Tips vid höstplantering

Varför höstplantering?

Generella råd vid all plantering

• Höstplantering är ett bra alternativ i områden med för
sommartorka.

• Plantera hygget så snart som möjligt.

• Tidig höstplantering augusti samt början av september
medför en bra start för plantorna eftersom luftfuktigheten
och marktemperaturen är hög.

• Använd större plantor ju kraftigare hyggesvegetationen är.

• Höstplantering ger bra förutsättningar för god rottillväxt
och snabb etablering.
• Höstplantering förlänger planteringssäsongen och kapar
säsongstoppar.
• Plantorna står beredda att börja växa direkt den komman
de våren.

• Öka överlevnaden med markberedning.
• Bevara plantans vitalitet med god plantvård.
• Rotbeskär omskolade plantor vid behov.
• Välj planteringspunkt med omsorg för att öka överlevelse
och tillväxt.
• Var noggrann med planteringen.
• Plantera tillräckligt många plantor.
• Använd förädlat material.
• Använd snytbaggeskydd vid behov.

Lämpliga marker

• Kontrollera planteringen.

Friska marker, ej uppfrysningsmark eller låglänta marker
för att undvika frostskador.

Att tänka på vid höstplantering

Lämplig planteringstid på hösten
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• Bevara plantans vitalitet genom bra plantvård.
• På hösten är inte plantorna invintrade/i vila på samma sätt
som på våren. Plantera så snabbt som möjligt.
• I början av hösten måste speciellt barrot och TePlus plan
teras omedelbart efter leverans. Undvik att plantorna
ligger i kartong eller säck under hösten.
• Täckrot gran bör vara långnattsbehandlade för att undvika
frostskador på hösten.
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• Plantera inte på finjordrika eller fuktiga marker på grund
av risken för uppfrysning.
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• Täckrot tall bör vara långnattsbehandlade (dubbelbarr).
• Ökad risk för viltskador och frosttorka.

Plantering i augusti samt första hälften av september
ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra
tillväxt kommande säsong.

Plantering i oktober och november fungerar som lång
varig jordslagning. Plantan startar tidigt på våren.

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

