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Barrot

Barrotsplantor används på bördiga marker och vid 
hjälpplantering. Som generell regel gäller att ju krafti
gare hyggesvegetation desto större planta krävs.

I barrotsodling sker hela produktionskedjan på friland.

Frösådden görs i månadsskiftet maj/juni.

Såddplantorna står kvar i såddsängen 1,5–2 år varefter 
plantorna tas upp och planteras om (omskolas) med större 
inbördes avstånd för att de skall utvecklas på bästa sätt.

Efter ytterligare 1–2 år är plantorna färdiga att tas upp, sorte-
ras, förpackas och levereras.

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

Förpackning
Barrotsplantor levereras i kartong eller i förstärkta pappers-
säckar. Värna om miljön – ta med kartonger, säckar och 
snören hem.

Utrustning
Under tiden man planterar är det viktigt att plantorna för-
varas så att rötterna hålls fuktiga och att de är i skugga. Det 
finns lämplig bärutrustning i form av t ex hink, bärsele med 
plantväskor eller en speciell jutesäck.

Vid plantering är det viktigt att planteringsgropen blir 
tillräckligt stor så att rötterna får plats. Då är hacka eller 
planteringsborr lämpligaste redskap.

Fördelen med hacka är att man 
kan komplettera markberedningen 
exempelvis vid hjälpplantering eller 
där markberedningsaggregatet 
missat ett område.

Plantering med borr är lämplig för bra mark
beredda hyggen samt på steniga marker.
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Plantvård
En god plantvård är avgörande för ett lyckat planterings-
resultat. Plantor är färskvara – undvik lagring.

• Om du blir fördröjd – förvara kartongerna eller säckarna så 
svalt som möjligt, helst i sval källare eller i skugga. Du kan 
också jordslå plantorna på skuggig plats.

• Vid plantering av plantor som är behandlade mot 
snytbagge – läs de föreskrifter som gäller för preparatet 
noga. Vattensätt ej behandlade plantor. Plantor som är 
obehand lade kan däremot gärna ställas i vatten ett dygn 
före plantering.

• Lagra aldrig plantorna i solen. Skydda plantorna mot sol 
och uttorkning. Använd hink eller säck där rötterna kan 
hållas fuktiga.

• Rotbeskärning är nästan alltid att rekommendera. Långa 
”rotsvansar” hamnar lätt i fel läge vid plantering.

Frysta plantor

Fryslagrade plantor måste 
tinas före planteringen. 
Detta skall ske långsamt i 
skugga.

Tänk på att aldrig påskynda 
upptiningen genom att stäl-
la plantorna i direkt solljus.




