
Eva StaLLin 

KURSPAKETFÖRPLANTSKOLEFÖRESTÅNDARE 
OCH ODLINGSLEDARE 

Konsulentavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet planerar en seri e kurser för plant
skoleföreståndare och odlingsledare. Vi skall med dessa kurser försöka täcka in dc biolo
giska frågor som man vid plantskolor kan komma i kontakt med . Efter en diskussion med 
fö reträdare för skogsbr ukets plantprojekt gjordes i december 1988 en enkät där plantskole
förestå ndare fick rangordna de frågor som kunde tänkas komma att ingå i kursprogrammet. 
Vid uppläggningen av kurspaketet har vi försökt att ta hänsyn till de önskemål som fram
kom i denna enkät. 

l detta nummer av PLANTNYTT presen
teras kursprogrammet för de närmaste åren. 
För de därpå följande åren har vi än så. lä.ngc 
en bart skissat på. lämpliga om råelen för kur
ser. Att flera år i förväg fastlägga et t kurs
program vore att avhända sig möjligheterna 
att La upp nya områden eller ak uta problem 
om sådana skulle dyka upp. Preliminärt 
kommer kurserna under 1991 och 1992 att 
behand la proveniensval, stickli ngsförök
ni ng, försöksuppläggning, odling av löv
trädsplantor samt fröhantering. 

Hu vudmålet för kurserna är aU höja kun
skapsni vån ute i landets plantskolor. Ge
nom kurserna kommer vi att ha möj lighet 
au föra ut de forskningsrysu!Lat som stän
digt tas fram inom SLU. Aven möjligheter
na för pla ntskaleföreståndare och odlings
ledare att träffas ett par &ånger per år och 
diskutera gemensamma frago r tycker vi är 
vikt igt. Vi vi Il i n te bara ge korta svar på frå
gor på dessa kurser utan även försöka ge en 

biolo~isk bakgrund t ill dc råd som ges. För 
att sa långt som möjligt kunna svara på de 
frågor som är aktuella för Er kommer Ni att 
ha möjligheL aU påverka kursinnehållet via 
en enkät efter kursanmälan. Vi hoppas att 
vi med detta kurspaket t äcker upp cu reellt 
behov hos Er. 

Kurserna kommer med ett undantag, plant
skolans ekonomi, att vara tvådagars-kurser 
där föreläsningar kommer att varvas med 
fält besök, laborationer eller övningar. För 
a t t höja motivationen och nivålägga ku n
skapsnivån hos deltagarna kommer en del 
kurser att föregås av korta li tteratu rstudi er 
vilka tenteras vid kursstartcn. Deltagaran
talet kommer att vara begrä.nsat på kurser
na. Om intresset är stort kommer vi att för
söka bereda plats för alla intresserade ge
nom att ordna flera kurser inom samma 
ämnesområde. 

ETT FAKTABLAD PRODUCERAT AV AVD. FÖR SKOGSFÖRNYELSE 

SKOGSHÖGSKOLAN, GARPENBERG 



Anmälan som vi vill ha sex veckor före kurs
start skickas till Sveriges lantbruksuni ver
sitet, fortbildni ngsavdelningen, 770 73 Gar
penberg. Orsaken t ill att vi vill ha anmälan 
i så god tid, är att vi då har tid au La hän
syn Lill era önskemål vad gäller inriktningen 
av kursen. Vill Ni veta mer kan Ni höra av 
Er till Eva Stattin vid SLU i Garpenberg, 
telefonnummer: 0225 - 221 00. 

l. Skador och bekämpning i plantskolor 

Mål: Deltagarna skall efter kursen känna 
igen de vanligaste skadegörarna i plantsko
lor samt veta hur dessa skadegörare kan be
kämpas. 

Tidpunkt: 25-26 oktober 1989 

Lokal: SLU, Uppsala 

Medverka nde lära re: P ia Barklund, Vibeke 
Dernsson, Liselotte Beyer-Ericson, Nils 
Cronberg, Bengt Ehnström, Roland 
Svensson och Erik Troeng. 

Pris: 2.100 kronor inkl kost och dokumenta
tion 

Kursinnehåll: 

* Artkännedom -svampar 
- in sekLer 
-ogräs 
- mossor 

* Besprutningsskador 

* Bristsymptom 

* Ö v ni ng i skadcbestämning 

* Bekämpning -ogräs 
-insekter 
-svampa r 
-mossor 

* Vem , var, när och hur får man använda 
kemiska bekämpningsmedel? 

2. Odling av täckrotsplantor - groning 
och tillväxt 

Mål: Deltagarna skall efter genomgången 
kurs dels känna till hur plantans tillväxt 
kan styras med hjälp a v bl a odlingskli ma Le L 
och gödsling, dels hur man kontrollerar att 
det önskade resul tatet uppnåt ts . 

T idpunkt: 14-15 febru ari 1990 

Lokal: SLU, Garpenberg 

Medverkande lärare: Ingegerd Dormling, 
Håkan Hulten , Erik Trocng och Björn 
Langer ud 

Pris: 2.650 kronor ink! logi en natt, kost och 
dokumentation 

Kursinnehåll: 

* Sådd -klimat 
- skador 
-täckning 

* Gödsling - näringsämnen 
-koncentrationer 
- intervall 
- startfavslutning 

* Tillväxt - daglängd 
- temperatur 
-fuk tighet/bevattning 
- odlingstid 
- odlingstäthet 

* Substrategenskaper 

* Odlingskontroller 



3. Produktionsekonomi i plantskolan 

Mål: Deltagarna skall efter genomgången 
kurs känna till de kostnadsslag som påver
kar ekonomin i plantskolan samt kunna gö
ra enklare kalkyler över vanliga kalkylsitua
tioner i en plantskola. 

Tidpunkt: 14mars 1990 

Lokal: Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, 
Kist a 

Medverkande lärare: Staffan Berg och Claes 
Rlilcker 

Pris: 1.100 kronor inkl kost och dokumenta
tion 

Kursinnehåll: 

* Hu r påverkar - plantodlingsystemet 
- odl ingstiden 
- odlingst ätheten 
- plantutby tet 
- kap i talkostnaderna 
- lagerkostnaderna 

plantskolans ekonomi? 

* Analys av kalkyler 

* Uppföljningssystem 

4. Odlingskontroll, plantvård och 
planteringsförberedelser 

Mål: Deltagarna skall efter genomgången 
kurs ha tillräckliga kunskaper om skogs
plantors biologi för att kunna fat ta beslut 
rörande odling/ odlingskontroll, distribut ion 
samt plantering. 

Tidpunkt: 29-30 maj 1990 

Lokal: SLU, Garpenberg 

Medverkande lärare: Anders Lindström, Bo 
Långström, Anders Mattsson, Christer 
Nyström 

Pris: 2.650 kronor inkl logi en nat t , kost, och 
dokumentation 

Kursinnehåll: 

* Plantkontroll under odling och före levc
rans 

* Hur ordnas plantdistri butionen? 

* Vad gör man med plantor som är i till
växt? 

* Hur bör plantan förvaras före p lante
ring? 

* Vilka plantor/ provenienser bör plantc
ras först? 

* Hur skall plantan skyddas mot snyt bag
geangrepp? 

* Vad är lämplig planteringstid punkt? 
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5. Invintring och vinterlagring av 
täckrotsplantor 

Mål: Deltagarn a ska ll efter avslutad kurs 
vara införstådda med hur olika faktorer på
verkar invintringsprocessen hos plantor och 
hur lämplig lagring av plantor utformas. 

Tidpunkt: 15- 16 augusti 1990 

Lokal: SLU, Garpenberg 

Medverkande lärare: Ingegerd Dormling, 
~nders Lindström, Gunnel Rosvall 
Ahnebrink och Erik Troeng 

Pris: 2.650 kronor ink! logi en natt, kost och 
dokumentat ion 

K ursinnehåll: 

* Vad styr tillväxtavslutningen och härdig
hetsutvecklingen? 

* Hur uppför sig olika provenienser? 

* Artificiell invintring 

* P åverkar gödslingen p lantans härdighet? 

* Rothärdighet 

* Kontroll av lagri ngsbarhet 

* Lagring i frys och på friland. 

6. Plantering 
-anpassning planta~ ståndort samt 
planteringsteknik 

Tidpunkt: Februari - Mars 1991 

Medverkande lärare: J a.p- Erik Lundmark, 
Åke T horsen och Göran O d ander 

Kursinnehåll: 

* Rätt trädslag och proveniens till rätt 
ståndort 

* Hur kan ståndorten påverkas med hänsyn 
till plantans krav på miljön? 

* Hur organiseras plan teringsarbetet? 

* Lämplig p lanteringsteknik 

* Lämpliga planteringsredskap 

* Hur väljer man rätt planteringspunkt? 

* Hur reagerar plantan efter utplantering? 
( vattenstress/näringsupptagni ng) 

Förfat tare t ill artikeln är: Eva Stattin , kon
sulentavdclningen, SL U, G ar pen berg. 
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