Prislista plantor 2019

Pris gran, tall och contorta
Våra kundansvariga
hjälper dig till
kvalitetssäkrad
föryngring. Var i landet
du än har din skog.

Jo, det ÄR skillnad på planta och planta. Genom rätt val för just dina marker,
får du ett försprång som växer med tiden. Med kompletterande tjänster som
markberedning och plantering, hjälper
vi dig att spara tid och minimera risker
samtidigt som dina plantor får bästa
tänkbara start.
Vårt mål är att se till att du får en kvalitetssäkrad och effektiv föryngring av
din skog. Därför har vi en rikstäckande
organisation och fröplantager över hela
landet. Vi erbjuder bästa frömaterial,
anpassat till varje regions speciella förhållanden. Det ger plantor anpassade
efter klimat, marktyp och vattentillgång
vilket maximerar tillväxten på din skog.
Rätt val kan ge upp till 24% bättre tillväxt. I tabellerna intill ser du några av de
vanligaste planttyperna.

Tillväxtvinst1

Obehandlad

Inkl. Kem

Conniflex

Liten täckrot
SA30

5-14%
15-19%
≥20%

1,60
1,75
1,90

1,92
2,07
2,22

2,10
2,25
2,40

Medelstor täckrot
P80 & Plek121

5-14%
15-19%
≥20%

2,05
2,25
2,45

2,48
2,68
2,88

2,88
3,08
3,28

Medelstor täckrot
S50 & SA55

8-14%
15-19%
≥20%

Stor täckrot
SA90 & S75
& PLEK 81

5-14%
15-19%
≥20%

Xstor täckrot
SA115

8-14%
15-19%

3,18
3,43
3,68
3,50
3,80

4,07
4,37

4,55
4,85
5,15
5,25
5,55

Tillväxtvinst

Obehandlad

Inkl. Kem

Inkl. mek. skydd

Barrot

5-14%
15-19%

3,20
3,30

4,04
4,14

4,60
4,70

Stor Barrot

5-14%
15-19%

3,30
3,40

4,14
4,24

4,70
4,80

Teplus
(endast gran)

8-14%
15-19%

4,10
4,20

4,96
5,06

5,50
5,60

Stor Teplus
(endast gran)

8-14%
15-19%

4,20
4,30

5,06
5,16

5,60
5,70

Pris gäller kr/planta exklusive moms, för köp av minst 1 000 plantor.

1

Med tillväxtvinst menar vi tillväxt vid optimal användning jämfört med lokalt beståndsfrö.

Pris övriga trädslag
Rätt plantor för dina marker. Genom
Svenska Skogsplantor har du en unik
kunskapsresurs, var du än bor i landet.
Kunskap som är viktig redan i valet av
plantor. Förutom de vanligaste plant
typerna erbjuder vi givetvis en rad
andra barr och lövträd. Här ser du en
sammanfattning av vårt övriga sortiment. Vill du veta mer eller har frågor,
tveka inte att höra av dig.

Trädslag

Ålder/system

Pris från

Hybridlärk

1/1

6,50

Sibirisk lärk

täckrot

4,68

Sitka

2/1

5,00

Sitka

täckrot

4,80

Douglas

1/1

7,00

Klibbal

1/1

5,50

Vårtbjörk

1/1

5,60

Glasbjörk

1/1

5,60

Bok

2/0

7,00

Hybridasp

täckrot

10,50

Skogsek

1/1, 2/0

7,00

Jättepoppel

1/0

9,00

Pris gäller exklusive moms,
för köp av minst 1 000 plantor.

Svenska Skogsplantor
är landets ledande
företag inom skogs
föryngring och
förädling av plantor.

Plantor med garanti
Mycket kan hända under de 60-70 år
det tar från planta till avverkningsfärdig skog. Därför kan det vara tryggt att
veta att Svenska Skogsplantor erbjuder
en föryngringsgaranti som omfattar
såväl markberedning som plantering
och snytbaggeskydd. Läs mer om vår
föryngringsgaranti på skogsplantor.se.

Maximerad tillväxt med förädlade plantor
Du kan i högsta grad påverka värdet
på din skog. Redan från början. Genom att välja rätt plantor. Därför är det
tryggt att välja Svenska Skogsplantor.
Våra förädlade plantor har stora för

delar jämfört med oförädlat material,
och väljer du högförädlade plantor
kan du få ökad tillväxt på upp till 24%.
Visserligen är dessa plantor något
dyrare, men de ger också en bättre

värdeökning så de blir en investering
som snabbt räknas hem. Högförädlat
innebär högre kvalitet, kortare omloppstid och att nuvärdeskalkylen
snabbt visar plus.

Tillväxtjämförelse mellan olika plantmaterial.

Högförädlat
2:a omgången
1:a omgången
Oförädlat

Miljövänliga skyddsbehandlingar – ett klokt val
Miljövänliga skydd för skadefri tillväxt.
Det kanske största hotet mot en effektiv föryngring av barrträd i Sverige
är skador orsakade av snytbaggen
(Hylobius abietis). Det finns en rad
motåtgärder som kan skydda plantorna
mot angrepp, bland annat moderna
mekaniska plantskydd.

Så här lägger
du din beställning
Kontakta oss via telefon eller epost. Du
hittar din närmaste Kundansvarig på
vår hemsida, skogsplantor.se eller via
telefon 0771-355 355.

Här har du mycket att vinna. Undersökningar visar att våra miljövänliga
mekaniska skydd stoppar snytbaggen
lika effektivt som kemiska bekämpningsmedel.

Det går även bra att beställa direkt
via vår plantweb. Här kan du enkelt
beställa plantor, söka information och
hålla reda på dina beställningar och
leveranser.

Svenska skogsplantor erbjuder flera
olika effektiva skydd; Framför allt Conniflex som består av en skyddande beläggning med fina sandkorn som fäster
på plantan med ett vattenbaserat lim.

Markberedning och plantering
Ett sätt att se till att både markberedning och planering utförs på rätt
sätt är att anlita våra experter. Då får
du en erfaren kontakt som tar ansvar
för hela föryngringen och du slipper
oroa dig för att något hamnar mellan
stolarna.
Ta kontakt med någon av våra kund
ansvariga för mer information och
offert. Enkelt, tryggt och ekonomiskt.

Leverans
Plantorna levereras direkt hem till din
gård eller hyggeskant där väg finns.
Det går också bra att hämta plantorna
själv vid någon av våra utlämnings
ställen, se vidare på s kogsplantor.se.
Försäljningsvillkor
Priserna i prislistan gäller fritt plant
skola eller våra plantterminaler. Minsta
volym 100 plantor samt obruten
kartong/säck. Vid större volymer begär
offert. Vid köp under 1 000 plantor tillkommer 30% på listpriset (gäller ej vid
köp via Plantwebben). Orderbekräftelse
är bindande för köparen vad gäller pris
och kvantitet. Svenska Skogsplantors
allmänna bestämmelser och övriga
leveransvillkor tillämpas.

Svensk mästare på föryngring
Med över 60 års erfarenhet, egen forskning och utveckling, en rikstäckande
organisation och god lokalkännedom,
kan vi hjälpa dig att maximera din
avkastning, var du än bor i landet.
Svenska Skogsplantor bildades 1994
och är landets ledande företag inom
skogsföryngring. Med specialistkompetens på frö, plantor och ett brett
utbud av tjänster som markberedning,
plantering, skyddsbehandlingar och
rådgivning har du en trygg partner
under hela din skogs livslängd.

Svenska Skogsplantor omsätter cirka
325 miljoner kronor och har 115 anställda. Sedan 2003 ingår vi i Sveaskogkoncernen.
Skogsägande är ett långsiktigt projekt
som sträcker sig över generationer.
Men lönsamheten börjar här och nu.
Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig
mångfalt senare. Precis här står Svenska
Skogsplantor. Som din partner när det
gäller föryngring och skogsvård.
Nära dig, årsring efter årsring.

0771-355 355
skogsplantor.se

