
Effekter av rotform och rotfördelning hos täckrotsplantor 

Månp;a av dagens täckrot ssystem har en utformning som gör att plantans 

aktiva r otspetsar samlas i substratets botten. Nedan redovisas res ultat 

från ett försök, där olika typer av r otformning och rotstyrning jämförts . 

Resultaten omfattar både odli ngstiden i växthus och etableringen i fält . 
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Rotsystem hos g ran tids tillväxt i s k rotstudieboxar. Väns tra 
plantan odlades före pla nt er i ng med luftbes kärning på alla s ubstratet s 
s idor . Högra plantans substratsidor täcktes med sva rt plast, som fick sitta 
kvar vid plantering. 

INLEDNING 

Rent teoretiskt finns det mycket 
som talar för at t en plant typ där 
akt i va rotspetsar kan bildas över 
hela subst r atytan skulle ha fördel 
ar att e rbjuda . Pl antan har då 
maximal frihet att eft e r utplante
ring låta nyti llväxt av rö tter s ke 
där det under rådande omständighet
er är mes t gynnsamt. På vattenbe
mängda el l er finj ordsrika marker 
t orde den mest gynns amma regionen 

för ny rottillväxt ligga högre upp 
i ma rken än dä r behållarens botten 
befinner sig . På en mycket torr 
mark t orde däremot de djupast 
liggande r otspetsarna ha de bästa 
chanse rna att vidareutvecklas. 
Dylika r esonemang har haft ett 
stort inflytande på utvecklingen av 
nya plantproduktionssystem . Idag 
finns det system som via mekani sk 
beskärning och/eller luftbeskärning 
undviker användandet av en behål 
l a rvägg . Därigenom erhålls r otspet
sar utefter he l a subs tratytan. 
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Vilka vinster ett "optimalt" format 
rotsystem kan med föra (jämfört med 
ett konventionellt, där så gott som 
alla aktiva rotspetsar äterfinns i 
behållarbotten) och hur dessa vins
ter varierar med olika miljöfakto
rer är hittills tämligen dåligt 
undersökt . 

Et t första försök att belysa det ta 
har utförts vid avd för skogsförny
else i Garpenberg. Uppläggning och 
resultat redovisas kortfattat i det 
följande. 

FÖRSÖKETSUPPLÄGGNING 

I försöket in~ick såväl tall som 
gran. Plantorna odlades i torvkuber 
med storleken 40x32x75 mm, vi lka 
skars ut ur naturligt lagrad torv 
(s k blocktorv) som i det ta till
stånd har god sammanhållning. De 
olika behandlingarna framgår av 
tabell 1. Försöksled 2 avviker 
genom at t plantorna där odlats i 
sammanhängande torvblock. Delning 
till ovan nämnda storlek har sedan 
skett omedelbart före utplantering. 

Tab 1. Behandling för rotstyrning 

~Be~h~an~dl~i~ng~-----------------------------· ~~01 
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Odl ing i plastbeh~llare (Blockplantbeh311are) JliD 
Mekanisk rotbeskärning längs beh~llarvägga rna (;r 
i samband med utpla nteri ng -

Rotbeskärn i ng .med luft • O 
2/3 av beh~llarväggarnas yta ~ 
l/3. .. ~ 

Beh3llarväggarna helt plasttäckta Il 

Plantorna odlades i växthus under 
normala miljöbetingelser. Vattning
en skedde dock oftare för behand 
lingarna med luftbeskärning längs 
behållarnas sidor, på grund av 
snabbare ut torkning av substratet. 
Blocktorven grundkalkades också, 
total giva ca 1 kg kalk1m3 torv. 
Tallplantorna odlades under 3 måna
der och fick invintra i växthus 
under hösten. Efter köldbehandling 

kyllagrades de . Granplantorna er
höll två tillväxtsäsonger med 
mellanliggande invintring. 

På våren togs plantorna ur kyllager 
för laboratorieanalyser och utlägg
ning av ett fältförsök. 

Fältförsöket är utlagt på skogsmark 
nära Garpenberg . Plantering av be
handling 4-6 skedde med plasten 
kvar runt substratet. Jordarten är 
sandig- moig morän och fältve~eta

tionen domineras av olika gräs . 
Markberedning är utförd. Före plan
tering behandlades plantorna med 
Ipitox på grund av risk för angrepp 
av snytbagge. Efter plantering 
höjdmättes plantorna. Höjdmätning 
och skadeinventering har sedan 
genomförts efter såväl första som 
andra vegetationsperioden. 

Laboratorieanal ysen omfattade föl 
jande mätningar: 
Planthöjd, rothalsdiameter, skott 
vikt, rotvikt och antal rotspetsar 
på substratklumpens yta. 

Skott och rot vägdes efter att ha 
torkats i 105°C under ett dygn . 
Antalet rotspetsar räknades på fyra 
olika sektioner, se fig 1. 

ned~e- 1..,..~--- Bottenarean 
/ 

Fig 1. sektionsindelning vid rot 
spetsräkning . 

RESULTAT 
Laboratorieanalysen 

I tabell 2 och 3 redovisas resulta
tet av de analyser som gjordes på 
provplantor av tall respektive gran 
(10 plantor/behandling) i samband 
med utplanteringen i fält. 



Tabell 2. Tallplantornas karaktärer i samband med utplanteringen . 
Medelvärde av 10 plantor. standardavvikelse anges inom parentes 

Höjd Stamdiam Torrvikt barr+ Rot torr - Rot-Skott- Antal ro ts~etsar i olika sektioner 

Behandl i n9 (nrn) (mm) stam~ vikt !m9l kvot :t l 2 3 

l 102 (16 ) 22 (2) 664 (1 50) 222 (JO) 33 24 (13 l 22 (4 l 22 (9) 

2 99 ( 15 l 22 (2) 618 (180) 120 (26) 19 3 ( 5) 9 (9) 4 (4) 

3 92 (8 ) 21 (2) 531 (122) 138 
4 96 (17) 22 (2) 632 (145) 196 
5 94 ( 13) 22 ( 2) 664 (124) 227 
6 89 (!J l 20 (2 l 584 ( l13 l 218 

* r otspetsar under plast 

Resultatet av plantanalyserna ger 
p g a provets begränsade storlek 
och den s t ora spridningen i resul
tat mellan individer inte underlag 
för nå~ra säkra slutsatser rörande 
skillnader i plantkaraktärer mel lan 
behandlingarna. Det kan dock kons 
tateras att rot - och skottkvoten 
f ör tallmateri alet blivit l åg 
( 19 %) vid mekanisk beskärning i 
samband med uppta12;ningen. En 
tendens föreligger att plasttäck-

( 37) 26 9 ( 5) 17 (6) 12 (4) 

(26) 31 24 (9) • 15 (7) 8 (4) 

(51 l 34 19 ( 7) • 24 (9) • 12 ( 5) 

( 77) 37 17 (8) • 19 (7) • 22 (lO) * 

ning av behåilarväggarna ökat r ot
skottkvoten och att antalet synliga 
r otspetsar blir fler längs väggen , 
om denna har omgi vi ts av en plast . 
Den mekaniskt beskurna behandlingen 
har mycket få synliga rotspetsar 
längs behållarväggen . Odling i 
plastbehållar e med styrlister har 
resultera t i fö rhålla ndevis många 
rotspetsar i behåHarbotten (46 
stycken) . 

Tabel l 3. Granplantornas karaktärer i samband med utplanteringen. 
Medelvärde av 10 plantor. standardavvikelse anges inom parentes 

Behandling Höjd St amdiam To r rvikt barr+ Ro t to rr- Rot-Skott- Antal rotspetsar 1 olika sekt ioner 

Botten 
46 ( 14) 

22 (13 ) 
22 (Il l 

10 (6 l 
13 (l! l 

18 (9) 

(mm) (mm) stam !m9l vikt !m9l kvot :t 2 3 Botten 

160 (20) 22 (4) 955 (214) 225 (61) 
2 183 (39) 24 (4) 1199 (472) 206 (49) 
3 159 ( 19) 23 ( 2) 903 ( 158) 214 
4 172 (27) 22 (3) 1027 (268) 232 
5 163 (27) 21 (4) 928 (321) 262 
6 153 (25) 23 (3) 850 (226) 242 

* rotspetsar under plas t 

För granplantorna gäller också at t 
rot - skot t kvoten bli vit lägst för 
den mekaniskt beskurna behandlingen 
( 17 %) • Ovanjor dsdelen har för 
denna behandling bli vi t förhållan
devis stor. Liksom för tallen har 
antalet synliga rotspetsar blivit 
fler under plast . Den mekaniskt be
skurna behandlingen har gett få 
synliga rotspetsar och odling i 
plastbehållare med styrlister har 
gett många rotspetsar i behållar
botten. 

(37) 
(61) 
(83) 

(50) 

24 (6 ) 8 ( 4 ) 12 (5) 33 ( 5) 

17 4 ( 3 l 3 (3) l (l l 6 (4) 
24 5 (3) 4 (3 ) 7 (4) 18 (lO) 

23 12 (6) • 5 (4) 10 ( 5) 23 (7) 

28 11 ( 7) * 12 ( 12 ) * 8 (6 ) 31 (12) 

28 6 ( 5) * 11 (4) * 15 (0) * 20 

·--------- - ----- .. 

I fältförsöket har i nte någ ra 
skillnader vad gäller överlevnaden 
mellan de olika behandlingarna 
kunnat konstateras. Över levnaden 
har vari t god , efter första året 
var den 100 % för tall och nära 
99 % för gran (en död planta ) . 
Efter andra året hade s åväl granen 
som tallen drabbats av en de l 
skador . Ca 20 % av plantorna hade 
någon form av skada , oftast dock av 
mindre allvarl i gt slag . 

(9) 



Överlevnaden totalt var fortfarande 
mycket god, 99 % för tall och 98 % 
för gran. Inga skillnader mellan 
ol ika försöksled kunde fastställas. 

Av fi gur 2 framgår det att tall
plantorna haft en kraftig höjdtill
växt det första året i fä l t . Pl an
torna har genomgående mer än för 
dubblat sin höjd på ett år. Av be
handlingarna avviker de mekaniskt 
beskurna plantorna från övriga 
genom en lägre tillväxt. Denna 
skillnad är starkt signifikant. 

Höj dtillväxt (cm) 
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Fig 2. Höjdtillväxt för tallplantor 
det första året i fält. N= 35 . 

Granens höjdtillväxt har varit 
betydligt mindre än tallens under 
första året i fält ( fig 3). Liksom 
för tallen har behandlingen med 
mekanisk beskärning givit en lägre 
tillväxt än övriga behandlingar. 
Även här är skillnaden signifikant . 

Höjd till växten under and r a vegeta
tionsperioden uppvi sar för båda 
träds l agen en större spridnintz; ä n 
under första året, såväl inom sor.1 
mellan olika behandlingar. Till 
viss de l kan detta säkerligen för 
klaras genom den tidigare nämnda 
ökningen av skadorna . I nga signifi
kanta skillnader mellan behandling
arna finns kva r . De mekaniskt be
skurna plantorna uppvisar dock 

fortfarande, såväl för tall som 
gran, en relativt låg tillväxt. 
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Fig 3. Höjdtillväxt för granplantor 
det första året i fält . N = 26. 

SAMMANFATTNING 

I föreligp;ande försök har skillna 
derna mellan de olika behandlingar
na bli vit betydligt mindre än vän
tat. Detta gäller dels för odlings
tiden i plantskolan men framför 
allt för resultatet i fält försöket 
där större skillnader hade förvän
tats. Endast mekanisk beskärning av 
rotsystemet i samband med utplante
ring har avvikit signifikant (nega
tivt) i jämförelse med övriga för 
söksled . Hypotesen att försöksleden 
som helt saknar behållarväggar 
skulle nå bästa resultatet efter 
utplantering i fält har inte infri
ats. 

Det kan mycket väl vara så att rot 
fördelningen inte spelar någon 
störr e roll på normala moränmarker 
där fuktighetstillgången .vanligen 
är gynnsam utan att bli överopti 
mal. För att ytterligare klarlägga 
detta krävs de l s ytterligare försök 
av samma typ, dels försök på andra 
typer av marker . 

Material et till artikeln är hämtat 
frän en undersökning utförd av 
Martin Lindell och Anders Lind 
strö m. Sammanställningen är gjord 
av Ch ri ster Nyström, Sve ri ges 
lantbruksuniversitet, avd för 
skogsförnyelse, Garpenberg. 
Tel 0225/22 1 00 
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