Täckrot

Täckrotsplantor används på markberedda hyggen och
mindre bördiga marker där hyggesvegetationen inte är
så kraftig.

Friland

Testade plantor
Under hela vår produktionstid utför vi tester enligt våra kva
litetsledningsystem (ISO 9001 och 14001). Slutligen testas
plantornas rotaktivitet med RGC-test (Root Growth Capacity)
innan de levereras.

Förpackning
Plantorna levereras i en wellpappkartong. Med en rivtejp
öppnar du locket och plantorna går lätt att plocka ur.
Kartongen innebär dels en bra plantvård genom att
förhindra uttorkning, dels att man slipper returtransporter.
Värna om miljön – skräpa inte ner på hygget. Ta med kar
tongerna hem.

Utrustning
Kartongen använder du som bärkorg direkt
i en sele på höften. Ingen omplockning
behövs.

Täckrotsplantor produceras i krukor som sitter ihop i kasset
ter. Produktionstiden är 1–1,5 år.
I våra öppna system styrs rötterna mot slitsar i krukväggen
där rötterna beskärs när de kommer i kontakt med luften
mellan krukorna. Detta ökar antalet aktiva rotspetsar vilket
ger plantorna ett väl förgrenat rotsystem och en snabbare
etablering på hygget.

Lämpligaste redskap för själva
planteringen är något av de
planteringsrör som finns på
marknaden.

Öppen kassett
Svepot Air

Ytterligare information: Tel 0771–355 355. Epost: skog@skogsplantor.se. Hemsida: www.skogsplantor.se

Plantvård
En god plantvård är avgörande för ett lyckat planteringsre
sultat. Plantor är färskvara - undvik lagring.
• Om du blir fördröjd – förvara kartongerna så svalt som
möjligt, helst i sval källare eller i skugga.
• Vid plantering av plantor som är behandlade mot snyt
bagge – läs de föreskrifter som gäller för preparatet noga.
• Lagra aldrig plantorna i solen. Skydda plantorna mot sol
och uttorkning.
Frysta plantor
Fryslagrade plantor måste
tinas före planteringen.
Detta skall ske långsamt i
skugga. Se till att lufthålen
i kartongen är öppna.
Tänk på att aldrig påskyn
da upptiningen genom
att ställa plantorna i direkt
solljus.

Fakta
Namn

Odlingstäthet Krukvolym

Svepot Air		

(pl/m²)

(cm³)

547

90

Beskrivning
Krukset av hårdplast. med slitsade krukväggar.

Svepot
110
547
110
				

Krukset av hårdplast. Varje behållare har ett fyrkantigt
tvärsnitt med vertikala lister invändigt.

Blockplant 144
121

966
812

66
80

Krukset av hårdplast. Varje behållare har ett fyrkantigt
tvärsnitt med vertikala lister invändigt

Planta

80
90

865
500

45
87

Åttakantig kruka i hårdplast utan hela behållarväggar
Odlingssubstratet hålls på plats med vertikala ”fingrar”.

Starpot

50
75
105

730
440
270

50
75
105

Krukset av hårdplast. Slitsade krukväggar

