skogsbruket rörande plantfr!gor 
startades PLANTNYTT. MAlgruppen är i 
första hand plantskole- och stabs
personal inom iöretag och organisa
tioner. ÄmnesomrAdet omfattar sådd i 
plantskola till etablering på hyg
get. Vi har strävat efter att i vAra 
sex nummer per !r söka tillfreds
stäl la den relativt blandade mAl
gruppens olika intresseriktningar. 
Under det första verksamhetsAret 
genomfördes därför en läsvärdesun
dersökning, vilken visade att PLANT
NYTT fått ett gott mottagande och 
att den lAg på rätt niv! för de 
flesta läsarna. Ca hälften av hi t
tills utkomna nummer har behandlat 
täckrotsplantor, 20 % har tagit upp 
barrotsfr!gor och resterande nummer 
generella frågeställningar. Varje 
nummer har en upplaga på 800 
exemplar, varav 550 går ut till 
projektets bidragsgivare och 100 10 

till prenumeranter, bl a i övriga 
nordiska länder. Vissa nummer har 
varit så efterfr!gade att nytryck 
genomförts . I en del fall har 5 
PLANTNYTT ocks ! komroi t till använd
ning vid undervisning . 

granskats. Några resultat visas i 
fig 1, dä r den kritiska vindhastig
hetens (vid vilken planteringsenhet
en väl ter) samband med beh!llarens 
vikt och plantans höjd framg!r. Teo
r etiska funktioner har tagits fram 
med vars hj älp vältningsbenägenheten 
hos nya behållarlösningar kan värde
ras i kombination med olika fixe
ringssätt till underlaget. 

Verksamheten avslutades efter den 
första tv!årsperioden p! rekommenda
tion av referensgruppen som ansåg 
att projektet var all tför grund
forskningsinriktat. Forskning inom 
detta område fortsätter dock vid av
delningen ror skogsförnyelse i Gar
penberg. Projektet finansieras av 
skogsstyrelsens forskningsnämnd . 
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PLANT- OCH BEHÅLLARTYPER FÖR DEL
MEKANisERADE PLANTERINGSSYSTEM 

Ett delmekanisera t planteringssys tem 
ställer relativt sm! krav på plant
bäraren (maskinen) som endast trans
porterar, eventuell t markbereder, 
och portionerar ut plantorna. Valet 
av planteringspunkt sker manuellt 
och för att minska tids!tg!ngen vid 
plantering är yt- eller grundplante
ring intressanta lösningar. Plante
ringsmomentet kan s!ledes i sin 
enklaste form inskränkas till en 
tillrättaläggning av planteringsen
heterna. 

Ett projekt startade vars mAl var 
att granska specifika krav p! plan
tor och beh!llare anpassade till 
delmekaniserad plantering. En analys 
av biologiska restriktioner avseende 
behållarutformningen genomfördes . 
Projektet har ocks! behandlat tek
niska fr!geställningar, t ex vält
ningsbenägenheten och dess samband 
med behållarens markarea , höjd, vikt 
samt plantans höjd. Även olika grad
er av fixering till underlaget har 
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Fig 1. Samband mellan kritisk vind
hastighet (då behållaren välter) 
vk, och planteringsenhetens vikt i 
g resp planthöjd i cm. 

Arbetet har dokumenterats i följande 
publikationer, vilka i likhet med 
övriga skrifter som tas upp i detta 
nummer kan beställas hos PLANTNYTTs 
redaktion: 
Högberg & Lindström: Väl tnings benä

genhet iör odlingsenheter anpassa
de till ytplantering . s tencil nr 
6, 1980 . 



Håkansson & Lindström: 
Odlingsplattan - paperpot Fh 408 -
Jämförelsestudie. stencil nr 7, 
1980. 

Högberg: Fixering vid ytplantering. 
stencil nr 12, 1981 . 

Högberg: stabil i te t i unga fröplat
tekul turer. stencil nr 13, 1982. 

Lindström & Högberg: Surface Plant
ing Systems. Proceecting of the 
Ganadian Containerized Tree Seed
ling Symposium . Toronto 1981. 

ANALYS A V PLANTPRODUKTIONSSYSTEM 

Mälsättningen med detta projekt har 
varit att ta fram en datoriserad 
modell av plantproduktionssystem som 
kan utnyttjas för analys av befint
liga och framtida lösningar. Pro
jektarbetet inleddes med en gransk
ning av hur värdering av plantpro
duktionssystBm kan göras. En full
ständig värdering är svår att genom
föra men som en viktig del ingår 
all tid kunskaper om plantproduk
tionskostnaden, uppgifter om det 
biologiska resultatet i plantskolan 
samt en teknisk beskrivning av pro
dukten när den lämnar densamma. En 
datorbaserad simuleringsmodell har 
utvecklats från denna granskning . 
stegen frän frö till täckrotsplanta 
färdig för uttransport kan beskrivas 
enligt f l ödesschemat i fig 2. Model
len kan tillämpas för att analys era 
varierande produktionsuppläggningar 
med hög upplösningsgrad i viktiga 
detaljer . För närvarande är till
gången på bra tillväxtfunktioner 
mycket begränsad, men det är min 
förhoppning att det skall bli möj
ligt att fl!. fram bättre underlag i 
framtiden. 

Analyser kan med hjälp av programmet 
utformas som generella granskningar 
av principsystem, beräkningar av 
troligt utfall av system under ut
veckling och jämförelser mellan idag 
kända system. Programmet bör ocksll. 
vara användbart !ör planering av 
plantproduktionen vid enskilda 
plantskolor. 

Dokumentation: 
Hulten: PM ang värderingsmall för 

plantodlingssystem. 1980. 
Hulten: Biological and operational 

considerations in the development 
of integrated handling and trans
partatian systems . Proc.Can.Cont. 
Tree Seedling Symp. Toronto .1 981. 

Hulten: APS-programmet och några 
analysexempel. stencil 1983. 
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Fig 2. Flödesschema täckrotsproduktion. 

PLANTSYSTEM FÖR SÖDRA SVERIGE 

Projektets mål har vari t att fast
ställa planteringsmiljöns och skogs
ägarnas krav pli plantsystem för 
Götaland och ge riktlinjer f"ör dess 
framtida utformning. OmrMet karak
täriseras av svll.r planteringsmiljö 
med torka, frost, stort vegetations
tryck och besvärliga insektsproblem. 
Detta ställer höga krav på plantor
nas egenskaper . För att det pä sikt 
skall vara möjligt att beskoga en 
mark med "rätt planta" behövs ocksli 
ett instrument med vilket man i 
praktiken kan klassa skogsmarken 
efter planteringssvlirighet. Under
sökningen har ocksli visat att det är 
stor brist på kunskap om hur plantor 
reagerar pli viss miljö och olika 
plantegenskapers betydelse. 

Det framglir vidare att nära hälften 
av Götalands planteringsareal plan
teras av självverks amma privatskogs
ägare. Resten planteras av bolag , 
Domänverket och skogliga entreprenö
rer. Gemensamt !ör båda kategorierna 



är krav på välsorterade plantor i 
bästa kondition, lång planterings
säsong, engångsemballage, lättplan
terade plantor i lätthanterliga ror
packningar samt valfrihet mellan 
detaljdistribution och hämtning . Det 
storskaliga skogs bruket har dessutom 
krav på en hög produktivitet i plan
teringsarbetet, en väl utbyggd kyl
lagerkapacitet och möjlighet till 
mekaniserad plantering. 

Dokumentation : 
Lindell & Sundin: Plantsystem för 

södra Sverige - planteringsmiljöns 
och skogsägarnas krav på plant
systemet. s tencil nr 9, 1981. 

HANTERING A V PLANTOR VINTERTID 

Under den senaste tvåArs pe rioden 
( 1982- 83) ha r forskningen inriktats 
på hantering av plantor vintertid 
och teknik för produktion av en 
planta per behållare . 

Hantering av plantor vintertid är en 
ekonomi skt intressant lösning som 
dock kan innehålla biologiska risk
moment. sådan hantering kan innebära 
a tt plantor i vintervila tillfälligt 
flyttas från kyl/fr yslager el l e r 
fri land till a rbets lokaler som har 
högre tempera tur, är mera l jusexpo
nerade och har lägre relativ luft
fuktighet ä n den normala lagrings
lokalen . Åtgärde r som kan vara aktu
ella ä r sortering , i nsekt icidbehand
ling, packning, enkelställning, 
komplettering , omskolning etc . Efter 
viss exponeringstid flyttas plantor
na tillbaka till lagret igen . Innan 
sådana tekni ska lösningar t as i 
bruk , måste de biologiska rest rik
tione rna vara klarlagda . Projektet 
har sökt klarlägga om plantornas 
"kvalitet" påverkas negativt av 
sådan hantering . 

Detta har studerats ror barrotsplan
tor i form av en biologisk kontroll 
av sorterings- och packningslinjen 
vid Skogsvårdsstyrelse.ns plantskola 
i Halland (se PLANTNYTT 1983: 2) . 

Förutom barrotsplantor har också 
täckrotsplantors känslighet för 
vinterhantering studerats . Resultat
en kommer att presenteras i ett 
senare nummer av PLANTNYTT. Det 
framgår att plantorna klarar kortare 
exponering vid hög temperatur och 
ljus under vintern utan att skadas . 
Den tid plantorna klarar s ig utan 
att få skador är starkt beroende av 
temperaturen . 

Dokumentation: 
Hul tEm "Hantering av barrotsplantor 

vintertid". stencil 1983 . 
Hul tEm & Lindg ren "Vin terhante ring 

av täckrot splantor". s tencil 1983 . 

TEKNIK FÖR PRODUKTION A V EN PLANT A 
PER BEHÅLLARE 

Plantor bör vara producerade med 
sådan teknik att varje behållare 
endast innehåller en planta när de 
lämnar plantskolan. Inom projektet 
granskas möjligheterna att genomföra 
åtgärder i produktionsfasens inled
ni ng f ör att erhålla bättre biolo
giskt och ekonomiskt resultat av en
kornssådd. Frågeställningar kring 
enkelstäl lning av f l e rkornssådda be
hållare behandlas också i projektet . 

Dokumentat ion: 
Hul tEm "Teknik för produktion av en 

planta per behållare - l ägesrap
port och rors l ag till fortsätt
ning". stencil 1983 . 

Författare ti l l artikeln 
är Håkan Hulten, Sveri ges 
lantbruksuniversitet, avd 
för skogsf örny e lse, 
Ga rp enbe r g . Tel 0225/22 1 00 
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