Våra förädlade plantor
kan öka värdet på din skog
med upp till 25 %

Vad vill du att din skog ska
vara värd om 60 år?
Jo, du kan i högsta grad påverka värdet.
Redan från början. Genom att välja rätt
plantor skaffar du dig ett försprång som
dessutom växer med tiden. Därför är det
tryggt att välja Svenska Skogsplantor.
Vårt viktigaste mål är att se till att du får
bästa tänkbara plantor till din skog. För
detta har vi över 1000 hektar plantager
över hela landet och använder alltid
bästa tillgängliga frömaterial, anpassat
till varje regions specialla förhållanden.
Vilka plantor ska du välja då? Tum
regeln är ”ju mer förädlad, desto bättre”.
Undersökningar visar att redan 1:a och
2:a generationens plantage innebär stora
vinster jämfört med oförädlat material,
och att elitfrö ger en ökad tillväxt på upp
till 25 %. Visserligen är denna nya gene
ration några ören dyrare än standard
plantor, men det räknar du snabbt hem.
Elitfrö innebär ökad tillväxt, kortare om
loppstid och att nuvärdeskalkylen snabbt
visar plus. Ören blir till tusenlappar.
Kombinerar du dessutom förädlade plan
tor med skyddsbehandling mot snytbag
ge och viltbetning försäkrar du dig om att
din investering inte går till spillo.

Kontakta någon av våra säljare så hjälper
vi dig att beräkna vad rätt planta kan
göra för just ditt bestånd.

I trygga händer

Svenska Skogsplantor är landets ledande
företag inom skogsföryngring och plan
tor. Tack vare en gedigen kompetens,
en rikstäckande organisation och god
lokalkännedom vet vi vad som är bäst för
våra kunder, oavsett var du bor. Förutom
förädlat frö och kvalitetsplantor erbjuder
vi även tjänster som markberedning och
plantering. Hör av dig så hjälper vi dig!
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Elitfrö ger dig maximal växtkraft. Jämfört med oförädlat beståndsfrö
ger det upp till 25 % högre tillväxt, men även jämfört med annat
förädlat material är elitfrö klart lönsammare. Kurvorna visar kalkylerad
värdeutveckling av granbestånd i Götaland. Baserat på bonitet G28,
aktuell ränta och virkespris.

Elitfrö
2:a plantage
1:a plantage
Oförädlat material

Det är skillnad på plantor och plantor. Oavsett var i landet du har ditt
bestånd och vilken bördighet (bonitet) marken har, finns det mycket
att vinna på att välja rätt planta. Diagrammet visar kalkylerat värde
per hektar efter 60 år för olika bonitet i Götaland.
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Det har aldrig varit lättare
– och tryggare – att beställa plantor
På Plantwebben kan du snabbt söka information och enkelt hålla koll på dina
beställningar och leveranser. Precis när du själv har tid. Dessutom kan du få
plantorna levererade hem till din gård eller hyggeskant. Allt vi behöver är en adress
och ett mobilnummer. Sedan bestämmer du vilken vecka som passar för leverans.
Svenska Skogsplantor levererar alltid frön och plantor av högsta kvalitet, anpassade
efter olika regionala förhållanden.
Plantwebben hittar du på skogsplantor.se

0771-355 355
www.skogsplantor.se

