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Hantering av plantorna fram till planteringen

Bästa perioden

Om du inte kan utföra planteringen direkt vid leverans,
behöver plantorna tas om hand så att de inte tar skada.
Placera brättena med plantorna på en skuggig plats,
direkt på marken. Tänk på att ställa dem så att de inte
riskerar att bli för blöta vid kraftigt regn. Om plantorna
är torra vattnas de så att rotklumpen blir genomfuktad.
Lagras plantorna i mer än en vecka, se till att rötterna
inte växer fast i marken under brättena.

Plantering av örtpluggplantor kan göras under perioden
april-oktober. Om plantorna är torra skall de vattnas
igenom så att jordklumpen är genomfuktad före
plantering. Det blir lättare att lossa plantan från brättet.
Vi rekommenderar två tillvägagångssätt:

Hur planterar man växter i vattenmiljöer?
Det är viktigt att rätt art hamnar på rätt nivå i förhållande till medelvattennivån. I vår artlista över de olika
pluggplantorna beskrivs idealdjupen för respektive art
(se vegtech.se). Det största urvalet av arter finns i fuktoch sumpzonen och det är även så fördelningen ser ut
i naturen.
Det kan vara svårt att plantera örtpluggplantor i vatten.
Det finns en risk att plantorna inte fäster ordentligt i
botten och att de flyter upp direkt efter plantering.
Sänk därför vattennivån en tid före plantering.
Underlaget blir stadigare och plantan får lättare att
fästa ordentligt. Efter plantering, låt plantorna rota sig i
ca 2 veckor och höj sedan vattennivån långsamt igen.
Vi rekommenderar att använda maxipluggplantor
där vattennivån inte kan sänkas eller där miljön är
tuffare med vågor eller strömmande vatten.

Utrustning vid plantering
Plantering sker enkelt och rationellt med planteringsrör och planteringssele. Vid en mindre mängd plantor
fungerar även en mindre planteringsspade.
(se bild)

Plantera med spade

Använd en liten planteringsspade för planteringen. Lägg
i en liten nypa gödsel (ca 7 g långtidsverkande gödsel/
planta) i botten på planteringshålet. Tryck ned plantan
och se till att hela rotklumpen kommer ner i
jorden. Tryck till runt plantan så att den sitter fast ordentligt. Följ punkterna 7-8 nedan.

Plantera med planteringssystem:
1

Trampa ner planteringsröret i jorden.

2

Öppna botten på planteringsröret med pedalen.

3

Lossa plantan från brättet. Har plantan rotat sig
hårt i brättet trycker man upp pluggen underirån
med en pinne.

4

Släpp ner gödsel och planta i planteringsröret
(ca 7 g långtidsverkande gödsel/planta).

5

Dra upp planteringsröret och vrid medsols.

6

Trampa till jorden runt plantan så att god kontakt
bildas mellan rötter och jord. Plantera pluggen
något djupare än marken runt om. Sticker
pluggen upp över jorden kan den lätt torka.

7

Vattna hela den nyplanterade ytan ordentligt.

8

Om det blir en period med torr väderlek efter
plantering vattnas ytan så att plantorna inte
torkar.

Planteringsrör och sele finns att köpa hos Veg Tech.

Skall du plantera stora ytor?
Planteringsrör och sele finns att köpa hos Veg Tech.
Vid normala mark- och väderförhållanden planteras ca 150-200 st plantor/h! Vi erbjuder entreprenadtjänster i anslutning till våra produkter och system.
Kontakta oss för offert.
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