Beställ skogsplantor
från NorrPlant nu!

Med skogsplantor från NorrPlant ger du din framtida skog
bästa möjliga start. Vi ser till att du får rätt plantor, som
passar just din mark och som ger stabila träd och god
tillväxt.
Alla skogsägare är välkomna att köpa plantor hos oss.
Vi odlar plantor för hela Sverige. 25 procent av Sveriges
totala årsbehov odlas hos oss.

Beställ på nätet
I vår plantshop online, SCA Plantor, är det enkelt och smidigt att köpa skogsplantor. Besök gärna scaplantor.com och upptäck själv hur enkelt det är!

Hemleverans av frysta plantor
Du kan beställa frysta plantor från oss och få dem hemlevererade av ett fraktbolag. Plantorna levereras i praktiska wellpapplådor som är lätta att hantera
och som skyddar plantorna under transporten.
Våra frysta plantor passar bra för dig som inte kan
plantera direkt vid leverans. Plantorna klarar sig minst
en vecka i lådan eftersom de tinar sakta och inte
kräver vattning. Tänk bara på att öppna locket, ställa
lådan skuggigt och hålla den skyddad mot regn.
Fram till midsommar erbjuder vi frysta plantor av både
gran och tall i våra plantsorter JackPot och SuperPot.
Självklart levererar vi plantor i wellpapplådor även
efter midsommar. Då handlar det om plantor i tillväxt
för höstplantering.
En wellpapplåda med JackPot-plantor innehåller
cirka 125 plantor och en låda med SuperPot-plantor
innehåller cirka 75 plantor.

Vi har kapacitet att odla över 100 miljoner plantor
av gran, tall, contortatall och lärk varje år.

Våra planttyper
Vad du än väljer ser vi till att du får rätt plantor
som passar just din skog utifrån bland annat rätt
härkomst på plantorna, rätt plantsort och planttyp
och inte minst antalet plantor. Då kan du vara säker
på att du får plantor som ger stabila träd och god
tillväxt.
JackPot® är vår trotjänare som ger träd som står stadigt i framtiden, tack
vare det starka rotsystemet. JackPot finns som gran, tall, contortatall och
lärk. Med vår patenterade metod att måla övre delen av varje kruka invändigt med en kopparhaltig färg styr vi rötternas tillväxt. Det hindrar
rötterna att bli deformerade och efter plantering kan de utvecklas likt
en självföryngrad planta. JackPot passar de flesta marktyper.

PowerPot® är en något mindre planta än JackPot
och ger en effektivare och mer kostnadseffektiv
plantering. PowerPot finns som gran, tall och
contortatall. Genom att måla hela krukan invändigt
med en kopparhaltig färg kan vi styra rötternas
tillväxt och förhindra att de deformeras. Efter
plantering utvecklas rötterna på samma sätt som
hos en självföryngrad planta. PowerPot passar på
alla typer av marker som är markberedda.

SuperPot är vår största planta och finns som gran och tall. Vi målar
övre delen av varje kruka invändigt med en kopparhaltig färg, precis
som vi gör med JackPot-krukorna. På så vis styrs rötternas tillväxt
och hindras från att bli deformerade. Efter plantering utvecklas
rötterna likt en självföryngrad planta. SuperPot passar marker med
ett stort vegetationstryck, när du ska återplantera jordbruksmark
eller vid hjälpplantering när du behöver komplettera din föryngring.

Grön start
Våra plantor får en grön start tack vare helt fossilfri uppvärmning av båda våra plantskolor. Bogrundets värmeanläggning drivs med pellets från SCAs pelletsfabrik och
Wifstamon värms med spillvärme från SCAs massafabrik i Östrand.

Hylosafe®
Hylosafe är vårt miljövänliga mekaniska skydd mot snytbaggar, som
består av sand och bindemedel.
Vi belägger den nedre delen av
stammen med medlet, vilket försvårar för snytbaggen att beta på
plantorna. Detta ger tillsammans
med en bra markberedning ett gott
skydd mot snytbaggeangrepp.
Skyddseffekten sitter i upp till två
tillväxtsäsonger.
Skyddet är noga utprovat av både
oss på NorrPlant och av Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU. Testerna
visar att Hylosafe ger ett av marknadens bästa skydd mot snytbaggeangrepp utan nämnvärd påverkan
på tillväxten.
Fakta: Snytbaggar
Snytbaggen är en
skadeinsekt som
orsakar stora problem
för nyplanterade plantor.
Snytbaggen äter barken
på plantorna, vilket gör att
plantorna får svårt att överleva. I många fall ringbarkar
snytbaggen plantans stam,
vilket gör att plantan inte
överlever. Snytbaggeangreppen kostar skogsbruket flera hundra
miljoner kronor
varje år.
I mellersta och södra Sverige finns det
risk för snytbaggeangrepp på alla planteringar. I norra Sverige är det störst risk
för angrepp på planteringar längs med
kusten och tio mil in i landet.

Säkra din plantleverans redan idag
När du ska plantera gäller det att vara ute i god tid.
Räknar du med att behöva över 20 000 plantor bör du
beställa dem ett år i förväg för att vara säker på leverans.

Du kan även
beställa plantor på

scaplantor.com

Om du däremot behöver ett mindre antal plantor till denna
planteringssäsong kan vi ordna det ändå. Välkommen att kontakta
våra virkesköpare, återförsäljare eller oss på NorrPlant så hjälper vi dig.

Köp plantor – kontakta oss
NorrPlant

060-59 41 70, norrplant@sca.com, scaplantor.com
Peter Engblom, affärsutvecklare, 060-59 41 74, peter.engblom@sca.com
Bogrundets plantskola, Golfbanevägen 4, 861 45 Fagervik
Wifstamons plantskola, Kabelvägen 8, 861 36 Timrå
Ås plantterminal, 063-380 00, maj-augusti

SCAs virkesköpare

Du hittar din närmaste virkesköpare på sca.com/skog eller maila till info.skog@sca.com
Hälsingland
Rundvirke Skog, AB Marmaverken, 070-205 31 06, 070-205 31 18
kenneth.svedlund@rundvirkeskog.se
Jämtland
Alfa Skogsservice, Kälarne, 073-029 19 59, ivo@alfaskogsservice.se
Betulaman AB, Rossön, 070-235 32 77, larbjor@hotmail.com

Krokvågs skogstjänst, Hammarstrand, 070-578 31 05, krokvags.skogstjanst@telia.com
Vigge Skogsservice AB, Svenstavik, 070-333 13 44, kjell@simcon.se

Qvarnsjö skogstjänster AB, Kvarnsjö, 070-269 17 53, qvarnsjo@hotmail.com
Medelpad
Alfa Skogsservice, Östavall, 073-029 19 59, ivo@alfaskogsservice.se
Närke, Småland, Södermanland, Uppland, Västmanland, Östergötland
Värne Skog AB, 0383-513 50, info@varneskog.se
Västerbotten
Kvalitetsskog Norr AB, Fredrika, 070-662 90 57, lennart@kvalitetsskog.se
Ångermanland
Betulaman AB, Rossön, 070-235 32 77, larbjor@hotmail.com

www.sca.com

KarMin kommunikation • Foto: Michael Engman, Claes Hellqvist och SCA • Tryck: Åtta45 Tryckeri • Mars 2022

Återförsäljare

