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PLANTSTORLEK OCH FÖRYNGRINGSRESULTAT 

I Sverige planteras årligen ornking 500 miljoner skogs p lantor. Kunskaperna om vilka egen
skaper plantorna skall ha för att ge et t acceptabelt föryngringsresultat i olika situationer är 
dock bristfälliga. skogsbruket s plantprojekt har därför tilldelat föry ngringsavdelningen vid 
Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg forskningsmedel för att studera plantstorlekens 
betydelse för föryngringsresultatet på hyggen med olika biologisk svårighetsgrad. 
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Tallplanto r odlade 180 dygn med planttätheten 100, 300 resp 900 pl/m2 . 

Bakgrund 

Plantegenskaper kan grovt indelas i två hu
vudgrupper "plantstorlek" resp "plant vi ta
li te t " . Den storlek plantan har beror på hur 
länge och vid vilket förband plantorna od
lats i plantskolan , men också hur fort de har 
vuxit. Op timering av t illväxtmiljön ger en 

hög t illväxthastighet. Odlingstid och plant
t äthet är dessutom t vå faktorer som starkt 
påverkar produktionskostnaden och därmed 
ekonomin för såväl plantskolan som skogs
ägaren. At t välja "rätt " plantstorlek t ill ett 
aktuellt föryngringsobjekt är därfö r en fråga 
om att få acceptabelt föryngringsresultat 
till lägsta kostnad. 
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Vitalitetssänkning hos plantor kan uppstå 
genom felaktiga odlingssätt, t ex för lång od
lings tid i plantskolan i förhållande till plant
tätheten , felak t ig lagring eller eftersatt 
pla nt vård under plantdistributionen. Det 
kan inte uteslutas att man i framtiden gen
om speciella å tgärder i plantskolan tillfälligt 
kan förbättra vitalite ten vid tidpunkten för 
plantering. 

Anpassning 

Bä ttre plantegenskaper kan i princip upp
nås genom högre produktionsinsatser i 
plantskolan , t ex glesare förband och längre 
odlingstid , se .figur l. Plantans biologiska 
värde (kvalitet) från föryngringssynpunkt 
är sannolikt en kombination av storlek och 
vi talitet . 
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Figm· 1. En schematisk modell av plantans 
anpassning till hyggets km v. 

Hyggets biologiska svårighetsgrad påverkas 
dels av ståndortens mer eller mindre perma
nenta resurser i form av närings- och vat
tent illgång, men också av föränderliga till
stånd som ger upphov t ill stress hos plantor
na, i synnerhet under etableringsfasen. s å
dana t illstånd kan vara fö rekomst av frost 
under känsliga t idpunkter , konkurrerande 
vegeta tion eller angrepp av skadegörare. 
Hyggets biologiska svårighetsgrad kan sänk
as genom ändamålsenlig t insatta markbe
handlingsåtgärder. Härigenom kan storleks
kraven på plantan sänkas och plantor med 
lägre kostnad utnytt jas. Vid oförändrat för
y ngringsresult at bör den mindre plantkost
naden balanseras mot markbehandlingskost
naden, för a t t åtgärden ekonomiskt skall 
kunna försvaras. s lu t ligen påverkas svårig
hetsgraden av hyggesvilans längd, plante
ringstidpunkt under säsongen och plantör
ens val av mikrolokal fö r pla ntans placering. 

Föryngringsresultatet i form av överlevelse 
och t illväxt blir därför en fråga om hur väl 

plantans biologiska egenskaper motsvarar 
hyggets biologiska svåri ghetsgrad (fi gur 1). 
Vitalitetssänkning bör kunna minskas eller 
undvikas genom rätt utformade odl ings-, 
lagrings- och distri bu tiansmetoder varigen
om plantstorleken fokuseras. Generellt set t 
ökar den biologiska svårighetsgraden mot 
söder. Erfarenhetsmässigt ökar också kravet 
på plantstorlek, ju längre söderut i landet vi 
befinner oss. 

Plantorna 

En central fråga i sammanhanget är i vilka 
mått "plantstorleken" skall mätas. Plant
höjden har ofta utnyt tjats, men är dels ett 
mycket ofullständigt m ått på storleken. 
Dels modifieras höjelen lätt av ocl lingsbe
tingelserna, vilket exemplifieras i figur 2, 
där t allplantor odlats uneler ca l 80 daga r i 
växthus i södra Sverige med varierande 
planttäthet (100 t ill 1200 plantor jm2) . En 
låg planttäthet har här medfört korta, men 
kraftiga plantor. Med ökad täthet ökar 
också planthöjden up p t ill en viss t äthet, 
varefter den sjunker. Höjdskillnaderna 
orsakas av ljuskonkurrensen som vid 
måttlig storlek etiolerar plantorna 
(stammens vedceller förlängs) , men v i el 
st ark konkurrens hämmar planthöjden. För 
pla ntor odlade med samma täthet ökar 
nat urligtvis höjden med ti den i plantskolan. 
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Figur 2. Tallplantors medelhöjder efter od
ling 180 dygn vid olika planllätheter. Ve7·ti
kala marke1·ingar anger medelfelets storlek 
mellan upprepningar. 

Plantornas morfologiska utseende i det 
nämnda försöket fr amgår a v vinje ttbilden. 
för planttätheterna 100, 300 och 900 plj m2. 
Typiskt är den avtagande stambasdi a.meten 
och knoppstorleken med ökad täthet. Note
ra. även den stigande mängden gula (döda) 
barr och hur den levande barrmassan för
skjuts mot plantans övre del. 



Plantbiomassan per m2 mättes i försöket 
och i figur 3 har den delats upp på levande 
(gröna) barr, stam+ grenar samt roL för de 
olika planttäLhcLerna. 
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Figur 3. Plantbiomassans fördelning i kg 
torrvikt per m2 odlingsyta uppdelat på rot 
(-·x-), stam + ~renar (-o-), levande barT 
(-•-J samt totalvzkt (--t.--) . 

i\ v riguren framgår att ett plantbcstånd kan 
bära en viss bestämd maximal barrmängd 
per m2 oavsett, planttäthet. Denna mängd 
är i försöket 0,35 kg levande barrbiomassa 
per m2 och har efter 180 dygn odlingstid 
uppnåtts vid en plantLäthet av ca 300 plant
or per m2 eller mer. 

Med denna barrmängd utnyttjas således al lt, 
ti llgängligt ljus. Uneler WlväxLperioclen an
läggs nya barr i plantans övre delar. Vid ful l 
b;:trrslu tenhct tas motsvarande mängd barr 
ur funkton i barrmassans nedre delar, de 
gulnar och blir ofta angripna av gråmögeL 
Det är känt att gran till skillnad från tall 
kan utveckla skuggbarr. Man kan därför in
Le utesluta möjligheten att granens undre 
delar av barrmassan successivt övergår till 
skuggbar (istället för aLt gulna) och genom 
s än kL ljuskompensationspunkt deltar i foto
syntesen. Det är också känt aLt granens 
skuggbarr inte tål kraftig solbclysn ing, var
för risken är stor att plantorna tappar vissa 
skuggbarr efter planteringen. Barrbiomass
an per m2 odlingsyta speglar väl graden av 
ljuskonkurrens. När maximal barrmassa per 
m2 har uppnåtts (eller strax därefter) bör 
odlingen avslu tas och plantorna planteras 
eller omskolas till vidare förband. Stam och 
rotbiomassan per m2 ökar kontinuerligt med 
ökande planttäthet. 

I fi gm 4 redovisas biomassans storlek per 
pl anta. Med ökad planttäthet minskar stor
leken. Med hänsyn till barrvikten per m2 är 
det sannolikt att optimal planLLäLhet med 
denna odlingstid är ca 300 plantorjm2. För 
andra odlingstider och andra odlingsförhåll-

anden kommer självfallet den optimala 
kombinationen av odlingsLid och pl anttät
het att förändras. Ju kortare odlingstid des
to högre planttäthet kan accepteras och för 
varje given planttäthet finns en optimal od
Jingstid. En kortare odlingstid än den opti
mala, innebär att produkLionsförhållandcna 
inte utnyttjas till fullo. Om odlingstiden är 
för lång påverkas biomassasLorieken nega
tivt och risken är dessutom stor att pl an tor
nas vitalitet försämras. 
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Figur 4- Biomassa i g per planta efter 180 
dygns odling vid olika planttätheter uppdelat 
på rot(- ·-), stam+ grenar(--), levande 
barr (--) samt totalvikt (-- --). 

Plantstor leksprojektet 

skogsbrukets plan tprojekt anser <ttt frågan 
om rätt planta Lill räLL hygge är av central 
betydelse och har därför tilldela,t forsknings
resurser till projektet "plantstorlekens bety
delse för föryngringsresuiLaLcL på olika bio
logiskt svåra marker." 

Projektet fokuserar gran i södra Sverige och 
tall i Norrland och syftet, är att fastställa 
föryngringsresultatet som en fu nkLian av 
hyggets biologiska svårighetsgrad och plant
storleken. Plantor av god vital i LcL, men av 
olika storlek odlas genom optima,la, kom bi
nat ioner av odlingsLid och plant täthet. 
Plantorna planteras på. hyggen med i förväg 
fastställda ståndsortsegenskaper och föryng
ringsresultatet under de första åren fast-



ställs och de biologiska funktionerna be
räknas. För gran i södra Sverige ingår såväl 
barrats-,. som täckrotsplantor , vilket inne
bär att dessa två planttyper jämförs och 
värderas. Tallförsöken i Norrland omfattar 
enbart täckrotsplantor. En sammanfattning 
av fältförsöksserierna framgår av tabell l. 
Plantering sker efter markberedning, men 
några av planttyperna sätts utan mark
beredni ng för att mäta markberednings
effekten. 

Projektet kommer förhoppningsvis att kun
na utnyttjas för att ange vilka minimikrav 
på plantor som behövs för önskat föryng
ringsresultat på hyggen med givna stånd
ortsegenskaper. Genom att plantornas pro
duktionsförhål landen är kända, kan över
slagsmässigt ekonomiska värderingar och 
optimeringar av ski lda plantstorlekar på oli
ka ståndorter genomföras. 

För att hålla projektet inom rimli ga ekono
miska ramar har avgränsningar i fr ågor om 
hyggesvila, plantskydd, pla-nteringstid
punkt mm varit nödvändiga att göra. Dessa 
frågeställningar kommer förhoppningsvis 
att kunna studeras vid senare Wlfålle. 

Författare till artikeln är Håkan Hulten, in
stitutionen för skogsprodukt ion, SLU, 
Garpenberg. 

Tabell l. Sammanfattand e beskrivning av de t re fält försöksserierna i plantstorleksprojektet. 

F ÄLTFÖRSÖKSSERIE 

P lantor 

Odlingstid 

Dygn 

År 

Plantorj m2 

Antal f- led 

Om råde 

A n tal hyggen 

Ståndortstyper 

A 

Täckrot 
gran 

120-165 

1200-170 

13 

Götaland 

6 
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mid itet 

Täckrot 
gran 

B 

180-240 

990-170 

14 

Södra Götaland 
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