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Bakgrund 
 
Skogsodling med konventionellt odlade barrträdsplantor medför höga kostnader men ger inte 
goda föryngringar med tillräckligt hög säkerhet (Anon. 2001). I stora delar av landet är plant-
avgång orsakad av snytbaggeskador ett stort bekymmer. Från år 2004 är behandling av plan-
tor med permetrin förbjuden. Kemikalieinspektionen ger dock dispens för användning av er-
sättningsmedel under två år. Erfarenheter av dessa medel är dock begränsad, vilket kan med-
föra att problemet med snytbaggeskador kommer att förvärras ytterligare (Örlander & Nord-
lander 1998). Idag tillämpas allmänt en hyggesvila på 2-3 år för att motverka snytbaggeska-
dorna vilket kan ge etableringsproblem på grund av konkurrerande hyggesvegetation. En fler-
årig hyggesvila leder också till produktionsförluster. Den besvärliga etableringsmiljön på 
hyggena gör att skogsbruket gärna väljer stora plantor vid skogsodlingen vilket medför höga 
kostnader för odling, lagring och hantering. En lång odlingstid i plantskolan kan också påver-
ka vitaliteten negativt hos plantorna. Plantor med låg vitalitet och obalans i skott/rot-
förhållandet drabbas lätt av torkstress efter utplanteringen. Detta kan försvåra etableringen på 
växtplatsen och öka risken för svåra snytbaggeskador. När odlingstiden i plantskolan förlängs, 
ökar också risken för deformationer av rotsystemet (Lindström 1998), vilket kan leda till all-
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varliga och långsiktiga konsekvenser med avseende på framtida stabilitet och virkeskvalitet 
(Rune 2003). 
 
En plantas ålder och storlek har stor betydelse för såväl angreppsintensitet som dess förmåga 
att överleva skador av snytbagge. Flera undersökningar har visat att snytbaggar föredrar stora 
plantor framför små (Eidmann, 1969) men också att förmågan att överleva ett snytbaggean-
grepp är större hos en stor planta (Petersen, 1955). Trägårdh (1939) anger att snytbaggen var-
ken angriper groddplantor eller sådda/självföryngrade ettåriga plantor medan 2-3-åriga plantor 
drabbas av de värsta skadorna. Tidigare trodde man att snytbaggen inte hittade de små plan-
torna men pågående forskning visar att snytbaggen hittar i stort sett alla, åtminstone alla plan-
terade, plantor på ett hygge (Björklund et al. 2003). En tänkbar förklaring till att snytbaggen 
ratar en oskadad och väletablerad miniplanta kan vara att den är i det närmaste doftlös, d.v.s. 
inte läcker några terpener från skador på rötter, stam eller barr, vilket har visat sig dramatiskt 
öka anlockningen till plantan.  En liten planta som ännu inte är förvedad kan därför antas vara 
mindre attraktiv för snytbaggen och ha goda förutsättningar att undgå angrepp under det för-
sta året efter plantering. Under följande år kan man vänta sig ett successivt avtagande snyt-
baggetryck p.g.a. minskande snytbaggepopulation (Örlander et al., 1997). Från och med året 
efter plantering kommer plantan att vara väletablerad på växtplatsen och kan jämställas med 
en självföryngrad planta. Dessa har i försök visat sig bli mindre utsatta för skador än jämför-
bara nyplanterade plantor (Selander et al., 1990; Selander & Immonen, 1992). En väl etable-
rad planta har dessutom större förmåga att reagera på en skada med kådflöde och sårläkning 
och har därmed större möjlighet att överleva.  
 
Vid Högskolan Dalarna pågår sedan ett antal år tillbaka ett projekt för att utveckla ett nytt 
skogsodlingssystem med små täckrotsplantor (miniplantor). Systemet bygger på ett koncept 
med en liten planta (8-10 veckors odlingstid) i kombination med en väl anpassad markbered-
ning. Målsättningen är att med detta system minska risken för snytbaggeskador samt sänka 
kostnaderna för plantodling och plantering. Erfarenheter när det gäller odling av miniplantor 
är begränsade varför projektet vid sidan om frågeställningar kring snytbaggeangrepp också 
fokuserar biologiska frågor som anknyter till odling och lagring i plantskola samt hantering i 
fält. Också tekniska och miljömässiga frågor som anknyter till odling i plantskola och planter-
ing i fält ingår också. 
  
Resultaten från fältförsök i Mellansverige under åren 1999-2002 visar att miniplantor nästan 
helt undgår snytbaggeangrepp under det första året i fält (Lindström et al. 2000, 2001, 2002). 
Resultaten tyder också på att skadorna av snytbagge är fortsatt låga även under det andra året i 
fält och fortfarande lägre än för konventionella täckrotsplantor. Etablering och tillväxt för mi-
niplantorna har dock varierat mycket under det första året. I några av försöksserierna har mi-
niplantorna etablerat sig väl under det första året medan etableringen i andra serier varit rela-
tivt svag, främst beroende på kraftiga torkskador och utebliven tillväxt. 
 
Försöken under 2001 och 2002 visade bl a att långnattsbehandling av tall och konditionering 
på friland påtagligt förbättrade etableringen för miniplantorna. Försöken visade också att mi-
niplantkonceptet passade lika bra för gran som för tall. I samtliga av 2002 års delförsök hade 
etableringen av miniplantor varit mycket god, även i den praktiska planteringen. Det förbätt-
rade etableringsresultatet jämfört med tidigare försöksserier beror sannolikt på användning av 
konditionerade plantor och bättre anpassning av markbehandling (Lindström et al. 2003).  De 
försök som är gjorda under 2003 har haft fokus på följande frågeställningar: 
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1. Hur fungerar plantering av miniplantor av tall och gran under praktiska förhållanden efter 
konventionell markberedning med harv? Jämförelse görs med konventionella 
täckrotsplantor på tre objekt varav ett planterades våren 2002 och två våren 2003.    

 
2. I de tidigare försöken med miniplantor har i de flesta fall odlingssystem baserat på Jiffy 18 

Forestry använts. Fungerar miniplantskonceptet även för andra odlingsbehållare? 
 
3. Kan plantering med miniplantor av gran i en tallskärm utnyttjas för att erhålla ett 

blandbestånd? Återinventering av försök anlagt 2002. 
  
4. Finns det risk att miniplantor torkar ut när de lagras i fält innan plantering?  
 
5. Återinventering av ett av försöken från 2001 för att studera plantöverlevnad och skador 

under det tredje året i fält. 
 
6. Hur fungerar miniplantkonceptet i jämförelse med andra skyddsmetoder mot snytbagge på 

hyggen med högt snytbaggetryck? 
 
7. Hur invintrar sent sådda miniplantor på hösten genomfört med tidigt sådda konventionellt 

odlade plantor? Svarar miniplantor på långnattsbehandling vars syfte är att förbättra frysto-
leransen hos plantorna vid höstplantering och öka lagringsbarheten?   

 
Utförande 
 
Försök 1. Praktisk plantering av miniplantor och täckrotsplantor  
 
Under 2002 och 2003 har praktiska planteringsförsök 
med miniplantor och konventionella täckrotsplantor 
anlagts på sammanlagt tre lokaler i norra Svealand och 
södra Norrland (Tabell 1). I alla försöken har både tall- 
och granplantor ingått. Planteringen genomfördes för 
respektive lokal på en försöksyta, ca 1 ha stor, indelad  
i fyra lika stora delar enligt Figur 1. I försöket vid Get-
mossvägen var den totala ytan dock bara ca 0.5 ha. På 
varje delyta har var och en av följande planttyper plan-
terats: 
 
1. Miniplanta tall 
2. Miniplanta gran 
3. Täckrotsplanta tall 
4. Täckrotsplanta gran 
 

I alla tre försöken var hygget markberett genom harvning, hösten innan plantering i Riskebo 
och Getmossen och på våren samma år som planteringen i Risarvet. Jordarten i samtliga för-
sök var sandig-moig morän. 

Figur 1. Försöksdesign för  
praktiska planteringsförsök 
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Tabell 1. Delförsök med praktisk plantering 2002 och 2003 
Försöksyta Markägare Plantering Inventering 1 Inventering 2 

Riskebo, Långshyttan Korsnäs AB 2002-06-19 2002-09-27 2003-09-16 

Getmossvägen, Garpenberg Sveaskog AB 2003-06-19 2003-10-09 - 

Risarvet, Färila Holmen AB 2003-06-23 2003-10-02 - 

 
Miniplantorna var odlade i Jiffy 18 Forestry vid Plantförsöksstationen i Garpenberg. Jiffy 18 
har en behållarvolym på 18 ml. Plantorna odlades först sju veckor i växthus varpå plantorna 
flyttades ut på friland och fick växa vidare och konditioneras i tre veckor innan utplantering. 
Täckrotsplantorna var ettåriga och fryslagrade och kom från Nässja plantskola för försöken i 
södra Dalarna respektive Friggesunds plantskola för försöket i Hälsingland.  Samma frömate-
rial användes till miniplantor och täckrotsplantor.  

Vid utplanteringen sattes alla plantor i mineraljorden längs harvspåret där de lägsta partierna 
undveks. Täckrotsplantorna sattes med 2 m förband medan plantavståndet för miniplantorna 
var ca 1.5 m. Plantering av miniplantor gjordes med Pottiputki 3 ½ och täckrotsplantor med 
Pottiputki 5.  

På varje delyta på ett objekt lades slumpmässigt tio provsträckor ut. Varje provsträcka omfat-
tade tio plantor. Alla plantor längs provsträckan höjdmättes och vitalitetsbedömdes och even-
tuella skador registrerades.  
 
Försök 2. Fälttestning av två olika behållarsystem för miniplantor 

Ett första försök där olika behållarsystem för miniplantor testades i fält lades våren 2002 ut på 
Korsnäs mark i norra Uppland (Lindström et al. 2002). I detta försök testades tall- och gran-
plantor odlade i Jiffy 18 Forestry resp IHT 504. IHT är ett självbärande substrat som odlas i 
frigolitblock. På grund av ett mycket kraftigt vegetationsuppslag på hygget med stora svårig-
heter att återfinna plantorna som följd blev detta försök ej återinventerat under 2003. 

Ett nytt försök med likartad uppläggning anlades våren 2003 vid Getmossvägen i närheten av 
Garpenberg, på samma hygge som användes för de praktiska planteringarna i Försök 1. 
Markägare är Sveaskog AB och hygget var markberett genom harvning hösten 2002. Jordar-
ten var övervägande sandig-moig morän. Försöket var designat som ett randomiserat radför-
sök med tio upprepningar. På varje försöksparcell i raden planterades tio plantor av en och 
samma planttyp och parcellernas ordning inom raden bestämdes genom lottning. Försöket 
omfattade följande planttyper: 
1. Miniplanta Jiffy 18 Forestry tall 
2. Miniplanta Jiffy 18 Forestry gran 
3. Miniplanta Jiffy miniplant 324 (Preforma) tall 
4. Miniplanta Jiffy miniplant 324 (Preforma) gran 
Alla plantor odlades vid Plantförsöksstationen i Garpenberg med samma odlingsregim som i 
Försök 1. Preforma är liksom IHT ett självbärande substrat som används tillsammans med fri-
golitbehållare och har en substratvolym på ca 7 ml. Systemet är framtaget för omskolning av 
täckrotsplantor. Försöket planterades 16 juni 2003. Alla plantor sattes i mineraljorden längs 
harvspåret. Planteringen gjordes med Pottiputki 3 ½. Plantorna höjdmättes inte i fält efter 
plantering utan mätning gjordes i stället på ett sample om 20 plantor. 
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Försöket inventerades 22 september 2003 varvid plantorna höjdmättes och vitalitetsbedömdes 
och eventuella skador registrerades.   

 

Försök 3. Plantering av miniplantor och täckrotsplantor av gran under skärm 

Ett försök där miniplantor och täckrotsplantor av gran planterades under en tallskärm anlades 
våren 2002 på Stora Ensos mark i trakten av Tierp i norra Uppland (Lindström et al. 2002). 
Det ursprungliga beståndet var avverkat i maj 2001 och kvar lämnades en relativt tät fröträds-
ställning av tall. Hösten 2001 markbereddes skärmställningen genom harvning. Marktypen är 
torr och jordarten är sandigt sediment. Längs harvspåren planterades i juni 2002 25 parceller 
med 20 plantor, varannan miniplanta och varannan täckrotsplanta. På sju av parcellerna sattes 
plantorna uppe på tiltan längs harvspåret i humusblandad mineraljord. För resterande parceller 
planterades plantorna i mineraljorden längs harvspåret. Planteringen av miniplantor gjordes 
med Pottiputki 3 ½ och för täckrotsplantor med Pottiputki 5. 

Jiffy-plantorna var odlade i Jiffy 18 Forestry vid plantförsöksstationen i Garpenberg med 
samma odlingsregim som i Försök 1. Täckrotsplantorna var ettåriga och fryslagrade och kom 
från Nässja plantskola. Samma frömaterial användes till miniplantor och täckrotsplantor.  

Försöket inventerades första gången 3 oktober 2002 och en återinventering gjordes 29 sep-
tember 2003. Vid båda inventeringarna höjdmättes och vitalitetsbedömdes alla plantor och 
eventuella skador registrerades.  

 

Försök 4. Uttorkning vid fältlagring 
I ett delförsök jämfördes uttorkningsförloppet för fältlagrade miniplantor och täckrotsplantor. 
Miniplantor (Jiffy 18 Forestry) och ett-åriga täckrotsplantor av gran lagrades separat i öppna 
kartonger:  

a) exponerat 
b) beskuggat 
c) under duk 

Den duk som användes var ULS-forestry™. Duken är utformad i syfte att minska avdunstning 
och transpiration hos plantorna. Varje kartong fylldes med 200-250 miniplantor resp ca 130 
täckrotsplantor (full kartong). Plantorna vattnades till fältkapacitet och vägdes vid försökets 
start med kartong. Vägningarna upprepades därefter varannan dag under drygt 30 dagar eller 
tills plantornas vikt var halverad. En halvering av fältkapaciteten anses vara ett bra mått på 
mycket kraftig uttorkning. 
 

Försök 5. Återinventering av 2001 års fältförsök 
Våren 2001 anlades ett miniplantsförsök vid Glänsbo i södra Dalarna. Plantmaterialet var dels 
tall- och granplantor odlade i Jiffy 18 Forestry odlade vid plantförsöksstationen i Garpenberg, 
dels konventionellt odlade ettåriga, fryslagrade täckrotsplantor (Plantekbehållare) från Nässja 
plantskola (Tabell 2).  
Försöket inventerades första gången i september 2001. För detaljer kring försöksutläggning 
samt resultat efter det första året i fält hänvisas till Lindström et al 2001. I september 2002 
återinventerades försöket första gången (Lindström et al. 2002). En tredje inventering genom-
fördes 15 september 2003 då samtliga överlevande plantor höjdmättes och vitalitetsbedömdes. 
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Tabell 2. Försöksled i fältförsöket vid Glänsbo, anlagt 2001 
 
Försöksled 

1 Miniplanta tall, 7 v växthus 

2 Miniplanta tall, 10 v växthus 

3 Miniplanta tall, 7 v växthus + 3 v friland 

4 Miniplanta tall, 7 v växthus + 3 v långnattsbehandling  

5 Miniplanta gran, 10 v växthus 

6 Miniplanta gran, 7 v växthus + 3 v friland 

7 Täckrotsplanta tall 

8 Täckrotsplanta gran 

 
 
Försök 6. Plantering av miniplantor vid högt snytbaggetryck 

Våren 2003 anlade Holmen AB två snytbaggeförsök i Östergötland och Uppland där huvud-
syftet var att studera skyddseffekten för några nya formuleringar av snytbaggeskyddet Hylos-
top. Ansvariga för försöksutläggning och inventering av försöket var Hubertus Eidmann och 
Henrik Nordenhem, inst för entomologi, SLU. I det ena av försöken, Järktorpet i Holmens re-
gion Norrköping, planterades förutom obehandlade, permetrinbehandlade och Hylostopskyd-
dade granplantor även miniplantor av gran. Här görs jämförelser endast mellan obehandlade 
och permetrinbehandlade täckrotsplantor och miniplantor. 

Beståndet var slutavverkat i november 2002 och markberedning var utförd genom harvning. 
Försöket planterades i början av juni 2003 som ett randomiserat blockförsök med 10 block 
och 16 plantor per försöksled. Alla plantor i försöket märktes individuellt med en märkpinne. 
Täckrotsplantorna var odlade i Starpot 120 vid Friggesunds plantskola medan miniplantorna 
var odlade i Jiffy 18 Forestry vid plantförsöksstationen i Garpenberg med samma odlingsre-
gim som i Försök 1. Vid plantering användes en planteringsspade. 

Försöket inventerades 15-16 oktober 2003. Vid inventeringen bedömdes för varje planta före-
komst och omfattning av snytbaggegnag, plantvitalitet samt eventuell dödsorsak. Döda plan-
tor drogs upp för inspektion av rothals och rotsystem. 

 

Försök 7. Härdning hos miniplantor 

Normala rutiner för höstplantering och lagring av täckrotsplantor baseras i huvudsak på kun-
skaper från odling av konventionella plantor. För att undersöka om miniplantors invintring på 
hösten skiljer sig från konventionellt odlade täckrotsplantor utnyttjades 1-åriga tall- (proveni-
ens Sollerön) och granplantor (proveniens Ålbrunna) som referensmaterial. Plantorna var 
sådda tidigt under våren 2003 i Plantek-behållare vid Nässja plantskola. Samma frömaterial 
utnyttjades för sen sådd i 1000 minibehållare (Jiffy 18 Forestry) av vardera trädslaget. Sådd 
genomfördes 17 juli och groningsförhållandena under de första 10 dagarna var 22oC och rela-
tiv luftfuktighet (RH) 85 %.  Den 24 juli justerades klimatet för tall till dag/nattemperatur 
25/15oC och RH 50 % och för gran 22oC dygnet runt och RH 50 %. Från och med den 12 au-
gusti gavs tilläggsljus både för tall och för gran så att nattlängden blev 6.5 timmar. Den 25 
augusti erhöll granplantorna tilläggsljus dygnet runt.  
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Efter 7 veckor, den 1 september, flyttades hälften av plantorna ut på friland. Åtgärder vidtogs 
för att skydda plantorna mot frost på frilandet. Den andra hälften fick stå kvar växthuset och 
långnattsbehandlades (LN) under 3 veckor med 16 timmar natt. Efter avslutad LN-behandling 
flyttades även dessa plantor ut på friland. Samtidigt slumpades plantor ut för frystester av 
skott och rötter. Frystesttemperaturer för skotten var – 10 och –25oC och – 5oC för rötterna. 
Jonläckaget bestämdes för de frysta plantorna liksom för ofrusna plantors skott och rötter. 
Jonläckagebestämningen för skott och rötter omfattade 5 upprepningar per temperatur med 3 
plantor per upprepning, totalt 45 plantor för skott och 30 plantor för rötter. Därefter bestämdes 
SELdiff-värdet som är skillnaden mellan jonläckaget vid en viss frystemperatur och jonläcka-
get för ofrusen kontroll enligt metod beskriven av (Stattin et. al 2000). Frystesterna upprepa-
des varannan vecka och inleddes 22 september och avslutades 17 november. 
 
Resultat och diskussion 
 
Försök 1. Praktisk plantering av miniplantor och täckrotsplantor  
 

Riskebo 2002-2003.  

Plantdödligheten under det första året i fält var överlag låg men högre för de konventionella 
täckrotsplantorna än för miniplantorna (Lindström et al. 2002). Av miniplantorna dog i me-
deltal 3.0 % mot 18.5 % för täckrotsplantorna. Plantavgången för 2002 är i efterhand korrige-
rad så att plantor som dött under 2003 av skador från 2002, utan att några nya skador till-
kommit, betraktats som dödade under det första året. Av de få miniplantor som dog under det 
första året i fält var skador av torka och snytbagge relativt jämnt fördelade. För täckrotsplan-
torna svarade däremot skador av snytbagge för nästan hela plantavgången (Figur 2).  

Under det andra året ökade nivån på snytbaggeskadorna för miniplantorna men minskade nå-
got för täckrotsplantorna. Fortfarande var dock de totala snytbaggeskadorna högre för täck-
rotsplantorna. Efter två år var i medeltal 27 % av täckrotsplantorna snytbaggedödade mot 9 % 
för miniplantorna. Högsta snytbaggeavgången hade täckrotsplantorna av gran, 34 %, och den 
lägsta registrerades för tallminiplantorna, 8 %. På många granplantor förekom även pågående 
gnag av svart granbastborre (Hylastes cunicularius). På de bastborreangripna plantorna var 
stora delar av rotsystemet uppätet så att endast en liten del av huvudroten återstod. Angreppen 
förekom oftast på plantor som redan tidigare också var angripna av snytbagge och skadorna 
var därför svåra att separera.  

Övriga dödliga skador var jämnt fördelade mellan täckrotsplantor och tallminiplantor. För alla 
dessa tre planttyper hade efter två år i fält 3 % av plantorna dött av annat än snytbaggeskador. 
Några plantor saknades och några var dödade av torka. Den högsta övriga plantdöden notera-
des för gran-miniplantorna. Under 2002 dog även där 3 % av plantorna men under det andra 
året ökade den övriga plantavgången till 16 %. Mer än hälften av dessa plantor var sådana 
som inte kunde återfinnas vid inventeringen. Det troliga är att dessa plantor dött av torka.  

Tallplantorna i försöket var utsatta för mycket kraftiga betskador (se Bild 1). Nästan varannan 
tallminiplanta, 48 %, hade fått toppskottet avbitet liksom 27 % av täckrotsplantorna. Trots 
skadorna var plantorna i samtliga fall mycket vitala och med en kraftig rosett med sido- och 
adventivskott. Risken är naturligtvis stor att dessa plantor under de närmaste åren kommer att 
vara flertoppiga. Marginella betskador förekom även på granplantorna, främst på täckrots-
plantorna. 
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Figur 2. Andel plantor som dödats av snytbagge och övrig plantdöd under det första (2002) 
resp andra (2003) året i fält. MP = miniplantor, TP = täckrotsplantor. N =100. 
 
Höjdtillväxten under det andra året var högst för gran-miniplantor och täckrotstallplantor. 
Höjdtillväxten är beräknad på oskadade plantor, dvs alla betskadade plantor är exkluderade i 
beräkningarna. Att tall-miniplantornas tillväxt är så låg kan möjligen förklaras med att bet-
ningen i första hand drabbat de större plantorna.   
 
Tabell 3. Planthöjd efter en resp två säsonger i fält för oskadade plantor  (N=100) 
 
Planttyp Planthöjd, cm Tillväxt, cm 

  2002 2003 2003 

Miniplant tall 4.9 13.1 8.3 

Miniplant gran 6.5 21.4 14.8 

Täckrot tall 8.7 22.5 13.8 

Täckrot gran 27. 5 35.4 7.9 
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Bild 1. Miniplanta tall med skadat toppskott men med många sidoskott. Skadan har uppkom-
mit genom betning 
 
Några tallplantor i försöket grävdes upp och rotsystemen studerades. I de flesta fall var rotut-
vecklingen mycket god med en jämn fördelning av rötterna och utan deformationer (Bild 2, 
t.v.). På vissa uppgrävda plantor förekom dock krökar på den nedersta delen av stammen 
(Bild 2, t.h.). Detta har konstaterats redan tidigare (Lindström et al. 2002) och är sannolikt or-
sakat av att miniplantorna planterats betydligt grundare än vanliga täckrotsplantor. När jorden 
runt den lilla miniplantan trycks till kan plantan lätt ”kantra”. Eftersom odlingsbehållaren är 
så kort medför en relativt liten förskjutning av behållarens övre del att plantan lutar 20-30 
grader i förhållande till lodlinjen. Även en uppfrysning av plantan kan ge samma resultat. När 
plantan efter ett tag i fält ”rest sig” syns ingenting av kröken ovan jord. Troligen har denna ti-
diga krök ingen betydelse för framtida kvalitet eller stabilitet. 
 
Getmossvägen 2003 

Snytbaggeskadorna i det praktiska planteringsförsöket vid Getmossvägen var relativt måttliga 
under det första året. Av täckrotsplantorna angreps i medeltal 20 % av snytbagge och angrep-
pen var kraftigare för gran än för tall (Tabell 4). Av de knappt 30 % av granplantorna som 
skadades av snytbagge dog två plantor av tre medan avgången för de angripna tallplantorna 
var något högre. För miniplantorna var snytbaggeangreppen under det första året låga, i me-
deltal 5 %, för både tall och gran. Utifrån tidigare erfarenheter från liknande försök med mini-
plantor är detta en normal nivå på snytbaggeskadorna under det första året.  
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Skador av snytbagge var den helt dominerande orsaken till plantdöd. Endast fyra täckrots-
plantor av tall dog av skador som inte var kopplade till snytbaggeangrepp. Inga synliga tecken 
till gnag kunde upptäckas på dessa plantor och inte heller några indikationer på att de skulle 
ha dött av torkstress. Möjligen kan dessa plantors rotsystem ha skadats av bastborrar. 
 
Tabell 4. Planthöjd efter en säsong i fält och andelen plantor som dödats och skadats av snyt-
bagge och övrig plantdöd i det praktiska planteringsförsöket vid Getmossvägen 2003 (N=100) 
 
Planttyp   Höjd Total Snytbagge- Övrig  Snytbagge- Övriga  

  (cm) plantdöd,% dödade, % plantdöd, % skadade, % skador 

Miniplant tall   6.5 3 3 0 0 2 

Miniplant gran  9.5 7 7 0 0 1  

Täckrot tall  8.4 10 6 4 2 2 

Täckrot gran   27.6 19 19 0 10 0 
 
 

  
 
Bild 2. Uppgrävda tvååriga tall-miniplantor med välutvecklat rotsystem (t.v.) resp stamkrök 
orsakad av felaktig plantering eller uppfrysning (t.h.)  
 

Färila 2003 

Även i det praktiska planteringsförsöket vid Risarvet var snytbaggeskadorna relativt måttliga 
och överlevnaden bland samtliga planttyper var hög (Tabell 5). Inte någon av miniplantorna 
angreps av snytbagge och bara 8 resp 16 % av täckrotsplantorna av gran och tall. Eftersom 
planteringen ligger relativt långt norrut och på tämligen hög höjd (400 möh) var de måttliga 
angreppen inte överraskande. 
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Försöket som helhet drabbades av få övriga allvarliga skador. Däremot noterades mycket om-
fattande frostskador med döda barr i skottspetsarna hos gran-miniplantorna. Motsvarande 
skador förekom endast sporadiskt bland täckrotsgranplantorna. Eftersom samma frömaterial 
ska ha använts för båda planttyperna kan den sena sådden och planteringen ha gjort att mini-
plantorna invintrat senare än täckrotsgranen. I en härdighetsstudie har Eva Stattin (pers. 
komm.) visat att skottets härdighet på hösten ökar med  stigande ålder hos plantan, dvs skot-
tets härdighet på en tvåårig planta är högre än på en ettårig. Detta kan troligen förklara skill-
naderna i frostskador mellan miniplantor och täckrotsplantor i detta försök. Denna slutsats 
bekräftas av Försök 7 i denna studie (se sid 18). 
 
Tabell 5. Planthöjd efter en säsong i fält och andelen plantor som dödats av snytbagge och öv-
rig plantdöd samt förekomst av skador i det praktiska planteringsförsöket vid Risarvet, Färila 
2003 (N=100) 
 

Planttyp Höjd Dödade plantor Skador 

 (cm) Totalt Snytbagge Övrigt Snytbagge Frost Svamp Övriga 

Miniplant tall 5.4 0 0 0 0 0 9 1 
Miniplant gran 5.0 2 0 2 0 47 0 0 
Täckrot tall 15.9 11 10 1 6 0 0 3 
Täckrot gran 22.4 3 3 0 5 4 9 0 

 

Försök 2. Fälttestning av två olika behållarsystem för miniplantor 

Liksom i det andra miniplantsförsöket på samma lokal, den praktiska planteringen vid Get-
mossvägen, var snytbaggeskadorna även i detta försök mycket låga och försumbara för både 
tall och gran (Tabell 6). Angreppen av snytbagge var låga för alla fyra planttyperna och skill-
naderna mellan Jiffyplantor och Performaplantor var endast marginella. Endast fyra plantor av 
totalt 400 dog av skador orsakade av snytbagge. Även övriga skador på plantorna var försum-
bara, några enstaka plantor var tork- eller betskadade och en planta saknades vid inventering-
en. 

I motsvarande försök 2002 testades Jiffyplantor och miniplantor odlade i ett annat självbäran-
de substrat, IHT. I denna studie var granplantorna vid höstinventeringen i genomsnitt 50-60 % 
längre än miniplantorna av tall. De plantor som odlats i IHT var också signifikant längre än 
Jiffyplantorna.    

De små skillnaderna i planthöjd mellan vår och höst (Tabell 6) beror på att i det första fallet 
mättes hela plantans stam från rotklumpen och uppåt (sample på 20 plantor) medan endast 
stammens ovanjordsdel mättes i fält. Detta innebär en underskattning av tillväxten med ca 1-2 
cm. I årets försök var Jiffyplantorna både större vid plantering och hade en bättre tillväxt un-
der det första året än Preformaplantorna i det självbärande substrat. Preformaplantorna odlas i 
en betydligt mindre kruka (7 ml) jämfört med Jiffyplantorna. Detta är troligen en huvudorsak 
till skillnaden i tillväxt mellan planttyperna.   
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Tabell 6. Planthöjd vid utplantering våren 2003 (total planthöjd) och vid inventeringen hösten 
2003 efter en säsong i fält (höjd av ovanjordsdelen), andelen döda plantor totalt, snytbagge-
dödade och övrig plantdöd samt förekomst av skador i fälttestet av två olika behållarsystem 
för miniplantor  (N=100) 
 
Planttyp Höjd (cm) Döda  Snytbagge- Övrig  Skadade 

 våren 2003 hösten 2003 totalt, %   dödade, % plantdöd, % plantor, %

MP Jiffy tall 6.5 7.0 2 2 0 5 

MP Jiffy gran  5.0 8.3 3 2 1 7 

MP Preforma tall 4.3 4.9 0 0 0 2 

MP Preforma gran 4.8 5.5 0 0 0 2 
 
 

 

Försök 3. Plantering av miniplantor och täckrotsplantor av gran under skärm 
av tall 

Tidigare erfarenheter av att försöka erhålla ett blandbestånd av konventionella granplantor 
och självföryngrad tall har under rådande förutsättningar visat att granen startat så snabbt att 
tallen kommit efter (Göran Örlander, Växjö universitet, pers komm). De självföryngrade tall-
plantorna har inte klarat ljuskonkurrensen från stora planterade granplantor och resultatet har 
därför oftast blivit ett grandominerat bestånd. Att i stället använda gran-miniplantor i kombi-
nation med självföryngring skulle kunna vara ett sätt att förbättra förutsättningarna för de 
självföryngrade plantornas etablering. Redan i samband med inventeringen hösten efter plan-
tering registrerades fläckvis ett rikt uppslag av självföryngrade tallplantor i harvspåren.  

Överlevnaden under det första året i fält var hög och inga miniplantor dog av snytbaggeskador 
och bara knappt 5 % av täckrotsplantorna (Tabell 7). De flesta döda plantorna under det första 
året var torkdödade och för miniplantorna svarade torkskadorna för huvuddelen av den totala 
plantdöden.  

Tabell 7. Planthöjd efter en resp två säsonger i fält och andel plantor som dödats av olika or-
saker under två år (N=248) 

Planttyp Höjd, cm Snytbaggedödade, % Övrig plantdöd, % 

 år 1 år 2 år 1 år 2 totalt år 1 år 2 totalt 

Täckrot gran 24.2 30.2 4.8 2.5 7.3 2.8 2.0 4.8 

Miniplanta gran 7.7 16.5 0.0 2.4 2.4 8.8 6.1 14.9 

 

Snytbaggeangreppen var låga även under det andra året i fält och endast 2-3 % av miniplantor 
och täckrotsplantor dog efter angrepp av snytbagge. För några av täckrotsplantorna dog plan-
torna av gamla angrepp från det första året medan alla snytbaggedödade miniplantor var an-
gripna under det andra året.  

Fler miniplantor än täckrotsplantor dog dock av annat än snytbagge under det andra året och i 
nästan samtliga fall var orsaken torka. I stort sett alla torkdödade plantor var satta i den hu-
musblandade mineraljorden i tiltan vid sidan av harvspåret. Här var också snytbaggeskadorna 
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på täckrotsplantorna högst. De döda miniplantor som inte dog av torka var antingen avbitna, 
uppryckta eller ej återfunna.  

Höjdtillväxten under det andra året för överlevande plantor var 6.0 cm för täckrotsplantorna 
och 8.8 cm för miniplantorna, dvs skillnaden i totalhöjd utjämnades något.  

 
Försök 4. Uttorkning vid fältlagring 
Uttorkningen i de exponerade lådorna skedde som väntat betydligt snabbare än i de beskug-
gade och de som var täckta med en skyddsduk (Figur 3). I de exponerade lådorna halverades 
plantvikten efter 14 dagar (medeltal för mini- och täckrotsplantor), i de beskuggade efter 21 
dagar medan plantorna under duk först efter 29 dagar hade förlorat halva sitt vatteninnehåll. 
Täckning med duk resulterade alltså i att plantorna nådde den kritiska 50 %-nivån efter mer 
än dubbelt så lång tid som de som var utsatta för direkt solljus.  
 
Miniplantorna torkade som förväntat ut något snabbare än täckrotsplantorna. I de exponerade 
lådorna och under duk hade miniplantorna förlorat halva sitt vatteninnehåll ca fem dagar in-
nan täckrotsplantorna och i de beskuggade lådorna hela åtta dagar innan.   
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Figur 3. Uttorkningsförloppet för miniplantor (MP) och täckrotsplantor (TP) som lagrats ex-
ponerat, beskuggat eller under en skyddsduk 
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Försök 5. Återinventering av 2001 års fältförsök 

Under det första året i fält angreps totalt 7.5 % av plantorna av snytbagge (Lindström et al 
2001). Angreppen var dock mycket ojämnt fördelade mellan försöksleden. Totalt angreps en-
dast 1.2 % av miniplantorna medan angreppsfrekvensen för täckrotsplantorna var betydligt 
högre, 20 % resp 33 % för tall och gran. Även under det andra året i fält var angreppen lägre 
för miniplantorna än för de konventionella täckrotsplantorna (Lindström et al 2002). Sam-
mantaget blev 13.0 % av miniplantorna och 61.5 % av täckrotsplantorna angripna av snytbag-
ge under de två första åren.  
 
Under 2003 gjordes endast höjdmätning och vitalitetsbedömning av plantorna i försöket. Efter 
tre år i fält var plantorna så stora att även om många plantor hade omfattande gnag längs 
stammen medförde dessa som regel inget för plantans vitalitet. På många plantor hade snyt-
baggegnag resulterat i ett stort antal kådfläckar vilket också tyder på att plantornas försvar 
mot angrepp var starkt. Det var dessutom mycket svårt att skilja nya gnag från gamla.   
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Figur 4. Överlevnad efter ett, två resp tre år i fält för åtta olika planttyper. För förklaring av 
försöksledsbeteckningar, se Tabell 2 (N=100) 
 
Överlevnaden under det första året varierade mellan 87 och 100 % och var i medeltal 92.7%  
för alla försöksled (Figur 4). Efter det andra året hade överlevnaden sjunkit till mellan 70 och 
87 % och var i medeltal 79.3 %. Hösten 2003, efter tre år i fält, hade plantavgången planat ut 
något och överlevnaden för de totalt 800 plantorna i försöket var i genomsnitt 71.1 % (max 85 
%, min 61 %). De flesta överlevande plantorna var vitala vilket sannolikt betyder att endast 
marginella ytterligare avgångar under kommande år kan förväntas.  
 



Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik 16

Den högsta överlevnaden efter tre år hade de två försöksleden med granminiplantor (försöks-
led 5 och 6) där 82 % av plantorna levde. För täckrotsplantorna var överlevnaden något lägre, 
75 % för gran (försöksled 8) och 68 % för tall (försöksled 7). Tallminiplantorna hade en något 
lägre överlevnad (65.5 %) än motsvarande täckrotsplantor. Den allra lägsta överlevnaden, 61 
%, hade tallminiplantor med endast sju veckors odlingstid och utan konditionering (försöksled 
1). 
 
För täckrotsplantor och gran-miniplantor dog i genomsnitt endast 2.8 % av plantorna under 
det tredje året i fält. För tall-miniplantorna var plantavgången betydligt högre, 13.5 %. Orsa-
ken till de stora skillnaderna i överlevnad är sannolikt att tallminiplantorna efter två säsonger i 
fält var betydligt mindre än övriga planttyper och därmed känsligare för en kraftig vegeta-
tionskonkurrens och skador av snytbagge. Även om skador och orsaken till plantdöd inte regi-
strerades var det tydligt att de flesta plantor som dog under det tredje året var skadade sedan 
tidigare år och därför inte klarade den tuffa gräs- och örtkonkurrensen.  
 
Den goda etableringen för miniplantorna av gran visas även i Figur 5. Andelen vitala plantor, 
utan skador som hämmat tillväxt och vitalitet, var för de båda försöksleden med gran-
miniplantor mellan 65 och 70 %. Täckrotsplantor av tall och gran samt tall-miniplantor låg 
alla i intervallet 40-50 % vitala plantor.   
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Figur 5. Andel vitala plantor efter tre år i fält för åtta olika planttyper. För förklaring av för-
söksledsbeteckningar, se Tabell 2 (N=100) 
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Figur 6. Planthöjder för oskadade plantor efter ett, två resp tre år i fält för åtta olika plantty-
per. För förklaring av försöksledsbeteckningar, se Tabell 2 (N=100) 
 
Under det tredje året i fält var toppskottstillväxten för tallplantorna högre än för granplantorna 
(Figur 6). Skillnaderna var tydligast för täckrotsplantorna där tallen nästan hunnit ikapp det 
försprång som granen haft under de två första åren. Granminiplantorna var efter det första året 
2-3 cm längre än motsvarande tallplantor och efter det andra året hade skillnaderna i höjd ökat 
och granplantorna var i medeltal 7-8 cm längre. Under det tredje året hade skillnaden i total-
höjd minskat till 4 cm. För vissa miniplantor med mycket god etablering förekom toppskott 
på 45-50 cm. 
 
Försök 6. Plantering av miniplantor vid högt snytbaggetryck 

Angreppsnivån i Holmenförsöket i Östergötland var mycket hög. Efter det första året i fält var 
96 % av de obehandlade täckrotsplantorna angripna av snytbagge (Tabell 8, efter Eidmann & 
Nordenhem, 2004). Även på de permetrinbehandlade plantorna var angreppen kraftiga och 
endast marginellt lägre än för kontrollplantorna. Däremot var inte någon av de 160 miniplan-
torna snytbaggeangripen.    

Trots de omfattande snytbaggeskadorna hade relativt få plantor dött av angreppen. Vid en in-
spektion under eftersommaren registrerades bara måttliga angrepp vilket tyder på att de flesta 
angreppen skett under hösten och att plantornas vitalitet ännu inte hunnit påverkats. Det är 
därför troligt att betydligt fler plantor kommer att vara döda vid eventuella senare inventer-
ingar. Gnag av snytbagge var generellt den viktigaste orsaken till plantdöd. Eidmann & Nor-
denhem kommenterar den låga plantdöden för miniplantorna som ”intressant med hänsyn till 
det ringa planteringsdjupet och den torra, varma sommaren och att plantornas fortsatta ut-
veckling är värd att följas upp”. 
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Tabell 8. Snytbaggegnag och plantdöd för tre olika planttyper i snytbaggeförsök anlagt av 
Holmen AB 2003. N=160. Efter Eidmann & Nordenhem 2004  
Planttyp Snytbagge- Gnagets Snytbagge- Övrig 
  angripna, % omfattning döda, % plantdöd, % 

Obehandlad täckrot gran 96 2.6 11 1 

Permetrinbehandlad täckrot gran 88 2.4 3 5 

Miniplant gran 0 0.0 0 4 

 

Försök 7. Härdning hos miniplantor 
Vid det första frystesttillfället, den 22 september, har skottemperaturerna – 10 och –25oC re-
sulterat i betydligt högre läckage än för ofrusen kontroll för både tall (Figur 7 A och B) och 
gran (Figur 7 D och E). Plantorna är ännu ej lagringsbara, d v s SELdiff-25 är fortfarande > 4 
(se Lindström & Håkansson 1996). LN-behandlingen av miniplantorna tycks ha haft en kort-
siktigt positiv effekt på skottens härdighet. Redan efter två veckor, den 6 oktober, tycks effek-
ten av LN-behandlingen ha försvunnit. Skottdelarnas frystolerans hos de betydligt äldre tall-
plantorna tenderar inledningsvis att vara något sämre än hos de unga miniplantorna. Den 21 
oktober då SEL diff-25 indikerar att plantorna är lagringsbara har skillnaderna mellan plantty-
perna utjämnats. Den äldre tallen visar bättre frystolerans hos roten ända fram till det näst sis-
ta frystesttillfället (3 november) (Figur 7 C). Den äldre granens skott har utvecklat en betyd-
ligt bättre frystolerans än den unga granminiplantans skott i början av hösten (Figur 7 F). Re-
dan i slutet av september klarar den – 10oC utan att skadas. De äldre granplantorna är lag-
ringsbara två veckor tidigare än miniplantorna vars SEL diff-25 värden understiger 4 den 21 ok-
tober. Frystoleransen hos de äldre granplantornas rötter är till att börja med bättre än hos mi-
niplantorna. Vid de sista frystesttillfällena har denna skillnad utjämnats.  
 
Slutsatserna av studien är att: 
 
1. LN-behandling som genomförs sent på säsongen ger en marginell förbättring av frystole-

ransen hos miniplantorna jämfört med utsättning på friland under frostskyddade betingel-
ser. LN-behandling kan minska risken för frysskador vid höstplantering, men påverkar 
inte tidpunkten för säker lagring. 

2. Frystolerans hos rötter utvecklas senare hos sent sådda miniplantor jämfört med äldre 
konventionellt odlade täckrotsplantor  

3. Enligt SELdiff -25-värdena var tidpunkten för säker lagring densamma för äldre och yngre 
tallpantor, medan de äldre granplantorna visade ett snabbare invintringsförlopp hos skot-
ten vilket gjorde dem lagringsbara två veckor tidigare än miniplantorna. 

4. Miniplantor bör kunna fryslagras enligt de metoder som tillämpas för konventionella 
plantor. Före inlagring bör dock dessa plantor genomgå samma tester av lagringsbarhet 
som konventionella plantor. 
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Figur 7. Frystester av tidigt (täckrot) och sent sådd (miniplant) tall och gran under hösten 
2003. Efter 7 veckors odling utsattes miniplantor för långnattsbehandling (mini-LN) under 3 
veckor eller sattes ut på friland (mini-kontroll).  Frystesttemperaturer för skott var –10oC (A 
och D) och –25oC (B och E) och för rötter –5oC (C och F). Efter frysning bestämdes SELdiff-
värdet som skillnaden mellan jonläckaget hos frusna plantors och ofrusna plantors skott. På 
samma sätt bestämdes RELdiff-värdet hos rötterna. N = 5.     
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Sammanfattning 
 
− I samtliga av årets delförsök var miniplantornas etablering under det första året mycket 

god. I några av de tidigare årens försök har miniplantorna drabbats av antingen torkskador 
eller utebliven höjdtillväxt. Det är mycket viktigt att plantorna etablerar sig väl redan un-
der det första året eftersom en svag etablering lätt leder till uppfrysning eller svårigheter 
för plantan att klara vegetationskonkurrens.  

 
− Återinventeringen av två och tre år gamla planteringar visade också vilken betydelse en 

god etablering under det första året har. Även små skillnader i höjdutveckling under det 
första året förstärks under senare år. 

 
− I stort sett alla miniplantor i årets försök planterades med gott resultat i mineraljord längs 

kanten av harvspåret. Tidigare år har både plantering i hög eller direkt i humus testats. I 
båda fallen har många miniplantor dött av torkskador. 

 
− Liksom i tidigare års försök drabbas miniplantor under det första året i fält mycket sällan 

av snytbaggeangrepp. Resultaten från de tre återinventeringarna visar också att skadorna 
av snytbagge är låga även under den andra fältsäsongen. En större andel av miniplantorna 
dör dock under det andra året av angreppen jämfört med täckrotsplantorna.  

 
− I de första försöken med miniplantor testades enbart tall men de två senaste årens försök 

visar att miniplantskonceptet passar lika bra, om inte bättre, för gran 
 
− På flera uppgrävda miniplantor förekom krökar på den nedersta delen av stammen. Orsa-

ken kan vara uppfrysning eller att miniplantorna planteras grundare än vanliga täckrots-
plantor och kantrar när jorden runt plantan trycks till. Troligen har denna tidiga krök ingen 
betydelse för framtida kvalitet eller stabilitet men det kan vara viktigt att planteringsin-
struktioner och planteringsteknik utformas så att dessa problem om möjligt undviks 

 
− Frystester visade att skotten hos äldre täckrotsplantor invintrade snabbare på hösten än 

sent sådda miniplantor av gran. Inga skillnader i detta avseende kunde noteras för tall. 
Frystoleransen hos rötter utvecklas för båda trädslagen senare hos de sent sådda miniplan-
torna. Tidpunkten för säker lagring inträffade två veckor senare för miniplantor av gran. 
Tar man hänsyn till den långsamma utvecklingen av rötternas frystolerans bör även mini-
plantor av tall lagras in senare än konventionellt odlade plantor. 

 
− Miniplantor bör kunna fryslagras enligt de metoder som tillämpas för konventionella plan-

tor. Före lagring bör dock lagringsbarheten testas. 
 
− Sent insatt långnattsbehandling av miniplantor kan minska risken för frysskador vid höst-

plantering, men påverkar inte tidpunkten för säker lagring. 
 
− Miniplantor är som väntat känsligare än vanliga täckrotsplantor för lagring i fält. Uttork-

ningen av rotklumpen sker snabbare men kan väsentligen fördröjas genom att lådorna 
täcks med en skyddsduk 
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