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Planteringstidpunktens betydelse 

Traditionellt har vårplantering varit förhärskande i stora delar av landet. Sedan täckrotsplantorna blev 
vanliga på 1970-talet har emellertid andelen höstplanteringar ökat stadigt. På senare år har också 
maskinell plantering ökat i omfattning (se PLANTNYTT 1994:2). Investering i en planteringsmaskin 
betingar stora summor. Kravet på hög utnyttjandegrad gör att plantering även sommartid är önskvärd. 

Vad vet vi då om planteringstidpunktens betydelse? I det följande sammanfattas ett urval av 
undersökningar ingående i en större litteraturstudie i ämnet, utförd av undertecknad och bekostad av 
den s. k. Silva-Novagruppeos intressenter. 

I senaste 

laget? 

Inledning 
De klimatiska förhållandena på ett och samma 
ställe kan vid ett visst datum skilja sig avsevärt 
mellan olika år. Försök som avser att studera 
planteringstidpunktens betydelse bör därför 
kompletteras med nogranna klimatuppgifter 
rörande såväl tiden för som närmast efter 
plantering. Upprepning av försöket bör också 
ske under ett antal år med så identiska förut-

sättningar som möjligt. Kravet på identiska 
förutsättningar är tyvärr mycket svårt att fylla. 
Hur odlar man fram ett likvärdigt plantmaterial 
under en varm och torr sommar respektive 
under en kall och regnig? Problem saknas 
således inte. Trots detta finns en hel del under
sökningar som i hög grad uppfyller dessa krav. 
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Tidiga undersökningar 
Våren har sedan lång tid tillbaka hållits för att 
vara den bästa planteringstiden för en lång rad 
växter, bl. a. skogsträd. Redan för mer än 
hundra år sedan förekom regelrätt försöks
verksamhet inom detta område. I en tysk studie 
av Cieslar från 1892 redovisas resultat från hela 
120 olika objekt i det dåvarande Österrike, från 
Galizien i nuvarande Polen till Krain i Kroatien. 
Trädslagen var gran och tall. Avgångarna för 
höstplanteringarna var i allmänhet större för 
båda trädslagen, störst för tall . Granen beskrivs 
som betydligt robustare och möjlig att plantera 
i stort sett hela året. Bäst var dock vårplantering 
i april och början av maj. Även höjdtillväxten 
var bättre i vårplanteringarna. 

En undersökning publicerad några år senare av 
Buhler visar likartade resultat. Här har ett tiotal 
trädslag, bl. a. gran och tall planterats vid ett 
flertal olika tidpunkter i centrala Schweiz. 
Försöket har upprepats fem år i följd. Även här 
var vårplantering bäst . Sommarplantering gick 
dåligt och höstplanteringarna visade mycket 
varierande resultat. God markfuktighet var den 
enskilda faktor som ansågs viktigast för att nå 
ett gott föryngringsresultat Granen beskrivs 
som mycket tålig, tallen som känslig och starkt 
beroende av vårplantering. 

I Sverige förekom höstplantering inte i någon 
större utsträckning vid sekelskiftet. I takt med 
ett ökat ansvarstagande för återbeskogningen 
steg emellertid den planterade arealen snabbt de 
närmaste årtiondena. Intresset för höstplantering 
tilltog eftersom det blev svårt att hinna med all 
plantering under den korta intensiva 
vårsäsongen. Den tidigaste undersökningen som 
anger brist på arbetskraft som ett motiv för att 
plantera även under sommar och höst är dansk. 
I mitten på 1930-talet studerade Bornehusch 
plantering i augusti, november, mars och maj. 
Upprepning skedde två år i följd. Ett stort antal 
trädslag ingick, däribland gran. Överlevnaden 
var nära 100 % oavsett planteringstidpunkt 
Höjdtillväxten var däremot bättre för de 
höstplanterade plantorna. Författaren skriver att 
det är känt från trädgårdsnäringen att större 
granar lättast omplanteras i augusti, emedan 
vårplantering ofta går dåligt. Orsaken till 
augustiplanteringarnas goda tillväxt anser 
Bornehusch vara att plantan då hinner rotfasta 
sig ordentligt före vintern . Med en stor andel 

nya rötter kan den sedan starta nästa tillväxt
period, helt opåverkad av omplanteringen. 

Vattenupptagning och RGC 
En rad forskare har betonat den centrala roll 
som vattenupptagningen första tiden efter 
plantering har. Under perioden 193 8-4 7 anlade 
Mark försök med gran på 7 olika lokaler. 
Resultaten var vanligen bra under hela perioden 
maj - l :a september. Senare höstplanteringar 
gick ofta dåligt. Huvudorsaken ansågs vara att 
plantorna inte hunnit rotfasta sig ordentligt. 
Även om transpirationen är liten har en planta 
som förlorat många vita rotspetsar svårt att 
klara vattenupptagningen. Därför håller Mork 
även mycket tidig vårplantering för osäker. 
Detta stöds av Jenkinson som i Californien 
studerat plantering av olika tallarter under 
perioden januari-mars. Han har samtidigt 
studerat rottillväxtkapacitetens (RGC) variation 
under motsvarande tid . Överlevnaden visade sig 
vara klart bättre vid plantering i mars jämfört 
med januari. Med RGC var det däremot 
tvärtom. Jenkinson tolkade detta som att en vid 
planteringstillfållet tillräckligt hög mark
temperatur är av större betydelse för 
planteringsresultatet än en hög rottillväxt
potentiaL Alltför tidiga vårplanteringar kan 
därför vara riskabla, oavsett hur vitala plantorna 
är. 

Svenska erfarenheter 
Nellbäck har publicerat erfarenheter från 
Iggesund ABs omfattande program med 
plantering av contortatall. Författaren berör 
många olika aspekter såsom provenienser, 
plantodlingsteknik, markberedning m. m. Även 
planteringstidpunkt diskuteras ganska ingående. 
Nellbäck ansåg att våren, framförallt maj månad 
är den period som är klart säkrast. Contortan 
reagerar snabbare på vårvärmen än tall och kan 
därför planteras mycket tidigt. Contortan har 
också en betydligt större förmåga än många 
andra trädslag att efter plantering motstå och 
överleva vårtorka. 

Höstplantering kan gå bra men är väsentligt 
osäkrare. Orsakerna anses främst vara risken för 
ett snabbt omslag från sommarbetonade 
väderleksförhållanden till mycket kyligt och 
blött väder. Om detta sker under plantans 
känsliga invintringsfas finns stor risk för att 
planteringen kan gå dåligt. situationen förvärras 



av om planteringsplatsen har ett avsevärt sämre 
klimatläge än plantskolan (vilket inte är 
ovanligt). Viktigt är också att markberedningen 
är korrekt utförd. Denna extremt känsliga 
period (invintringsfasen) sägs ha en varaktighet 
på 1-2 veckor. 

Nellbäck skriver också att rottillväxtkapaciteten 
är låg i månadsskiftet augusti-september vilket 
gör upptagning (barrot) för plantering olämplig. 
Detta påstående har dock inget stöd från senare 
tids forskningsresultat. Största orsaken till hög 
plantavgång vid höstplantering ansåg Nellbäck 
dock bero på frostskador. 

Huss har i ett nordsvenskt försök, anlagt 1951-
53 på 28 olika lokaler, konstaterat att såväl tall 
som gran överlevt sämst vid augustiplantering. 
F ör övrigt var det inte stor skillnad mellan 
planteringstidpunkterna som inföll en gång 
varannan vecka mellan mitten på juni och slutet 
på oktober. 

Överlevnaden ligger i runda tal på 80 % som ett 
grovt genomsnitt för hela materialet. En 
personlig reflektion är att de uppgifter som finns 
om marktyp, vegetationstyp m. m. för 
respektive yta antyder att flera av de objekt där 
augustiplantering gått dåligt varit extremt 
besvärliga ur föryngringssynpunkt Framförallt 
svårartad gräsväxt och uppfrysning var vanlig. 
slutrevisionen är utförd tre vegetationsperioder 
efter plantering. Försöksytorna är till största 
delen belägna i lappmarken med angränsande 
områden. studien berör även skillnader mellan 
planteringsmetoder, bränd och obränd mark 
m. m. 

Även Stejansson har på 1950-talet studerat 
resultatet av höstplantering av tall i övre Norr
land. Planteringstidpunkterna låg inom in
tervallet 1/9 - 15/1 O. Intervallet mellan plante
ringarna var 2 veckor och antalet planterings
tillfållen blev därmed 4 st. Han tyckte sig se en 
tendens till att sent utförda planteringar lyckats 
bättre än de tidigare. Den statistiska 
bearbetningen gav dock inte något belägg för 
detta. Däremot visade forsöken att 2/1 klarade 
sig väsentligt bättre än 2/0. Generellt var 
överlevnaden mycket god, på flertalet ytor med 
211 ligger den över 80 % två år efter plantering. 

Tiren har i ett stort antal planteringsförsök 
anlagda på 1950-talet studerat diverse faktorers 
betydelse för resultatet. Planteringstidpunkterna 
varierade i detta fall från mitten av maj till 
mitten av juli. Både tall och gran ingick i materi
alet. Försöksytorna ligger uteslutande i övre 
Norrland. Tiren drog av materialet slutsatsen att 
de olika planteringstidpunkterna inte i någon 
nämnvärd grad påverkat resultatet. 

Finska försök 
Kinnunen har ingående studerat planteringstid
punktens betydelse för överlevnad och tillväxt. 
Under tre på varandra följande år, 1971-1973, 
planterades täckrotsplantor av tall på ett hyg
gesplogat objekt i Norra Finland (Rovanniemi). 
Plantorna sattes på "skuldran" d v s inte allra 
högst upp i tiltan. Plantering skedde varannan 
vecka. Det nordliga läget gjorde att plantering
arna startade först i mitten av juni. Sista 
planteringstillfållet var i slutet av augusti . 
Plantmaterialet var sått i april samma år som 
plantering utfördes och odlat i växthus till slutet 
av juni. Vid de första planteringarna i slutet av 
juni var plantorna mycket små, bara 3-4 cm 
höga. Vid sen augustiplantering hade plantorna 
nått 7-8 cm höjd . Sommaren 1971 betecknas 
som svalare, de övriga två som betydligt 
varmare än normalt för trakten. 

Skillnaderna i överlevnad och tillväxt efter två 
vegetationsperioder var oavsett planteringstid
punkt och planteringsår mycket små. Resultaten 
var också generellt tillfredsställande. Kinnunen 
konstaterade att man kan plantera hela 
sommaren utan problem bara plantorna hanteras 
på ett riktigt sätt och hålls fuktiga innan de 
kommer i marken. 

Kinnunen har också redovisat resultat från en 
serie om sammanlagt 42 olika försöksytor 
anlagda under perioden 1973-82. Huvudsyftet 
var att studera inverkan på överlevnaden av 
planttyp, markberedningsform samt planterings
tidpunkt. Både tall och gran har studerats, oftast 
på skilda lokaler. Tallytorna är fler (28) än gran
ytorna. 

Överlevnaden efter 8-1 O tillväxtsäsonger var i 
genomsnitt 70 % för både gran och tall. I tio fall 
för tall och fyra för gran gjordes en jämförelse 



mellan vår- och höstplantering. Vår
planteringarna har vanligen utförts i juni, men 
även planteringar i maj förekommer. Höst
planteringarna är nästan uteslutande gjorda i 
början av september. 

Vårplanteringarna med tall överlevde i åtta fall 
av tio (en gång lika bra) bättre än höst
planteringarna. F ör granen var motsvarande 
siffror tre fall av fyra. I ett flertal fall var 
skillnaden statistiskt signifikant. Nämnas bör 
dock att i de två fall där höstplantering gått 
bättre än vårplantering var skillnaden också 
starkt signifikant. Eventuella orsaker till dessa 
skillnader berörs dock inte av författaren. 

Vallanen anlade i slutet av 1970-talet ett plante
ringsförsök med tall i norra Finland. Målsätt
ningen var att se om man med täckrotsplantor 
kan förlänga planteringssäsongen. 

Plantorna var sådda vid tre olika tidpunkter, 
18/5, 116 resp 18/6 1978. Planteringar utfördes 
sedan med detta plantmaterial fr o m l 717 fram 
till25/9 med två veckors intervall . Plantorna var 
naturligtvis mycket små vid den tidigaste 
utläggningen, särskilt de senare sådd
omgångarna vars planthöjder låg kring 20 mm. 
Ä ven året efter lades planteringar med samma 
material, nu ettåriga plantor, ut. Första 
plantering skedde 16/5 1979. Med två veckors 
intervall planterades sedan fram till 1117. 
Försöksytan var noggrannt hyggesrensad och all 
humus hade avlägsnats. Jordarten var relativt 
finkornig sand. 
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Atergivande endast efter skriftlig överenskommelse 

Överlevnaden 1982, tre resp fyra år efter 
plantering, visade inget starkare samband med 
vare sig planteringstidpunkt eller plantpartiets 
såddtidpunkt. Samspelseffekter mellan dessa 
kunde inte heller spåras. Överlevnaden vid 
första planteringen i mitten av juli 1978 var 
dock genomgående lägre än vid de senare 
tillfallena, bara runt 60 % (övriga tidpunkter 
vanligen 75-80 %). Planteringen i mitten av juli 
1979 har också liknande siffior. Någon orsak till 
detta är svår att se. Nederbörden var dock låg 
under båda dessa somrar, och första året efter 
plantering är normalt det som ger största 
plantavgången. stutsatsen blir dock att det i 
stort sett gick bra att plantera vid alla de testade 
tidpunkterna, oavsett plantmaterialets ålder eller 
fysiologiska status. 

Sammanfattning 
I äldre undersökningar som enbart omfattar 
barrotsplantor har ofta vårplanteringar givit 
bästa resultat. De få undersökningar, alla finska, 
som gjorts på täckrotsplantor tyder på att dessa 
plantor kan planteras även mitt i sommaren. En 
viktig förutsättning är dock att inte torka råder 
vid planteringen. Litteraturen är samstämmig på 
en enda punkt; det absolut mest väsentliga för 
ett gott planteringsresultat är att plantan så 
snabbt som möjligt kan ta upp vatten i tillräcklig 
utsträckning. Det är därför mycket viktigt att ha 
en så flexibel organisation att planteringsarbetet 
kan inställas under perioder med torka. 

Författare till artikeln är Christer Nyström, 
SLU, inst för skogsproduktion, Garpenberg. 
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