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1. Planteringssäsong: 
Du kan plantera plantor av skogsträd under hela den 
tjälfria perioden. Börja plantera på våren när tjälen 
gått ur jorden och jordtemperaturen är minst +8°C.

2. Planteringsordning: 
På våren planterar du först tallplantor och stora björkplantor. Du kan plantera granplantor och så kallade 
småbjörkar vår, sommar och höst, bara du väljer plantor som är lämpliga för tidpunkten och platsen.

3. Kontroll av plantor:
Kontrollera att dina plantor är friska, i gott skick och av en typ som är lämplig för förnyelseområdet.

A) Frysförvarade plantor: kontrollera när plantorna tagits fram för upptining. Låt plantorna tina före 
planteringen om de är frusna. Du kan plantera frysförvarade tallplantor till början av juni, andra 
trädslag fram till midsommar.

B) Tinade plantor i sluten förpackning: öppna förpackningarna i samband med leveransen,  
speciellt viktigt är det att öppna förpackningarna i juni–augusti.

4. Förvaring av plantor före plantering: 
A) Förvara plantorna i skugga i en skogskant, vid en vägg eller under tak där det är möjligt att vattna 

dem. Ställ aldrig plantor – i synnerhet plantor i öppna förpackningar – i direkt solljus eller en mörk 
källare.

B) Förvara plantorna i högst två veckor, under sommaren endast några dagar.

C) VATTNA plantorna regelbundet, under sommaren dagligen. En planta som torkat ut repar sig aldrig.

5. Plantering: 
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Mineraljordlager 5–10 cm.

Mineraljordlager 5–10 cm.

C 1.) Högläggning
• Oberoende av trädslag alltid mitt i en hög med 

mineraljordslager.

• Planteringsdjup minst 5 cm, dock med hälften 
av skottet ovan jord.

• En planta per hög.

• Endast i undantagsfall kan plantor planteras 
i fläckar på höglagt område för att uppnå 
tillräcklig täthet.

C 2.) Fläckmarkberedning
• Minst 10 cm avstånd från fläckens kant, helst 

mitt i fläcken i mineraljord.

• Planteringsdjup 2–3 cm.

• En planta per fläck.

C 3.) Harvning
• Minst 10 cm avstånd från kanten av harvnin-

gsspåret i mineraljord.

• Planteringsdjup 2–3 cm.

• Avståndet mellan plantorna i harvningss-
påret fastställs utifrån harvningsspårens 
avstånd och måltätheten.

D) Trampa ner jorden lätt runt plantan.

Mer praktisk information om skogsvård (på finska): luke.fi/kehityshyppy

A) Plantera endast väl vattnade plantor 
i gott skick. Fukthalten är lämplig när 
vatten droppar från rotklumpen då du 
klämmer lätt på den.

B) Ha alltid handskar på när du hanterar 
plantorna. De flesta plantor behandlas 
med kemikalier mot snytbagge, så 
använd till exempel handskar av 
nitrilgummi.

C) Plantera alltid plantorna i bearbetad 
jord. E) Kontrollera planteringstätheten och  

-djupet regelbundet när arbetet framskrider.


