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Plantfabrikerna
Yiri 196(ltalets slut hacle lrrn på de 11esta hrill
inorri skogsbrukct komrnit till insikt onr bc:-

holel al en r-adikal ltirändling :t. skogs-
ocllirrgsalbctct. Litr,ccklirrscrr korn att fö1ja
olika spal cla olika aktijrers uppfattningar'
dile r-g eracle be t r-åI1:rn cle de n r-lit t a irirch åg-en.

l\'Icrr clcri korn jrtc dcsto rnirrch-c ltt pniglas ar'

rrriiuua gcrncnsarrrma nlirnrrar_c. l)ct blcl
rnyckct gilzrnclc och tagandc !\'idöcr och er
l'urcnhctcl till nytta Ii;r unecklingen. -\rbetet
leclcle ilam till r-ationella och koslnadsefiak-
tii a skogsartlliugrrirrgssvstcrn. Dct iir irrtc hcllcr

för rnvckct utL yr:istir zrtt clct svcnsk:r och llnslin
skogsbrllk('t - intelnationelll seLt - rrnder
I 9?0 oc b 80 lrler korn att bilda skola pri dctta
omr-irclc. Hzir slull mecl olika rrtblickar-- i
liirsta halcl skilch:rs ltul rj inorn S(1.\ succes
sirl lotsarle oss flarrr till ctt skogsocllingssvstcrn
som vi rnccl ticlcn ble! ganska niljcla rrecL, och
sorn konr att nlttjas ar' rrångl ilnalra inom
sår'äl plilat- soni sto.skogsbluket-

\'år "fablik' fi'rr'plirnlfi rrnstiilhrins blcl clcn
stair st:r i si11 slag. Derr skullc nrcd tidcn korlrniur
,rrr nro,lrr,, ra irrr I ltl ilj,,rr-r Plarrr',r prr ar.

g&

Ilt)ttor, lulhkn tatttl)li 51'?tigt,' t h Ia)t;kt riblrlutt :tintra. Bilrlut.lnin )98t.
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Dt'ss produkt Xlasspt-odttcer-ade, billiga, Litt
pllurteracle piarrtol till snabbllixlirrtle ttäcl"
liom att bil.la ctt viktjgt funclament för-clel
mcr olltrrsir l skogshush:'tl)rring som infirr-clcs

fi:o.m. ir' 197,1. \'elkningar-rra str:ickte sig.. där'

fi'rr r'äscntligt [irrgle ån till sjriha skogsodlings
:u.betet. Dessa fick belldelsc firl hcla rår'Ilam-
ticla skogshush:ilhiing.

:t il :a

Skogsr årdskonrrrritttir r Lrppcltou r:ir-crr 1970 irt
I{cin Rul,. rlel och Slcu Not cllaudet, sliogs

r'år'dsansvar-iga pli Siicl-a skogschefisclistriktt t.

sarnt plirlrskoleförcstallrdlr-en Ynel.c Larssott
alt snarast fi]l esl:i ell lidsnuplNsal skogsocllillgs
svsteil llascr_at pii rourcie plautot_. C)r'crs\'nen

skullc g-iilla hela lcr-ksunheten. liiiri plarrt-
slioler oclr hel:r v:igctt till och rned plaute
r-ingcn i flilt. l.r irr ser':it-cl clcl av del nanrtclla
:rrbetet sliullc clirriineras. I slittäticlcrt hiiglacle
en heLrclianisclilg :l plantet-iugszubctet i fåll.

Utredning-en blcr fär'clig lirljanclc rirter.
Uppcubir.l \':11 - lrtcnadc vlir trLr'eclnitrgsg..trtplr

- att om vi ilelgicL till t-otadc plantol sLttlle
plalrtsillIingen liunDl ske betlclligt strabbar c

rin ticligue. I)essutrinr skrrlle plantet-ittgs
s:isorigcrr ktrnna utslt-:ickas råseltligt. \'ar-jcr

pllurtör' skulle kurrnl -jobba snablratc oclt
r.nd, r r'r l.'rrlre ri,l. I'lrrt,t, rirrr.1," -t 'rio r, r'
liksom plantcrirrgssiisoneens liing-cl, ktLncle

karrske fijrdubblas. Hiir- hrig|ade .l:illiir ctt
cffcktilitetslliv på enol-rna czl -100 pt oceut r':rcL

gållel dcn ticligar e rnvcker ar-bctsclt-r'ga pllnte-
lingen i1ä1t!

\ri beslijt töreslii bolagcls leclning,.. att sklrcl
salnl fli ulveckla och introchLcer'a ell s\'stctu lirt'
Irarlstzillrrirrg a\' .oladc plilutor baseral på

Plperpot-krukarr. Plqjektet tillstn litcs. l-Tnclel

crr fcruår'speriocl skullc ri ltrgga lrPP crl IJlo
(luktionsktplrcilet otn 25 tttiljorrel lotacle
pJantor pcr iir i cn crcl;r pllntskola. Otllingerr
skullc ske i30 plasn,:ixtlrtrs oclr dårtil1 liilarrd.
Sonr plats fiir- clcrr rrya plautskolarr lalcles Bo-

gmrrcle t. bel:igen i l inrlli kontrun licl Inclais
rilvens mvnning ca trli rnil uorr orl SLurclsr':rll.

IIlir fanns Lcchn c'rr lill ru eral och Lltrtlslning
rlilcLct slor plantsliolcar tlågg r ti ltg sonl S(1.\

iiver-tagit vid föniirvet ar' \\'ifistil rrli ,'\ts ctt
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pa r' år- ticlig*ar-c. D el] 1o tiil a i n\'esteriu gskostn a-

dcn becli'rrncles till 1.1) rniljorel klottot-. Nlirt
medarbctuc Siggar-ch FahLoth l-rck uppclraget
att fil[ger:l sorn trlrecklingqsman. (S\'crt Noltl-
l:Lrclel rog ilcr u tlccklir gsals\ are I [io.m. lil
197:i.) IIåLan Hultin vicl Skogslrögskolan sorrr

albctat nred Sirins plantprcr.jekt ergpgetadcs
som korrsulL för biologisk uppltiljnirrg år 1973.

Till sn rgrupp utsiigs Rein Rumnel. Slcr Norcl-
lar rcler'. clen nlanstlilltlc skogs\'år-dsassistentcn
Lassc Etlltnrcl och lirg e Lat-ssort.

Vi lar-allts:i leclar fian biir-jan starkL inlik-
trde pli cn totalsur. I)ct B:ill(le all lia hcla srs-

tcruct j blickpunktcn. Dcss olikzr läuLar skrrllc
rrLgirr-a: fi-öpr-oclLrklior. planl f ramst:,illuirr g,

trallspor till liilt och plarrterirg. Slstetlct
skrrllc kurrrra tiila pzifiestningen al cn 1ör'lsalt

rrtlrrnning ar arbetsklafien på landsbvgclcn.
Dct skLrlle !ara Drotst:inilskruftigt Drot biolo
giska stör'nirig-al och det sliulle liirrrprL sig ltrr'
melianisclirtg ar' cle olika iugacndc tnorrreu-
tcn. Olslkclr lill \:iI iniliala intlcsse fiir
Papelpot st stcnret \ ilr alt t \ i orr edelbar_t ktlllde
kopa en korrplctt utr-ustuirrg fir frllning och
saclcl al clc pappe t sbehållat-e lar-i pllrrtorla
rkrLlle r'äxa. Ell llrrlornirtisk 1\llnads- och slitlcl-

lirrje bestiillclcs tlrirr liiska Liiulen Sokeli iil
1971. \'i r ille se hur- ett containcrbrselat plant
s\slem lilng^c[r(le i irl]l led, inte mitrst prak-
tiskt och olg:inisator-iskt.

-\n[iggriirrgcu birljircle ptoras i rnincbe
,L,1.,.,r ltr;1 . I r.,1,r.,r 19,,',r,lrer.,.rrirrrr'rr
sir ftrsi'rks- och lr tlcc klirigslcr ks:ur he t. \'i
lurur garrska snarl rlll Paperpot intc val delr
icleaiiska losrrirrgen pi sikt. Hnntctitrgscnlre-
1en i p1:urtskola och fiilt, en Lrl.lragbal- 'bi
kakir" :rr pappcr-, nccl ett stoll lnurl plnttt
bch:illlrre hcryklistlaclc sicla vicl sicla och en
il..r .r..1 rl,l.r , r rr.r 1,,r1'1'errv,i:o_,rr. r.rr irrte
geollretriskt stiibjl. Detlit försr-ål edc errtotttrr-

tisk frlliing och sliclcl. Pilllcr]lotlllaDlan ler
irrr, lr, ll, r i,l,.,li.k l,,r rr'.r'kirr, ll rt ..ittrrir c ,

fiilt. \'i var- intc siikr a p:i orn der 1i:rppct-solitr-
der s(rll orrlslrltcr t()rlklunlpcri sktrlle ltrr_

lrultna tilhrickligl srrilbbl {ör att slaipPrt Lrl

plantarrs rötlet näl den cftcr utlllanle.inQ i
Iält korn lrlt omecs mccl kall nriret aljot-cl.

Innan li lirirrgick Plrperpot ar 1974 hacle cr l2
rniljoner- plantor- ])r-o(Lu( erats.



Eller crr hei clel ovcn'ågarrtlcn beslot vi lir
l!)73 :Ltt. sortr ocllingse|lrct i cll egct s\'slen),
irr|incla clet kruksel av plast 'Kpots", sor]r irr
gick i 'Koppar'li rlssvstcm el ". l{cclan irr l!71
pr-odLrt'craclc Ii l5 miljotrer lllaltlor.och irel
cleirlr:i 25 rniljoner: I clct rLrspr-uneliga utliit-an-
clet hlclc clc sntå korriska "Koltpar-lör skntkor-n a"
slå1ir \.tggar, s;rrrrt cn plai bottcn nrccl ctt hitl i
nriltcn. IilLrkscten viladc licl ocilineen clil.ckt
p:i m:rllcrr. \ri rar rncch'etnr otrr alt knrkans
u ö.nrrire och ocllingst ekr I jkcn s:iker t bor-de
lirbättr as liir :rrt ntinsk:r r <lttcntas l)er ltiqenltct
llll slrulla rulit. NIan ocllinesticlcrr !aa kort,
bar-a nagra rriinaclcr'. ()ch srnii l)li1nt()l- Itär
\t|L' tirrtr'1. l'r,,',1, rrr rrr,,l i,1.,111 1i11;, L i 111,1,

Leu pii elrrtrtl !\r a()lsllurr - rcs()lt(jrirde li
bor_clc'cliir för_end:lst (lrabba eu l.iltga llldci i1\'

tl-ri(len. Prp('rp()t sfstctret vltr .jrr clcssrrlorrr
hcller irlc Iiitt tr:in sarrrrna svaglrct. Merr Iöl-
:rl I \ i(lsl blickcrr gjol-(lc \ j lJarallellt clt gelcl.iif
irrr-rrr' rirr1 ,rr . ll.' l,, rr ll.rrrrl',' .rv ir .r,..r-
.,'rrr riL:rrll, iil.rl rrr. rjrr.t'l.r, rperirrr, rrr,-
racic nred rLlut orn i lzit-lclen- Dc llestit inlitr.-
skallacles och pr irr acli's. Plarrtor-ne strttcs serllui
ul i fi)r-si;k. lralltliit lllL liir- sttrcliunt :1\' rrit
r L1r'cclilingr-t r.

I ctl fi:ircdlac i-lLrli l1)74 bcskrev Siggar-clt
Fahlr'oLlr ko|rir,rtliit ocll laittlaltligL \.!il- ltva

PlllDtskolil:

(;.urr(lstencn i \r'stcntcl rir rr pl:rnrliirlr
s()nl best:il_ ar (i7 klukor'. I cicD cnltclcrr
orllas och t rer rspor_r r'r';* plantorrra och clcn
lrrrrsclal ot lså sorn l)lantkor{ lijr planlir
rcn p:r hrggcr. I l)lantsl()lrrr ivlls plrrnt
lidor ra rncd l ()r r', s()m iir clct sultsu a L sont
:rrn;irrclcs. or:h l)csiis. T()r\'f-\'lllils och sii.Ld

;iger trrm Llndcr' !irrlt-rrr oclt skr:r. antotlt;r
tiskl i er hrlt nlkor)strrr.r'ad lvllninss och
srirlcllinjc, sorrr bctjrinrLs al ll .+ l)cisoncr.
och sorrr lrar cn krlracitctcr l)ti
'101) 500 000 lnrkor p.r'{lae. S:i.ldcn skcr
:Lltcrratirr rrrcrl ctr t:llcr t\.:i lrön l)cr(xjl(l(,
pri li iicts grobalhct.

I,lllcr pirrscrarrdcl i\ siLrldlinjcrr srrpJas
LicLrlrra på lastl)all.rr 1i;r lransporl li1l kt,1

lunr. l)c plxnlr)r sorl skall lclcrr'r.as li:in
onrlrirrg I xrLeusli sx|lrrrit il.. 1i;rs rrt i plrrs(
ylixllrLlscl rrir.lcr scrrarc dt lt:l lrv maj. l)t,
plantor'sort skell lc'r'c lr--r'ls fiin rx:h rned
rDej 1i')Jjelrclt: i| srirts lill ilr-oning i \:ixrhrLs
lllr' .1,. , r ,. i|l ,i llll ,, r, ,.,\ ,rl

rl
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Växthusen vi anvånder fu l0 x 100 m

och rymmer i runda nl 700 000 plantor.
Huscn är för'sedda rned bevattningsanord-
ningaho'n slÄter b-ratt'rirrq orlr åt, n
gödsling auromatiskt, \'ilket betydel all den
.in.\dri!c li'. dp\\r lråsor LLll urfdra opera
tionen från piantskolans manöver_central.

Från samna ceDtral sköts helt automatiskt

den rnvcket viktiga temperaluareglel ingcn
med hjälp av luckor och flåktar i växthusen.

Tack vare vår nröjlighet att kontrollera och
leglcra rnanr-a,r\ rill\.i\llal,lor cr r.r r\i-\l-
busen, kan ri skapa mycket qannsamma

IömtsättDjDgar för fröna att gro och plan-

lol na alt \äxa uPp.

liden lÄr rrt produ, -ra -n plrnterirre.
iirdie pl.rrra i ,,r lri \e, l,or. Drirninq.-
tiden i r'äxthus år- då 4 (i leckor-. lLcstcn av

tjden står plantorna p:i filandsbåcld:rq som

ocksli ir förseclda mecl hjålpnedel för be

vattniDg och gödsling. Tack vara den rela-

rrr r \urra u,lline.ri,len i v.irrhu.. rrtnrttia.
de..a rill na.lor.lar pe. rr. (l,llrnq, n pJ

fiilancl !änar det riktiga s)'ftel all härcla

planlo.na, drs lörbcrecla dem för tleo be

tyclligt ogåstv:inligar-e vcr kliEihetcn pi hyg-

get kanske någonstans långl nollut och

högt över h:rvet.

Tekniken finslipas
Så såg alllså vzirt system ut i begynnelsen. Dct
skulle besui i sina grunddrag och attrahera flcra
anrändare. Men avsel'ärdzr förärtdringar sknlle
prägla detaljerna under år-en som kom. \''årt
slstem skullc, liksom atrdra som ut\'ccklades
parallellt, bchör'a förbåttras i många arseendcn.

Det gällcle t.ex. att minimera antalet p12rn-

tor som våxte i en och sanrma kruka sanr-

tidigt som också nndelen tomma krukor
.ltrlle rara obendlig. Id..rlet r"r giteni.
en enda planta per kmka och irrga 'loll-
knrkor".

- Dc producerade plantornas ilsiologiska
statrN borde motsvara vissa krar,'. Hur
des.r ideralj skulle defini, ra' \i:sre irqerr
i inledrringsskedet. Och inte heller kunde
nan tekniken särskilt väl med att styra

plantutyecklingen mot uppstållda mål.

2l+

Plantornas rotuneckling i den lilla ton.
ftllda behållaren kom tidiet i lbkus ricl
diskussionerna. En nygammal Iiåga r'ar
rotsnurren. Den var redan livligt och hett
cliskuterad i \'ida skogskretsar och skulle
så förbli ända in i på 90-talet. \'erklig
heten, mytbildniugen och den seg-livade

debatten kring företeelsen harjag därför
ansett Yara vård ett särskilt kapitcl (kapitel
17).

- Det visade sig iute o\'äntat finnas mycket i
utrustningen och ocllingstekniken sonr
kuude utvecklas. finslipas eller förändras.

I delar av detta utvecklingsarbctc hade vi nytta
av den forskniug sorn frimst under 70-talct be-

drevs vid Skogshögskoian,/Skogsfakulteten. I
Garpenberg byegdes cn försökspliurtskola
med laboratoriurn. Tester gjordes bl.a. här av
de nya planttvpernir med hånsvn till rotutvcck
lins och stabilitct.222 Mcrl i många fall tick vi
lita till egna försök. Vi anlitzrde de båsta kon-
sulter vi ansåg fanns, mcn är'cn för'dem var
många av problemen lya. Det finns här inte
utrymme för att Siå iu på allir detaljer i hur vår
"plantfabl-ik" succcssivt förändr-adcs. Jag skall
bar-a i korthet uppehälla mig vicl de frågeställ-
ningar sorn listats ovan.

Planlornas uiixtmiQi)
C)dlinsssubstr-atet där fröet gror och plan-
ror na rärer r.rr.teril tnrr. D:irlör må're niring
staincligr tilllöras. Det gäller ciå zrtt a\1äga
mångd och sanrmansiittning vi.l rått tidpunkt
$ kravct på niirilg r,zrrierar rned hånsyn till
planlornas u n cc klingsstadiurn. Dessirtom
måste fukthalten i tor-r'cn hållas irrom klara
gränscr: Torkar torr'en lör-rn,vcket ökar uiirings-
koncentr_afionen i clen kvan'arande r'ätskan sir

att plantrötterna kan f:i sllLskirdor-. \'attnar
nan, eller legnar-clet Iör mlckct, lak?ls i stället
näringcn ut och plan(orna s\,ältel-. I plast\'aixt-
Itttrerr tna.l, l, lrlprl,il.trerr lralla. itrom ri..,r
qr:irr., r lör .rrt pl.rrrrnllr.r .krtlle ttir,rs. \r det

Iör kallt blir utvecklingen för långsam, är det
alltför varnt få1 plantorna br-ännskador I den
luktiga virrma r,äxthusmiljön trivs också inte
or'äntat diverse s-iukdornsalstrare. De kan
åstadkomma katastrofala avpiångar bland



pl:rntolna om de irle hiills i sclra(k. f)cssa för
luillandcrr kllilcl rninutiös iivcnakning oclr
snrning av r'äxtmiljön. Iir:rven iir- särskilt
stalla i r'årthuse!, rnen gi'iller riverr vicl dcD
fi)) jaucie fr ilurrclsodlingcrr.

\.rr Pl. rrrl.rl"ik rrr,r., d:irl;,r'.r, ', \\i\r rt
rustlu rncr[ alltmcr a\,anccrad rcglcrteknik.
Dctta kr-iivclc i sin tur per-sonal med en annan
korrpetensplofil ån den sorr plr'iglat clerr ticli
g:rle fi irrnställninger av banoLsplantor-pri fii-
litrrcl. Inritrr man insctt oah accepterat della
pri alla riir'åcr tbrlliit t\a'rir-r' onöcligt låne ticl.
\ce rrrt.dn, L.u,(e.\i\l irirt rilrrr:rr1.

En argtlarrcle förbrittriDg irrncbar anställ-
ningcn:rr l1)81 al en plantf\'siolog. Leif (lLrlir.
Detta krrncle ste tack \.are vcrksilllilrctclts
slo|u orllshrtniug. \'i b,r,g-gclc ett labol-atorillnr
och försirksllixtirus. Lcili närlaro kom ill1
under år-ens lopp betlcla oer']rör1 rlvckct lirr
lcrksamhelens bi.)loqiska .esultat och slikcrhct.

Fr'ån 70-talets sILLL börjaclc clc ursprunsliga
plastr:ixlhr Lser r on 1 0 r 100 mctcr-, cl:ir-r'i odlade
It.rtrr tr.i ,'trrqalu.,t ul:llt,,l f,i I :.r.nne. .rrl

l.,trrplctr, .'. rrr.'l rirr'-r.i\rlr... \r lJ\o
introclrrceracles I 1 rreter lröga fiusktilh'cr-hade
\'åxlhus rjoln i basplanct Driittc 2:l x l (X) rreter.
I), lr.rdr , rr rrrrr Let erlelrir rr1,|r.rrrrrrrir3
s:rrlt elli'ktiv venlilalion. I clen stor:r luft
nrass:ur gick clct att luilla llirtnriljirn mer stahil.
H:ir- lanns nu ä\'en goll onr rrlrvmrne fiir

?rrbete med m$kiner äver irrorrrhLLs. I)rss-
[tom ökade odlingskapacitctcn. Nu kunclc ctt
oclr slirlllnl v2irtlms utn\,ttjirs lii art stllta rrplr
fem miljoner- planlol per siisotri:. I)ctlli
.Leililc i rr- .rr':rre [rr.r u,llirr;.,,r, r.rrr-.rr.
()dlingsscherriat fiiD rir' 1982 sirg Lrt pii lirl
jrnde såtL:

Odlinijs Sird.l- \'.r\lhus-
()rr!.l rs lidl)LniLt o.l]llrij

1,r ilarrls
(xllin! l'hnl.rins

fcb 'n s april miri
ip, il ,,,,lJ j,,,ri
j,'ni'jL,li lulFarLs

.jrrni-irrli arrs l I

jL'f 'ni'i 'lirijuri 
.'r:

\.t)L iLrll lLrq.scpl i'r:

\r1t bukor otlt uplth,i;jd orlling
DeL chirjclc irrtc llinge fiilllin såväl kltLkolnl
liksorrr ocllingstcliniken mocliflelacles. L}t vik
tig upptåckr. som gior{lc or 1ör-linclt-ec1 plent-
oclling irnsLrår'cl, r:r.r clcrr s.k. luftbcskäntirrgt n
(air plunirg). I)cn konr snnnoliLt 1r'lin
Arrer iLl- Riitlcr sorrr \,äxcr tt ur en beh:ill:r e

utllll kolltakt mc(l marken starllar i \li\Len. I
stället uneckl:rr plan[1lr u\'a r-irtter-inne i be-
lrlillaler. Our beh:illarlzitr-ecn sarrri.lii.r-r :i. Ii;r-
seclcl rnecl \crtileil:i lisler.22rJ sour 1öpcr recl till
ctt störrc hiil i cn rnjtrkt rrLnrlacl bottcn. uucl
liks alharlig rotsnulr. I sttillct bilclar-plantan
ett rikt fijr-srcnat r-ots\:stern innc i bcllrlllu cn.

L,ftcr testociling i oiika bcllntlisa bchiller-

ltlbn!b itt lå Rjglnt| .\
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svstcrrr, och rnodjflerade sådana, börjarle vi
därför :ir 1978 att pr-ova ett nvtt krukset I vår
plantoclling cl:ir- odlingsbchållarna var ulfor-
rnadc'på önskr'är-t sätt. Snar-t därelier började
vi bl'ta ut r'åra ursprurrgliga Kpots rnot krLlkor-

sonr tippfyJlde cle n,va kraven. De bar handcls
namnct "HiKo".22.1

Stöne delen a! sin lid i pLari\koLtn Lillbring(1r fkrn
brna pli JikttLr]sbiitdat Krukama står i ramar, ulf-
lijiLa ltån marh.n, för att hindra ritt".rna lilin all
räxa ut ur kruk.Ln. Vintfflid tk) ia\ pLtnhma me.l

rni; Jijt slriing bla sam annars kan shada Pktnlornut
rot\stem. Om lryl.rn kommer Jöre sni;n anräntls sn;
henawr Jii .tu läch(1 lklntorna.

216

Lultbeskärning av r-öttcrna möjliggjorcles
genom s.k. upphiijd odling. EIier i,vllning och
sådd placerades kmkseten i större ramar-med
korta bcn. Uncler odlingcn bcfann sig plirn-
rorna dårför allticl någon decimeter Iiån mar
kcn. Rarriarrra. soln lardera inrrchöll 60 kruk-
set med samrranlagt 4 020 krukor, r'ar stap
lingsbara och utgjorde hanteringsenhctcn
.,rr:il i plarrr.\,'lan .,lnr \iJ lran.p,'r ren ur i

fält. Dct nya s,vsternel inuebar därför illte bara
biologiska fördclar Dcn maskinclla hante-
ringen n-rcd tr-aktorcr och ll.ftag-grcgat sparade
in rn,vcket manuellt arbete och därmecl kost
nadcr-.

Ett fri) fier kruka...
Scdan kruksetet Jrade fyllts rned torl skulle
helst bara ett cnda grobart frö sås per kr-uka.
Ett viktigr krav bler,rlå att alla fiön som såddcs
ut skullc vara r,id lir'. Dessa tr'å krav tillgodo-
sågs aldrig i inledningsskedet. Resultatet blcv
en viss andel s.k. 0-kmkor saml anclra mcd
mer än ett frö. \''ar^ grobarheten låg kunde
man välja att så ut t\å cller flera fi-ön i stållet

tl
l

Odlingen st..trtar t u!!1)lirmda 1)iixlhu! \am ör 25 x 1()() nekr thra. ryln J)r.r titl .töt r?thot JorlrliLLd adliu!?n lå
JiktrLrl. ljra angfinglr taLlfklntar Lan diL)as up! t riix.thlls und.o en otllinpssti.tortg. Granlhnbr har (n ling
s(lntman utxe.kling u.trt'ö cnd&st tre on.gå1rgur ltr siisortg ii,t n.ö1hgl.



lör crt. Den såddt(jknik som rillärnpades
btggde på att fiöna genorn undertr-vck sögs
Iast vid håleu i en platta. SCIA:s forskr.rinqs-
laboratorilLrn hacle år 1971 konstruer:rt en
starkt Iörbiittra.l såddmaskirr där fröna sögs
fast pä en pcrlörerad c1'linder När sugkrafien
bröts släpptc liöna och föli ned i sin respek
tivc såclclbiidd.

N{err iiven på denna rraskin hände dcr att
båcle må och tre fi-ön ibland {astnade vir:l
saurma hå1. Resultatct bler'flera plantor i en
och samma kruka. Nedauståencle tabell visar
som exempel det genomsnittliga sådd-
resultatet enligt statistiken fiån år 1979.

^nd.l 
krukor nrd

olika m:inga fi iln

...och en(l,asL eLl grobart frö
Äterstod problemet med att sortcra fiarr cn-
bart grobara frörr. Här gick viigen över en clel
besvikclser NIin brodcr-\ifnts och hans med
arbetare på Umeå universitcts insrirurion för-
skoglig produktiouslära försöLte lösa proble-
met g-enorn atr låta ftön?r gro på förl.rar.rd (fiir-
gro). N,[an kundc på cft fiffier sätt skilja
agna|rrzr lrån vetet rncd hji'ilp av ett vattenbad
på vilket fr-iina fliit och började gro. Vi giorcle
ornfattande försök nrecl såciana lörgrodda
fi-öer, rnen lick till slut ge rrpp. Metodcn var.
Iör kånslie och oberliknelig för pr.aktisk till
lämpning. Dessbättre blev det samtidigt binuo
lör er arj||dr liir lar irrgss:irr.

Min vän och förre kollega, fr.öexperten pro-
fcssor Mil:rn Silnak vid Skogsfakulteren, ut-
vecklade tillsamrnans rned sit-ra medarbetare
Urban Bergstcn, Torbjör.rr Lestander och
Kenncth Sirhl6n en melodik för fröbehand-
ling i trä steg. Desst döptcs till PllI\AC- rcs-
pektir.e IDS metodcrna 225

l'lll,\l{C förfarirndel. sorn s14rar till att sor-
tera bort skaciadc fl ör.r, går till på fö!ancle sått:
Fröna stångs inne i cn vattentyllcl behållare
clär trvcket sänks med cn vakuumpurup. Vicl
undertlyck expanderirr luften i fiöna och
tränger ut ltr de fi-ör'r sont hnr skadirt skal. NLir
rrycket åter ökar till dct normala tråDser
vatten in i de skadade frör.ra, som då sjunker
och lätt kan sorteras bort.

Metoden fuDgerar bra lör tall och contol-ta-
tall. IDs-meroden bvgger på att dötr frö avger
vatten snabbare än levande fi-ö vid torknitle.
Genom att låta fi-ör'ra ra upp \'atten och där
efter torka en viss rid blir densiteren för
levande frön högre än för döda. Fraktioncrna
kan sedan separcr-as genoll ctt sedimenta-
tionsförfarandc.

Fröforbåttringsmetoclerna innebar stora
r,inster i det praktiska arbetet. Snart kuncle
man skicka fröcr för PREVAC- och IDS,
hehandlinq rill Skrle:lorl,årrrinq. starior i

Sirar nrirr I rn-å. Val hatlr här anpasrar
metoderna tiil storskalig praktisk rillänrpning.

Siggardt Fahlroth beriiknade år l98? att in-
täktsökningen för rale procents sänknins av
andelcn tomma krukor (som då i ställct kom
att innehålla plantor) var av storleksord

ivP
Frön pcr

l-fi il
2-fri;

7!.0 r 6,6 3,3 0,6

I1,3 68,2 r 6,3 .l,t
1,2:)

2.t 3

Att kunna sallm bort dubbelplantor i plant
skolans miljontals krukor bedirmdes som orea
listiskt rncd hänsrr rill behovet a\.cxtra perso-
nal. Planteringarna i filt korn därför iblar.rd
att innehålla rätr många dubbelstammar som
horde enk, lsrilla. rid rrnq.kog.rÄjnirrg, n.
Detta var inte någon populär uppeifi för-en
per.onalr rrnn. har r pr, .sad lJlr,,rga11 j.21 j911.

Tr1'cket blev därfcir hårt på plantskolan arr
saken skulle rättas till. Uppgilter.r vcrkacle
olöslis intill dess att två eeniala rrppfinningar
.år ,lagens lju.. l-rln ela rrr Karl Lennrl
\,Vendts såddmaskin som r.i började prova år
1981. Den byegcr på en uppråckt arr frön - err
och ctt - kan skakars frarn till såddposition i
smala, svagt uppåt lutande rännor. Med oer-
Itört hög precision, och i rasande fart, sås
nästan garatterat ett enda fiö per behållare.
Uppfinningen blev en rär ldsartikel.

På initiativ av Leif Gulin kornpletterades
såddmaskiner-r senare med elektronik sonr
aLltomatiskt kontrollerade och registreraclc
såddresultatet i varje krukset. Timrå Tekniska
Elbyrå svarade för unecklineen. Tckniken
innebär att eu spänringsfält påvcrkas av \,arje
litet frö som faller ned i sin förutbestärda
kruka. Resultatet rcgistreras men görs också
Lontinu, rliqt .lnligr på crr hildrlirm

0,5

0.1
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ningcn 0,2-0.4 rnil joncr- krrrnor per år. I(ulcle
fiir-r';rl t ningarna besparas dct cxlra bes\'ärct
ncd 2rt1 .iiia bort dubbelplantor- pzi gr tLnd av

att plariLlkol?1n enbar-t lcver e.a.le enkclpJarrLor-

i kmkor-nr beriktraclc har etr kostnads
he.l,atirr': p.r 2.i rrr.l,nrr, r kr,'rr()r I'er al

Från och mcd :il l98rl filrckcxn enhart levc
rrns av enkclplilrtor- ft-ån Bognrtclets pla[t-
skolal Dettl val alltså e11 fiarrsteg- i!\ clla-
ståendc stor plilllisk och ckolornisk beqclclse.

Prorhrktion och lönsamhet
L,liel clct irrledirncle un,eckliugsalbetet hadc vi
srrart en höge[itk1i\, plantlabrik i Bogrunclet
samt ett ainex i Vindcln tlil en del liixthrts-
odiade plantor- fi aklacles lirr i'itlare chivning
på friland. Dcssa cnheler hctjäntdc l)elrl Iält-
organisirlionen. Hlirifi-år kördes plautor nred
långtr-uchle direkt till ar,l:iggen på ll'g..gcn be

lägna frårr nolr-a Hälsiuglarttl i sririel till norr-a

Nolrbotterr. Dit skulle plantcrirrgslaget i pr-in

cip anliintla sarrtticligt. Distributionsplanen
haclc i cletalj utarbctats uncler cier föregåcrrde
r'intem.

Från och rnecl :il l9lJ'l skeclclc \'äxlhrrs-
odlingen cnblLrt i l"J stor:r liixthus. I):irtiil
lion ti5 1r'ilandsbridclar i Bognrndet och tio i
\rirrcleln. Totale ocLlirrgsr,trn 1i'ickle l:J,3:l hck-
tar Åntalet plochicerade plantol vll cletta iit-

ii l,l miljoncr För cletur :itgick Il)0 dags\'elken
per nil jon. I'cr- ncdlagt d:rgsvet kc procltrce-
racics på s:i sätt knappt 8 000 leveransclrrgligt
plantor \rarje rnau-dae al arbctc i Planlskolan
lcstrller-ade cllirigeuorn i en proclnktiotr irr

plantor- tillr^äckligt firr att skogsoclla en hl gges

\ 1r1 p:i trc tili fr,r'a hektarl
Llogrrrnclels plautskola chevs s.rn lcsrrllrt

omr-iiclc fi:o.rr. . iir 198'1 (iigLrr 16:1). Den lar-
genorn :ir_cu cl av lanclels mest IatioDella och
..e.r r i r r r I q ir , r r r r le .'rrl.rqcrr rq:'r. \l lgR l \d\
försäljningen cll intiikt pri i30 rril joDer- kr-oDor:

.'.-*-;,-4

ltt1tVofi?n ut i Jli .

2 L8

f.e? ffi\ -

:r"-:. i €-E



Fig'ur 1 6 : 1. Pln nlldt(ron sar

.fr(iL Rogrutt de I s p lal tt sha la
åren 1978 91 i978 79

Det i verksamheten bundn:r kapitalet var bok
fört till 33,9 miljoner kronor Boksluret r,isade
ett r-csultat på I ?,6 miljoner kronor Dctta
trots att för\'altningar-na hacle ?5 procent labatt
på gällande marknadspris.

Utvecklingen i övrigt
Urrdcr 1970- och 80-talen spreds id6er och cr-
f?rrenheter orn dcn nla plan tskoletekniken
kors och närs i Europa och tr*ordamerika och
rncllan dessa kontinenter I en sådan process
är det till slut s\'årt att a\.göra I'em som har-att
tacka vem för vad.

Genom mina uppdrag utomiands hade vi
er.r bra överblick över vad som hånde på andra
hå11. Naturliet r.rog gav de 1'öretae som låg i
bråschen viktiga impulser till plantskole-
rttvecklingen både nationellt och globalt. I \'år
irnläggning, liksorn i :rndras, avlöste studic-
delegationer frårr när och lär ran varandra.

Samtidigt kon de plautproducenter som
blivit på eftelkålken, ellcr som ailrför Linge
hÄll riq krar i dcrr gaml; relnrlrn. dll :e .il
konkurrenssituation hastict försärr-rras. \rem
ville köpa plantor som val dvra, dessutom
dvrare att sätta ut och sorn kanske tr-ots detla
överlevde såmre? Ågarr.ra till clcn gamla tvpen
av plantskolor hamnade i en klassisk krissitua-

tion. Den liknade den när på 60talet den
.japanska elcktroniska klockan på r'rågra få ?ir ut-
plånade hela Schweiz industri för mekaniska ur

År 197? produceracles i landet enligt r'åra
beräkningar ca 370 rniljoner plantor toralt.
Hälirv var fortfarande ca 60 procent barrot,
men cn produktion på snabbt ncdzitgående.

Vi beskrev läget som följer

För när'r'arande p:igår i Sverige en debatr
onl plantframställniDgen. För-r,irrine råder
på grtnd av atL:

- man har förlorat kostlladslrreppet
ör.r ha. r,,t.pl.rn rer ir'gcn -orr irntl
donrirrelar
-.rrnti,lrqt Irir'., 'r snabb crl,rn.inn ar

plantprocLuktioDen. Detta kräler stora
investerir'rgar och att man saltnsas om
ett fåt.1l (helst cn) s,vstenl

- bland eD stor del al plantskolefblket
råder okunnighet orn dc nra sstemeD
brisr på pengar-gör'at1 \iss handlings
tjrlamnins r,.lner ' turalr in\c.trrir!,
behov I{)0-200 mi}joncr krorror)

- snvtb:rggeproblemet i Sldsvcrise. NIan
vill inte sasa p:i "Iel planra"

- osäke|her inlör kravct på plantgvp lid
maskillplantering

- rotsnurlsdebatlcn,
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De s',år'irste omställningspr.oblemen uppsLod
inom skogsvårdsorganisation en. Här fanns an
svareL sedan liinge rred att förse de privata
skogsägarna mcd plantor. Produktionen var
fördelad på en uppsjö srnå enhetcr. Föt de
flcsta val det orealistiskt att investera i den n,va

qpcn av anläggning vars liinsamhet var klart
\rol l, l(hcr oende. D, t hlrr en .rnär lsrm pr o
cess når ctt storl antal av dessa små Plant-
skolor llck läggas r.red. I stället mzistc några få
stora plantfabrikcr- byggas upp 1ör att tillgodo-
sc plantbehovet i nellersta och norra Svcrigc.
I Sydsverige kom de stora, ivissa avseenden
rner strlktåliga bar|otspJautorna att Lrots

k,,.trrarlen - rill ,lel rrrr h-lrålla .in p,,.itiun
son-r skogsbrukeG fävoriter

Vi hade hoppats att åtminstone storskogs-
bruket skulle kunna enas om ett någor-lunda
likar-tat plan todl ingss,vstcnr. Tv fiamtiden
inncbiir - trodde vi - att själva planter-ingen
snart kom att rnekaniseras. Dct gällde dåriör
att odla täckrotsplantor som kunde 1ömtses
rrra länrpliea l.,r m.t.lirrell plrnl, Iirrg.

Utvecklingen blcv den notsatta. Ett tag s:ig

det ut sorn om varje förctig ned sjäJlaktning
rråste ha sin egen typ av tlickrotsplanta.
Iblancl var skälcn till vågval uppenbarzr. Skogs-

r'årdsolganisationens p)nntskolor, som skulle
förse det enskilda skogsbr-ukct rued Planror,
ville t.ex. undvika problern med returtrans-
por-tcr av odlilgsbehållar-c. Ur denna synvinkcl
passade Paperpot och liknandc system b1-a.

Ibland r,ar skiilcrr rner- svårförståcliga. Vi fr'å-

gadc oss t.ex. r'arför vissir skorsågarc szi l:irrgc
höll fast vid Paperpot. I hlggliga klimatlligcn
lungerzrdc Paperpot-hylsornlr av papper biolo
giskt tillfredsstäliancle. Dc multnade ned och
släppte ut plantr-ötter:na på någorlundir avselt

vis. Mcrr rnan kunde ibland beskåda tvnande,
sjukdomsdrabbade och till slut glesa Paperpot-
planterjngar i kärr,t klimat i Norrlands inland.

Företaget Stora utvccklade en odlings
teknik som inte gav någon l-otsnurr alls. Den
döptes till "Planta 80". Detta var ett framsteg.
NIen både praktiskt och kostnaclsmässigt -
ansåg vi - hadc svsternet oPeratjonell" nr.k-
clclar jånfört med anclra. Vi tyckte att vår-a

HiKo pur. \.r er /r, ePtahi I kunrl,rLJrni...oln
gav en billig, stabil och låtthanterlig p)anta
rned ert tillh-edsstiillande rotsystem. Gcrrorrt
Storas övertaqandc av Vlirrnlaudsbolagen, lik
som ctt par anclra, kom anr'ändrringen av

Planta 80 att expandera. Ett år säker-t, odlings
principen för Planta 80, där plantrötterna ti11-

låts sprida sig nrer fi-itt än i något ann?lt

sYslem, gav viktiga impulser för den lortsatta
utfor-nningen av bchållarn'pcr, sorn tillgodo-
såg högt stållda krav på rotkvalitct.

Floran av olika tåckrrrtsplantor ledclc till
konkurrens om bådc arrvärtclale och kundcr-.
Dctta böl ha bcfordr-ut u['ecklingen. Mcn
problcmet rned "månefalclen" blcv tFiin all
\al lrLlr rn lL,!r ,rtt );LL.l rrled .lölil in\' {lr
ringar i anläegningzrr- 1ör just sill speciclla
pliurtodlingssvstcrr. Nackdclcrr korn klarast
till uttn,ck i skedet på S0ralct då storskogs-
bLuket gemensartt för-sökte rttveckla en plantc
ringsmirskin. I ställct filr-cn crrda plaDlstandard
krår,clc nu för'etagen att maskinen skulle
kunna sätta rit.just deras planta, lrur besvärlig
cleu ån var att hantcra rnckauiskt. Dessutom
krzivdc virrje plantslstem att en särskild auto-
mat för plirntlratning måstc koustruer:as.
Dessa konplikationer' bicir-og till att sätta k?ip

par i hjulet lör plojektet.
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