
Denna skrift är ämnad för privatpersoner, och 
tänkt att underlätta valet av plantor av lövfäl-
landeträd i plantskolan eller vid andra försälj-
ningsställen.

Riktlinjerna som är hämtade ur GROs 
plantskole sektionen “ kvalitets regler för 
plantskole växter” 2001 är märkta med (GRO)

För att lyckas: med dit träd rekommenderas 
att du innan du kommer till plantskolan helst 
skall  veta vilket trädart och sort du är ute 
efter. När du undersökt detta närmare är du 
redo att kontakta eller besöka ett försälj-
ningsställe. 

Denna broschyr är en del av ett examens ar-
bete vid Trädgårdsmästarprogramet på Hög-
skolan i Gälve. Innhållet i broschyren bygger 
på en förstudie som gjordes i samband med 
examensarbetet. 

Vill du ta del av hela mitt examens arbete 
kontakta mig för mer information

k3al@hotmail.com

Övriga tips är grundade på ett examensarbe-
te, för mer info se baksidan. Dessa bör ses 
som översiktliga och garanterar inte på något 
vis ett lyckat resultat. Känner du dig osäker 
eller skall du göra inköp av storaträd re-
kommenderas att du ta kontakt med en yr-
keskunnig.

Riktlinjerna är hämtade ur GRO´s plantskole-
sektion “ kvalites regler för plantskole växter” 
2001 Beställning av GROs kvalitetsregler kan 
göra av GROs 

Medlemskontor: info@gro.se

mailto:k3al@hotmail.com
mailto:k3al@hotmail.com


Grenuppbyggnad
För alla grupper av lövfällandeträd gäller att de 
finns en genomgående rakstam, Kronan skall 
vara (i förhållande till art och sort) vara välut-
vecklad med minst tre välriktade huvudgrenar 
och samt för respektive grupp:(GRO)

Härdighet
Var noga med att se till att du väljer ett träd 
som har en prövad härdighet i den växtzon du 
befinner dig i.  I Regel är de större chans att 
lyckas om du väljer ett träd med som har en 
dokumenterad härkomst ifrån Sverige.

 På varje försäljningsställe skall de finnas till-
gänglig information om växtens härdighet, om 
det finns tidigare odlingserfarenheter så är det 
att föredra.

 Befinner du dig på gränsen för en art s här-
dighet? Välj i första hand stora träd, då de i 
regel är härdigare. Invintringen gynnas av att 
växtplatsen är varmt torr och näringsfattig.

 Det är svårt att kontrollera att vi verkligen får 
den trädsorten som utlovas. Vi är utelämnade 
till att försäljare kan hålla vad de lovar.

 Det är viktigt att vi har förtroende för den 
plantskola/försäljare av vilken, vi köper 
våra träd. 

Plantans påverkar etableringen
Trädets förmåga att kunna etablera sig på den nya 
växtplatsen är helt avgörande för att dess fortsatta 
utveckling och överlevnad. En bra etableringen beror 
på en rad olika orsaker. En viktig sådan faktor är att 
den enskilda plantan är förberedd för leverans och 
etablering. 

Proveniens eller frökälla (fk) 
Är den plats som ursprunget till en växt är 
hämtat. Denna växt bär med sig egenskaper 
som den har utvecklat på den ursprungliga 
platsen. Med att välja provenienser som är 
liknande eller geografiskt närliggande, till den 
plats där vi vill plantera trädet Så ökar chan-
sen, för att trädet skall trivas och utvecklas.

Sort (cv): En sort är resultatet av ett förädlings 
arbete, där vissa önskade kvalitéer hos en växt 
tas tillvara och renodlas. För att få kallas sort 
måste den i ett eller i flera avseenden skilja 
sig ifrån växter av samma art. 

Betecknas (cv) efter artepitet T ex:`Fastigiata´

Förädlade träd, betyder att man i plantskolan 
har används sig av två delar ifrån skilda plan-
tor och fått dem att växa ihop. En grundstam 
med rot + en ädeldel.

Kontrollera rotsystemet !  
Lyft ur plantan ur krukan och granska!   
Odlings substratet bör för krukodlade och 
rotklump vara väl genomrotat. En stor andel 
finrötter (1 - 10 m,m) påverkar etablerings 
resultatet positivt. 

Rotsystemets storlek skall överensstämma 
med trädets storlek, minst en diameter som 
är fyra gånger stamomkretsen.

Krukodladeträd Går att köpa 
under hela växtsäsongen. Krukan 
skall stå i relation till växtens art 
och storlek.(GRO) Om krukodla-
deträd stått för länge i samma 
kruka så bildar rötterna sk rots-
nurr, om dessa är äldre bör, den-
na planta ej planteras. Näringsstatus, ibland 

händer det att träd gödslas 
för mycket på sensomma-
ren och blir för frodiga. 
Detta kan leda till dålig 
stresstolerans, samt förse-
nad invintring vilket kan 
leda till frostskador. Upp-
märksamma och försök 
undvika tillsynes kraftiga 
ofta starkt gröna exemplar.

Prydnadsträd: Vara välsamlad och 
välutvecklad. (GRO)

Ungträd: Normal och jämt fördelad 
sidoförgrening. (GRO)

I övrigt är de eftersträvansvärt 
med en “satt” planta dvs kort 
och tjock istället för lång och 
smal.

Krukodlad

Klumpodlat

Klumpodlade träd skall ha en stabil 
klump, med en balans mellan finare och 
grövre rötter. Se till att klumpväven och 
de eventuella stålnätet är nedbrytbart. 
träd med klump ha ett rotsystem som är 
minst tre gånger stamomkretsen i 
diameter.(GRO)

Barrotadeträd köps och planteras ifrån 
sen höst, till tidig vår. Rotsystemets 
omkrets skall minst vara, fyra gånger så 
stor som stamomkretsen, dock minst 
30 cm.(GRO) Är förpackade i fukthål-
lande emballage

Kontrollera att plantan: 
- Har en god vattenstatus. 

-  Inte har vissnande blad, eller skrumpen 
bark, döda grenar, stora sårytor, sjukdomar 
eller liknande.(GRO)

Stamomkretsen 
mäts 1 meter ovan 

marken

Barrot

Bra växtkvalitet är plantor som är av rimlig 
storlek med avseende på art och sort. De 
skall vara i god kondition, friska och utan 
skador. Dessutom skall de ha bra genetiska 
egenskaper som påverkar te x härdighet.


