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Denna Dag - ett l iv 
Få i dag levande personer har gjort 
mer för den svenska skogen än 
professor emeritus Dag Lindgren. l 
mer än 40 år har hans forskning och 
debattinlägg utvecklat svensk skogs
trädsförädling. Plantaktuellt träffade 
honom ett år efter pensioneringen, 
och bad honom peka ut några viktiga 
framtidsfrågor. Det var lätt. 

Återskapa skogsgenetiken på SLU! 
Dag Lindgren är besviken på urveck
lingen för forskningen kring den tradi
tionel la skogsgenetiken på hans gamla 
arbetsplats Sveriges lanrbruksuniversiret, 
SLU. När han började för 40 år sedan 
fanns tre professorer och ett flertal do
center som höll ämnets fana högr. 

Den 16 augusti 2010 upplevde SLUs 
skogsgenetik ett "all time low" Den 
yngsta forskaren, Jon H allander, slutade 
den 15 augusti, och en ny professor, 

Bilden ovan: Hat-trick . Tre av Dag Lindgrens 

doktorander har fått det internat ionella priset 

"Outstanding Doctoral Research Award" . Det 

har ingen annan handledare i världen lyckats 

med. På bilden visar han stolt upp deras 

avhandlingar. Foto Mats Hannerz 

Harry X Wu, ti llträdde först den 17 
augusti. Dag hoppas att det var vänd
punkten, och arr det nu ska öka igen. 

Historiskt har SLUs forskning vari t 
ett viktigt stöd för den praktiska skogs
trädsförädlingen. Der här samarbetet är 
ett av skälen till att svensk skogsträds
förädling är världsledande i dag. 

På kort sikt är han inte o rolig. Sve
rige har ett starkt förädlingsprogram, 
förädlingen är nationel lt samordnad 
och har drivi ts av ett samlat skogsbruk 
med h istorisk nationell förankring ända 
sedan 1930-ralet. I andra europeiska 
länder har förädlingen en mycket mer 
underordnad roll. Skogforsk sköter 
dessutom sin roll på ert i err internatio
nell t perspekriv mycket bra sätt. Men 
allt der här äventyras när SLUs forskar
kompetens inom området minskar eller 
fö rsvinner. 

Övertro på molekylär förädling! 
Samtid igt som den traditionella skogs
genetiken minskar på SLU har den 
molekylära genetiken, den som tittar 
in i generna hos träden, vuxit eno rmt. 
Umeå Plant Science Centre, som är 



en sa marbete mellan SLU och Umeå 
Universitet, har lyckats attrahera stora 
forskningsa nslag. En av dc senare är 75 
miljoner kronor till en kanläggning av 
granens gener. 

Dag Lindgren rycker att den här 
forskningen är bra och spännande, 
men poängterar att det tills vidare bara 
handlar om grundforskning. 

- Det är bra att vi ökar kunskapen 
om hu r gener styr våra träd, men man 
ska inte räkna med några praktiska till
lämpningar i närrid for svensk tall och 
gran, säger han. Trolige har vi G MO
träd (genetiskt modifierade organ ismer) 
i våra skogar om 200 år, spekulerar 
han. 

O mvärlden kan lätt uppfatta att 
GM O-träd snarr står fårdiga att an
vända. Han ger ett konkret exempel: 

-En artikel i Västerbottenkuriren 
nyligen beskrev an det kommer att fin
nas genmodifierade träd i energiskogs
plantager om tio år, säger han. Det är 
helt orealistiskt. Samma löfte gavs for 
15 år sedan, men den praktiska an
vändningen har inte kommit närmare 
sedan dess. 

Intresset för molekylärgenetiken 
beror delvis på att SLU har överdrivit 
möjligheterna med GMO och and ra 
genomikorienterade metoder jämfört 
med en effektiviserad konvencionell 
förädling som ger snabbare och pålitli
gare vinster, anser Dag. 

- Det är förvånande an så många 
molekylärgenetiker inte inser behovet 
av långa fålnester för nya applikationer 
i skogsbruket, kommencerar han. 

Det första faltförsöket med genmo
difierad hybridasp har anlagts nu under 
vintern. Dag Li ndgren rycker der är bra. 

-Efter många decenniers fagra ord 
har forskarna ändigen kommit fra m 
ti ll år no ll , säger han. Än tligen får vi se 
något som påminner om verkl igheten. 

Han är dock lite rädd arr der ska 
blossa upp en aggressiv debatt kring 
GMO i skogen. Den kan spilla över på 
den traditionel la föräd lingen och skogs-

Dag Lindgrens forsk
ning har visats upp 
v1d otaliga konferen
ser runtom i världen. 
Här berättar han om 
poll i neri ngssi tu a tio
n en i en tallplantage. 
Foto Mats Hanl"'("f7 

bruk i allmänhet. Dag tycker därför att 
det är ;~ ngel äger an berörda fo rskare 
beaktar sitt ansvar och inte provocerar 
miljörörelsen genom överdrivna ur

ta landen. 
- l Kanada har "gröna fanatiker" 

saboterar vanliga fröplan tager, då man 
trott att de innehåller generiskt modi
fierad e träd . Där har man ratt särta upp 
skyltar som beränar att fröplan tagerna 
bara innehåller konventionellr fram
avlade träd. 

satsa på plantageforskning 
Tyvärr kan den ensidiga satsningen på 
GMO också ha knäckt forskningen 
kring fröplantager, säger Dag Lindgren. 
Men då glömmer man att de praktiska 
resul taten från skogsträdsförädlingen 
kommer ut med hjälp av fröplantager 
vare sig dec är gencekniskt modifierar 
eller ej. l dag är 80 procent av alla 
tall- och 60 procent av alla granplantor 
"födda" i fröplancager. Och andelen 
kommer bara att öka. Fröplantagernas 
utformning och skörsel far därför stora 
återverkningar på skogen. 

- Svensk forskning om fröplantager 
har va rit världsledande, beronar han. 
Även om vi har varit få har vi lyckars få 
fram resultat som har gen genklang i 
hela världen . 

Anlägg skogar med låg variation 
Generisk va riation (diversitct) är ett an
nat begrepp som Dag har ägnat mycket 
rid och fo rskarmöda år. Det är ett vär
deladdat och ofta missförstått begrepp, 
menar han. 

l våras presenterade Skogforsk en 
utredning om förädlar skogsodlings
material. Dag bidrog med en delutred
ning om genetisk variation, där han 
poängterade att användning av plantor 
från fröplantager inte leder till någon 
påvisbare minskad generisk variation i 
bestånden i skogen. Den svenska föräd
lingen med rall och gran bedrivs också 
så att den generiska variationen bevaras 
långsiktigt. 

- Ibland skulle dock en låg generisk 
variation kunna ha kommersiella fo r
delar, säger han och drar paralleller till 
jordbruket. Vi borde därför i praktiske 
skala an lägga en del bestånd med lägre 
generisk variation, r.ex. med en enda 
klon eller skörd från en enda plantage
klon. Der är enda sättet are undersöka 
de Iångsikriga konsekvenserna. 

Registrera var plantorna kommer från 
Generisk variation är också variation 
mellan ursprung (provenienser). Från 
naturvårelens sida framhålls ibland 
att förAyrrning av provenienser skulle 
innebära en "genetisk förorening" och 
leda till negativa effekter, när granar från 
c.ex. lovakien planeeras i södra Sverige 
och korsar sig med svenska granar. Der 
håller Dag Lindgren inre med om. Dec 
finns, erors många rester, inga belägg 
för an hybriderna mellan olika gran
provenienser skulle växa dåligt, snarare 
tvärtom. Han efterlyser dock en bäme 
dokumentation och uppföljn ing av vilka 
träd som säres ur i den svenska skogen. 

- En återkommande rapport om der 
generiska tillståndet i Sveriges skogar 
vore önskvärt, säger han. 

Anlägg effektivare fröplantager 
Huvudspåret i elen svenska skogs
trädsförädlingen har varit an välja lika 
många avkommor från varje föräldra
träcl, dec vill säga att urvalet ska vara 
balanserar för föräld ragenerationen. 

Men der kanske inte är der smartaste: 
Dag visar upp två Excelark som ligger 
tillunderlag för två publicerade arbeten 
på dec här temat. Han har uppkal-
lar dem efter sina barnbarn Mi ra och 
Wil hel m. Excelarken innehåller kva
lificerade beräkningar av hur generiska 
vi nster, släktskap, tidsåtgång, kosrnader 
och generisk variation påverkas av hur 
man väljer träd till fröpla ncager och 
fortsatt förädl ing. 

Dag tesear i dem en ide om att släppa 
balanskravet för föräldrarna, och i stäl
ler se ti ll att urvalet är balanserar fö r 
far- och morföräldrarna. Beräkningar 
visar att rallförädlingen då kan öka 
skogsproduktionen med 50 procent, 
samtidige som den genetiska variatio
nen bibehålls- vi lket han som nybliven 
farfar och morfar förs tås rycker är extra 
rol igt. 

Det fi nns alltså fortfarande en stor 
potencial are effektivisera förädlingen 
med konventionell forskning om frö
plantager, avslutar Dag Lindgren. /M H 
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Svårt att mäta finrötternas näringsinnehåll 

Det är viktigt att mäta plantrötternas 
innehåll av växtnäring, eftersom blad
och barranalyser inte återspeglar hela 
plantans näringssituation. Men det 
är svårt - rester av torv och mineral
partiklar påverkar resultaten, och när 
rötterna tvättas kan de skadas och 
börja läcka näring. 

Forskarna Rose-Marie Rytter och 
Stefan Andersson vid Skogforsk har 
testat några metoder för preparering -
och tillämpat dem i en lagringsstudie. 

1 Vid rengöring av f inrötterna med 
kranvatten ökade in neh~ lllet av kal
cium p~tag ligt. 

Kalcium (Ca) 
OKrarwalten 
O Dejenserat valten 
I Torrpreparenng 

KontroH Under ·20'C Kyllagring Fryslagring 
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Finrötter (<2 mm i diameter) svarar för 
upptaget av vatten och näring till plantan. 
De fäster i grovrötterna (>2 mm), som trans
porterar näring och vatten samt förankrar 
trädet i marken 

D et är viktigt att ha ko ntroll på plan
rornas näringsstatus under odlingen. 
Många gånger räcker det med barr
eller bladanalyser, de ger en bra indika
t ion på om gödslingen fungerar som 
det är tänkt och att man inte över- eller 
underdoserar. Men ib land behövs det 

en mer komplett bild av planrornas 
näringss tatus, speciell t som stam och 
rotsystem innehåller viktiga närings

lager som plantan kan behöva efter 
utplanreringen. 

Metodstudie 
I en studie med små granplantor av 
täckrotstyp undersöktes hur olika 
metoder för preparering av finrör ter på
verkade mängden kväve, fosfor, kalium, 
kalcium, magnesium och svavel. De 
metoder som användes var: 

l . tvättning i kranvatten 

2. tvättning i avjoniserat vatten 

3. torrborstning och skakning. 

Studien visade att torrp reparering och 
tvättn ing med avjo niserat va tten är 
att föredra framför kranvatten (fig. 1). 
Med kranvatten blev det en kraftigt 
höjd ko ncenrrarion av kalcium. D et 
bero r på att kran vattnet innehöll höga 
ko ncentrationerna av kalciumjoner 
(25,6 mg per liter), vilket gjorde att 
kalciumjo ner fastnade på finrötternas 

2 
Finrötternas inneh~l l av kväve p~verka

des mycket lite av metod för prepare
ring och lagring. 
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Kvave (N) 
OKlarwatten 
o Dejenserat vatten 
•Torrpreparermg 

Kontroll Under ·20'C Kyllagring Fryslagring 

yta. O m rö tterna är skadade (se lag
ringsstudien) kan dock näringsläckaget 
öka vid tvättni ng i avjon isera t vatten. 

lagringsstudie 
T stud i en testades också rötternas nä
ringsin nehåll efter olika lagring: 

a. direkt från växth uset, utan lagring 
(kontroll) . 

b. snabb infrysning (under -20 oc) 

c. kyllagring (+l till + 3 °C) 

d. flyslagring (-3 ti ll -4 °C) 

Kväve var det näringsämne som 
påverkades minst av preparering och 
lagring (fig. 2). Det blev dock en någo t 
förhöjd koncen tration i fi nrötterna hos 
de kyllagrade plantorna, vilket också 
kunde noteras fö r kalium, fosfo r och 
svavel. Förmodligen beror det på att 
rötterna hade förlorat en del kol genom 
respiration under kyllagringen, so m 
gö rs vid några grader över noll. Med en 
lägre kolmängd ökar andelen av andra 
näringsämnen. D essu tom kan rötterna 
ha tagit up p näring under lagringen. 

Mängden kalium i fin rö tterna sjönk 
påtagligt efter lagringen med snabb 
infrysning (fig. 3) . Det heror sannolikt 
på ett näringsläckage då fi nrö tternas 
celler frös sönder. Störst var läckaget 
när avjon iserar vatten användes till 

tvä rm ingen. D et rörde sig o m 60- 75 
procent fö rlust av kalium jämfört med 
kontrollplanrornas halter. Likaså blev 
förl usterna av fosfor, magnesium och 
svavel omfa ttande från de djupfrys ta 
rötterna, omkring 20- 50 procent. 

3 Vid snabb djupf rysning sjönk halten 
kalium dramatiskt i fin rötterna. Röt 
terna hade skadats och läckte nänng. 
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Kalium (K) 
oKrarwatten 
ooe,cnseratvatten 
l T 01T preparen ng 

KontroH Under ·20'C Kyllagring Fryslagring 
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Avsaknaden av jonläckage från de 

kyllagrade och "måuligt" fryslagrade 

p lanrorna visade art de klarade lagri ngs
perioden (22- 23 veckor) utan nämn

värda skado r på rotsystemen. 
De variationer i fi nröuernas nä

ringskoncenrration som orsakades av 
lagri ngen märktes inre i barren . Slut

satser som enbart bygger på barrana

lyser återspeglar därför inte alltid hela 
p lanrans näringsstatus. 

Källa: 
Rytter, R. -M. & Rytter, L. 2010. Root 
preparation technique rmd stomge ajfect 
results ofseedling quality evrJ!uation in Norway 
spruce. New Forests 39:355-368 
Kontakt: rytter.science@bwm.se 

Studien var finansierad av Svea Janssons 
Forskningsfond 

Kortnytt 

Möte om främmande trädslag 
Hur kommer framridens skog att se 
ur? Ökar tillväxren till priser av att nya 
skadegörare introduceras och inhemska 
arter konkurreras ut? Vilka regelverk har 
skogsägarna att följa? D essa och liknande 
frågor kring främmande trädslag disku
re ras på en tvådagarskon ferens i Uppsala 
den 6-7 okrober 20 l O. Arrangö rer är 
Skogssryrelsen och den nord iska organi
sationen NordGen Skog. 

Anmälan tilL kjersti.hanssen@nordgen.org 

Kan nya t rädslag leda t ill nya sjukdomar? 

På väg mot giftfri plantering 
D e FSC-certifierade skogsföretagen 
och Planrskyddskommirren har tagit 
ett gemensamt in itiativ för au nå målet 
insekticidfri årerbeskogning. 

-Målet är att andelen planror som 
behandlas med insekticider ska minska 
med 4 procent om ett år, 8 procent om 
rvå år och 14 procent om tre år, säger 
Uno Brinnen, skogsdirektör på Korsnäs 
och styrelsemedlem i Svenska FSC. För
hoppningen är att vi år 201 3 kan sätta 
nya mål så att avvecklingen kan ske ännu 
snabbare. Källa: www.skogforsk.se. 
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Recept för analys av växtnäring i finrötter hos småplantor 

Vid rengöring i vatten 

• Tvätta hela rotsystemet i ett kärl med ca 
5 dl vatten. Var försiktig, eftersom de 
finaste rötterna lätt slits av 

• Efter sköljn ing lyfts rotsystemet upp i en 
finmaskig sikt (0.4 mm). 

• Plocka upp lösa rotrester i sköljvattnet 
med pincett 

• Upprepa tvättproceduren ett par gfmger 
tills rotsystemet är f ritt f r:ln torv eller 
jord 

• Använd i första hand avjonisera t vatten, 
särskilt om kranvattnet är rikt p:l kalk 
eller andra ämnen 

• Kontrollera eventuellt läckage i skölj
vattnet med en konduktivitetsmätare 

Fortsatt hög plantproduktion 
År 2008 nådde plantproduktionen sin 
högsta nivå sedan Skogssryrelsen började 
samla in uppgifter 1999. 2009 var inte 
långt efter, med 380 miljoner planto r. 
En rekordhög andel av granplan torna 

Vid torrpreparering 

• L:lt torvklumpen torka n:lgot, men inte 
s:l mycket att själva rotsystemet torkar 
-torra rötter blir spröda och bryts lätt 

Analys 

• Dela upp det rengjorda rotsystemet 
i finrötter (s 2 mm i diameter) och 
grovrötter (> 2 mm) 

• Torka t ill konstant vikt vid 70°( 

• Mal proverna med en ku lkvarn ti ll ett 
fint mjöl 

• Analysera näringsämnena med en 
elementaranalysater (CNS). genom 
torrförbränning och oxidation 
(N). eller plasmaanalys med optisk 
emissionsmätning (P. K, Ca, Mg, 5) 

härrörde från plantager (62 %) . Produk
tionen av lövplamor var också rekordhög, 
även om nivån var blygsam (3,5 miljoner 
plantor) jämfört med barrplantorna .. 

Källa: www.skogsstyrelsen.se 

Levererade plantor, miljoner 
Tall Gran Övriga Löv Summa 

barrträd 

1998 139 188 10 2,8 339 

1999 124 171 8 1,8 304 

2000 125 187 11 2.9 326 

2001 124 172 12 3,4 311 

2002 115 172 10 2,8 301 

2003 119 186 11 3,1 320 

2004 126 188 11 2.4 327 

2005 125 194 10 1,4 331 

2006 117 198 12 2,7 332 

2007 117 232 15 3.4 367 

2008 127 236 18 3,0 383 

2009 127 227 23 3,5 380 

Produktionssätt 2009 

Barrot 5% 30% 35% 70% 22% 

Täckrot 95% 70% 65% 29% 78% 

Härkomst 2009 

Sv. Plantage 81% 56% 62% 23% 65% 

Sv. Best!lnd 18% 13% 0% 1% 14% 

Uti. Plantage 0% 6% 16% 19% 5% 

Uti. Bestånd 1% 24% 15% 33% 16% 

Ej angivet 0% 0% 0% 25% 1% 

PLANTaktuellt nr 2 201 O 



PLANTskolan 
plantodling från grunden 

lektion 12: Odling, lagring och plantering av miniplantor 

Av Anders Lindström, Högskolan Dalarna 

Flera års forskning kring miniplantor 
Intresset för att odla miniplanror ökar. 

En del planreras ut d irekt i fålr, men 
allrAe r plantskolor omskolar dem till 

konventionella räckrorsplanror. 
En mini planta odlas under korr rid 

i planrskolan, l 0- l 2 veckor, i en liren 
behållare (15-20 mi) och i ett tätt 

förband (l 500 - 2 000 plantor/m 2
) . 

En sådan liten pla nta är b illigare arr 

odla, transporrera och plantera än en 

konventionell räckrorsplan ra. 
Forskning kring miniplanror har i 

h uvud sak bed rivits av "plantgruppe n" 
vid Högskolan Dalarna och Skogforsk. 

U nder senare år har även SLU och 
KTH kommi t med i forskn ingen. 

Sammanfattningsvis har vi kun-

nat visa att miniplanran etablerar sig 
mycket bra på lämpliga objekt med 
korrekt hantering. Dessurom angrips 

den mindre av snytbaggen de första 

åren i fålr än den konventionellt odlade 
räckrorsplan can. 

Eftersom miniplan tan ser ut arr bli 

en planra arr räkna m ed i fram tiden ger 

vi i denna lektion av Plantskolan några 
aktuella råd baserade på fo rskningen. 

Täckrotsplanta (överst) och miniplanta 
uppgrävda fem år efter plantering. 
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Miniplanta av gran (överst) och tall. Foto c~aes Hellqvost 

Odling av miniplantor 
Der är inre mer kompl icerat att odla en 

min iplanra än en vanlig räckrorsp lam a. 
Normala ru tiner fö r vattning och 

gödsli ng kan ti llämpas och der ä r bra 
arr ha en kontrollerad växth usmiljö för 

optimering av groning och tillväxt. 

Etableri ngen i få le gyn nas om plan
rorna "härdas" några veckor på fri land 

fö re plantering. 

Långnattsbehandling 
För miniplanror av tall är der fu ll t 

möjl ig t att inom en l O-veckors odlings

period lägga in en långnattsbehandling 
(LN) för arr fa en rvåårig karaktär på 

plan ro rna. 
Om miniplanror sås sent (i m itten av 

som maren) kan man fa planrorna att 
invin tra snabbare på hösten genom LN . 
Effekten blir dock inte lika effektiv som 

för konventio nell t tidigt sådda täckrots
plantor, där LN -behandl ingen kan sät
tas in tidigare, när nätterna fortfarande 

är korra. 

/ 
Temp~ 

/ 
Nä ring 

Odlingstid 

u s 

En miniplanta bör inte odlas för länge 

i sin behållare. D en begränsade behål
Iarvolymen och höga planttätheten gör 
arr den redan efter å rta veckors odling 

får en långsammare ti llväxt jämfört 

med en planta odlad i ert konventio
nell t täckro rssystem . Den tidiga häm
ningen av tillväxten för min iplantan 

beror mer på begränsningar i behål
Iarvolym än på hög planrräthet. 

Vi har också sett arr om man för

länger planrbehållaren (från 4 till 8 cm 

längd) elle r ökar diametern (från l 8 till 
21 mm) så ökar tillväxten i plantskolan. 

Framför blir der en större rormassa i 
den längre miniplantbehållaren . 

Armering av rotklumpen 
Alla som plantcJ·at vet hur besvärligt 

det är när ro rklu mpen inre håller ihop. 
l rakt med att rötterna växer förbättras 

armeringen , men samtidigt kan for 
mycket röner ge problem med rotde

formationer. 

s 



l ert försök släppre vi planror från två 
merers höjd. Vi fan n då arr låghumi
fierad torv, som är den vanligaste 
rorvrypen i plantskola rna, gav en bärrre 
sammanhållning än höghumifierad. 

Redan efrer årra veckors odling i 
behållaren hade sammanhållningen 
förbärrrars avsevärr (figur l). 

Näromslutning av rorv (jfr Jiffypot) 
eller konstgjord armering med hjälp 
av lim förhindrade effektivt substrat
förluster vid hantering av miniplantor, 
oberoende av odlingsrid. Efter 12 veck
ors odling var dock rorarmeringen så 
pass bra i vanlig rorv art man sannolikt 
kan klara hantering och plantering uran 
konstgjord armering. 

En torlängd odlingsbehållare gav inre 
en försämrad subsrrarsammanhållning. 
Vi tror därför arr miniplantbehållare 
med tordel kan göras längre än vad de 
är idag (ca 4 cm) mor bakgrund av arr 
detta gynnar planrutvecklingen i planr
skolan och sannolikt minskar risken för 
uttorkning i fålr. 

Behåilartyper och rotdeformationer 
De odlingssysrem som idag fi nns tor 
miniplanror ger ta rordeformarioner. 
Man bör dock, som vid all odl ing av 
räckrorsplanror, hålla koll på rötternas 
utveckling och undvika lång odling i de 
små behållarna. 

Efter utplantering tar miniplanrorna 
ert ytligare rorsysrem än konventionella 
räckrorsplanror, sannolikt beroende på 
grundare substratklumpar hos mini
plantorna. De konventionella planrorna 
tordelar sin rorarea på Aer rörter jäm
tort med miniplanror och miniplanror
nas rorsysrem påminner därmed mer 
om natu rligt föryngrade plantors. 

Kvar efter fall, o/o 
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Rottillväxt under tre 
veckor för fryslagrade 
miniplantor av tall. 

Lagring av miniplantor 
Miniplanror (eller mikroplanror som 
de ibland kallas) används nu alltmer 
i plantskolor, och då i huvudsak tor 
omskolning rill större slurbehållare. De 
små planrorna odlas i allmänher under 
sensommar och hösr toromskolning ef
tertoljande vår. Lagring av mini/mikro
planrorna är därför en central fråga. 

När vi började studera frågan urgick 
vi från arr man borde kunna följa de 
rutiner som gäller to r räckrorsplanror. 
Detta visade sig stämma- med vissa 
förbehåll. Sent sådda unga miniplanror 
invintrar 2-3 veckor senare än tidige 

sådda konventionellt odlade räckrors
plan ror. 

De standardmerader som idag 
används för art fastställa lagringsbarher 
hos räckrorsplantor kan också till
lämpas tor miniplanror. Dock behöver 
miniplanror "mogna" yrrerligare några 
veckor efter der arr gränsvärdet för 
lagringsbara räckrorsplantor passerars 
(se "Plantskolan" i Planrakruell r nr 3, 
2007). 

Normair brukar man nöja sig med att 
testa lagringsbarhet med utgångspunkt 

Figur 1 . Andel substrat som 
var kvar p~ rotklumpen efter 
släpptest av plantor fr~ n 2 
meters höjd. Plantorna odlade i 
Plantek (50 mi volym) och i 1 5 
mi (miniplant) stora odlingsrör 
fyllda med l~g- (L) och höghumi
fierad (H) torv . 

från skottets härdning. För arr få en 
säker lagring av miniplanror bör man 
också kontrollera rötternas frysrolerans. 
I en frys går infrysni ngsförloppet av de 
små substratklumparna så snabbt att 
rötterna kan ta svårt arr hinna härda 
in nan de fryser. 

Frilandslagring 
Frilandslagring av miniplanror går bra, 
föru tsatt art planrorna kan skyddas mor 
skadl igt låga remperarurer. Der största 
horet vid fr ilandslagring är låga rortem
peratu rer. Det kan man undvika genom 
god markkonrakt och snöpåläggning. 

Frys- och kyllagring 
Långtidslagri ng i frys(- 3°C) av väl 
invintrade {senr inlagrade) miniplanror 
av rall och gran i räta fö rpackningar har 
givi t god viraliret hos planrorna efter 
fem månaders lagring. Förpackningarna 
verkar ha mindre berydelse tor lagrings
resulrarer, så länge de är räta. 

Även lagri ng i kyl (+ 2°C) kan gå 
bra. Man ska dock vara törsiktig med 
att lagra planrorna tor länge, eftersom 
respirationsförluster kan försvaga dem. 
Dessutom kan de drabbas av gråmögeL 
vilket skedde i ett av våra torsök. 

Lagring i samband med omskolning 
Många plantskolor ser i dag en möj lig
her att utnyttja miniplantor i omskol
ningssysrem tör produktion av stora 
räckrorsplan ror- torsr en korr och 
intensiv od li ng av min iplanror i räta 
förband i växthus, sedan omskolning 
och utsättning på friland. Den dyra 
växthusyran kan då urnyrcjas effekrivare 
än i dag . 

Der går att ti llämpa olika strategier 
tor lagring och han tering av miniplan
ror som ska omskolas under vintern. 

Invin tring och lagring i växthus 
under den kal la perioden av vintern är 
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err alternativ om man successivt kan 
sänka temperaruren i växrhuset efter 

tillväxtavslutning och temperaturen 

inre tillåts gå under fryspunkten. Den 
relativa luftfuktigheten vid lagring i 

växthus kan dock bli så låg under hös
ten/vin tern i samband med ti llförsel av 

värme att plantorna kan to rka ut. 
D å kan det vara bättre att kyl- eller 

fryslagra miniplantorna efter invin tring 

i växthus, under förutsättning att p lan
rorna är lagringsbara. 

För att säkerställa en god vitalitet hos 
omskolade miniplanror i samband med 
utsättning på fr iland under sen vinrer 

eller tidig vår är det viktigt att planror
na skyddas. Snöpåläggning har i försök 

visat sig vara ett effektivt sätt att skydda 
både skott och rötter mot väderskador. 

Resultat från fältförsök 
God överLevnad 
Flera fält försök med m iniplanror h ar 

lagts ut i mellersta och norra Sverige. 
I mellersta Sverige har överlevnaden vi
sat s ig va ra lika bra och i vissa fall bättre 

än för obehandlade täckrotsplantor. 

D et beror framförallt på att miniplan
ro rna drabbas mindre av snytbaggeska

dor. 

D en vanligaste avgångsorsaken för 
m inip lanror i mellersta Sverige är torka. 

Fältförsöken indikerar också att djupare 

miniplantbehållare minskar risken för 
uttorkning i fålt. D et stöds också av 
laborarorieförsök. 

E n fördubblad behåliarlängd från 4 
cm (som är vanligast i dag) till 8 cm 
bör förbättra miniplanrornas överlev
nad i fåle yn erligare. 

Även i norra Sverige har etableringen 

av miniplantor legat i nivå med den för 
konventionella räckrorsp lanror. Proble
met med torka är mindre unalad här, 

Planthöjd, cm 

och mycket få fall av snytbaggeangrepp 
har registrerats. 

HöjdtiLLväxt 
Genom att miniplan tan är liren då den 

sätts ut och yngre ligger den 1- 2 år 

efte r en räckrorsplanra i höjdu rveckling. 

H öjdtillväxten det första året i fält är 
vanligrvis liten, eftersom m iniplantan 

ofta sträckt fä rd igt när de n pla nre rars. 
Det andra året är tillväxten jämförbar 
med den hos konven tionella plantor. 

D e ursprungliga ski ll naderna i höjd 

mellan plan ttyperna kvarstår således 
fle ra år (figur 2) . 

Val av objekt 
Vi har begränsade erfarenheter av 

p lantering med miniplanror på marker 
söde r om D alälven sam t på bördiga 

marker (Sl> G28), varför vi inre kan 

rekommendera meroden där. 
Däremot fungerar m iniplantan bra 

på svaga och medelgoda m arker i kom

bination med en bra markberedning. 
M ark som inre är markberedd ska 

inre planteras med miniplantor och 

inre heller finjordrika marker där d et 
fi n ns ri sk för uppfrysning (r.ex. mjäla) . 

Plantering samma år som avverkning

en kan inte rekommenderas, eftersom 
vi bara har liren erfarenher av detta. 

Däremot har miniplanror med fram

gång prövats på 1-3 år gamla hyggen. 

Markberedning 
Markberedningen bö r u tfö ras på hösren 
före plantering. Marken h in ner då 

"sätta sig" så att eventuella luftfickor 
försvinner. Väntar man å andra s idan 
för länge med planreringen hinner 

markberedningen växa igen och det blir 

konkurrens med annan vegaration som 
hämmar p lanrornas etablering. 

60 - Tillväxt 2008 

Figur 2. Höjdutveck
li ng under fyra år för 
konentionella täckrots
plantor (Starpot 50) 50 
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c:::::::J Tillväxt 2007 
c:::::::J Tillväxt 2005-2006 
- 1-\:)Jd vid plantering 2005 

Starpot 50 Jiffy 

GRAN 

och miniplantor (Jiffy 
18). Planteringsobjekt 
Asele, Västerbotten 
(utdrag från försöksdata, 
Skogforsk). Beräknings
underlag 720 plantor 
per försöksled. 

H arv-, fläck-, fräs- och inversmark
beredning fu ngerar b ra för min ip lanror. 

Däremot är högläggning oläm plig, 
eftersom mi n iplantan med sin lilla 

rorklump riskerar att torka i högen. 

Val av planteringspunkt 
Vid plantering ska man se till att plan
rans rotklump får konrakt med mine

raljorde n, efterso m vatten försörj ningen 

i planteringspunkten är avgörande fö r 
etableringen . Planteri ng i ti lta och ren 
humus bör d ärför undvikas på grund av 

stor ri sk för utto rkning. 

D et går bra att plantera m iniplantan 

i h umm om den är så tunn att roren far 

kontakt med mineraljorden. 
Minip lantan ska inre planreras i 

harvspårers lägsta del, sätt den hellre i 

sluttn ingen upp mot harvspårers kant. 
Plantan bör placeras så djupt att 

överkan ten på rorvklumpen inre syns. 

Tryck med foten lätt till jorden runt 

plantan efter plantering. 

Val av planteringstidpunkt 
Miniplantor bör inte planteras senare 

än under den första halvan av augusti. 
O rsaken är framför allt att sent plante

rade planror får en svag roterablering. 

D essurom ökar risken för uppfrysning. 
Istället för sen hösrplanrering bör 

sent sådda miniplan ror övervintras i 

plan tskolan för plantering våren därpå. 

Planteringsredskap 
Idag finns inga speciella red skap urveck

lade för plantering av mini plantor. De 
kan dock planteras med ett litet "potti
purki" planterings rör (in nerdiameter ca 

32 mm) som finns på marknaden. 

M iniplan tan kan också m ed fördel 
planteras med en liren hålpipa, vars 

diameter anpassas till rorvklumpens 
storlek (ca 22 mm). Ett sådant redskap 

är lätt att tillverka. 

Transport och hyggeslagring 
M iniplan ro r rorkar u r lättare än kon

ventionella täckrotsplantor. Var därför 
noga med arr varrna upp planrorna och 

skyd da dem från vinddrag och sol vid 

transporten till hygget. Väl uppvatt
nade planto r ä r dessutom enkla re att 
plantera, då de lärrare faller ner genom 

p lanreringsröret. 
Ska man lagra planror vid hygget är 

det viktigt att skydda dem mor sol och 

vind . D et fi nns speciell reflekterande 

skuggväv som läggs över planrorna och 
som m inskar risken för urrorkning. • 
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Guide för skogstokiga - nu på nätet 
Nu finns en guide till 28 pedagogiska 
demonstrationsförsök på Kunskap 
Direkt. Tanken är att den intresserade 
med egna ögon ska kunna se hur 
olika sorters förädlade och oförädlade 
plantor växer. 

Hur bra är de förädlade gran- och 
tallplantorna- egentligen? Ja, det är en 
fråga som många skogsägare nog har 
ställ t sig. Och det är faktskt svårt att fa 
ett entydigt svar när man bara är i den 
egna skogen. För när man planterar an
vänder man oftast bara en plantsort och 
har inger att jämföra med. Dessutom 
är genetiken bara en av Aera faktorer 
som påverkar plantornas överlevnad 
och ti llväxt. Markförhål landen, plante
ringsmetod och vädret de forsta åren är 
minst lika vikriga. 

Demonstrationsytor 
-Vi skogsträdsföräd lare testar nya 
sorter i fål tforsök, säger Skogforsks 
Lars-Göran Scener, som hål ler i demon
start ionsprojektet. 

De flesta torsök är s.k. etträdsparcel
ler. Där blandas ol ika sorter slumpmäs
sigt, en och en över hela torsöksytan. 

ISSN 1403·3321 
Du får gärna citera PLANTaktuellt om 
du anger källan 

- Detta är en resurseffektiv försöks
design, säger Lars-Göran, men den har 
en nackdel. Der är i praktiken omöjligt 
att i fålt se några skillnader mellan sor
ter. Man måste mäta varje planta och 
analysera siffrorna for att fa en bild av 
sorrski Il naderna. 

Skogforsk har dock anlagt ett an
tal försök där plantor av samma sort 
samlats och satts ur på större, samlade 
parcel ler. Varje sort blir då ett liret 
m ini bestånd. l de här försöken är det 
lätt att se ski llnader mel lan sorter
även uran da ro r och måttband. 

28 ytor nu på nätet 
Skogforsk har valt ut 28 sådana par
cellförsök på 14 lokaler och lagt ur en 
guide till dem på nätet. Det ä r Rest 
torsök med gran och tall, men det finns 
också andra trädslag, som lärk, sitka 
och douglasgran. Försöken är plante
rade från l 964 t i Il 200 l. 

Sedan tidigare finns en liknande 
webbguide rill demonstrationsförsök 
med hybridasp och björk. Målet är 
att dessa forsök ska läggas in i samma 
system. 
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Skriv ut din guide 
Tanken är att den intresserade ska gå 
in på webbsidan och skriva ut informa
tionen om det forsök man vill besöka. 
Där finns också en vägbeskrivning via 
Google maps. Guiden hittar du på 
www.kunskapdirekt.se. Du kan också 
komma dit via Skogforsks webplats 
www.skogforsk.se. 

Markerade slingor 
Ute i forsöken finns snitslade framröjda 
stigar och i hörnen på varje delyta 
står der skyltar som beskriver de olika 
sorternas förädli ngsgrad. 

Fler försök kan läggas in 
- Om det här blir den succe som vi 
hoppas, kan vi lägga in många fler 
demonstationsförsök på webben, säger 
Lars-Göran. 

Han passar också på att be om hjälp: 
- Om du kommer till ett försök där 

informationen inte stämmer, t.ex. att 
en väg är igenbommad eller att fo rsöket 
har skadats, så kan du väl kontakta mig 
på e-postadressen 
lars-goran.stener@skogforsk.se 

Material till tidningen skickas till 
Mats Hannerz. Srlvrnformatron AB 

tl u, f 

Prenumerationer: Inger Petre. 018 18 85 31 


