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Dækrodsplanter til
(godt-og-vel) 1 kr.
Af Peter Benfeldt,
Jiffyplanter – ImproSeed

Den gode sommer har gjort
det muligt at producere
planter til 1 kr.
Planteprisen stiger jo
længere man venter med
at bestille.
Ny målsætning bør være:
Kulturforberedelse + plante
+ plantning til en femmer.
Ingen har glæde af en billig
plante hvis de går ud.
I Skoven 03/14 bragte vi en artikel
om ”Planter til 1 kr – myte eller
virkelighed ?”
På sin vis er myten blevet gjort
virkelig. Der er dyrket nogle Jiffyplanter!
Den varme sommer har bevirket,
at de ”små dækrodsplanter” faktisk
ikke er specielt små. Nærmere 15+20 cm, hvilket er absolut maximalt
for en plante i et 45-50 ccm substrat,
hvis den altså skal starte hurtigt
(fordoble højden første sæson).
Målsætningen var 10-15 cm, men
de udsåede contortafyr, rødgran, lærk
og sitkagran har gjort det væsentlig
bedre.
Kulturerne har siden juli stået på
friland for at blive til rigtige robuste
træer og ikke ”drivhus urter”. De
kan håndteres og plantes nu (ultimo
august).

Hurtig respons – langsom
sagsbehandling
Det varede ikke længe før en stormfaldsramt skovejer viste interesse
for de unge billige planter.
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Foto 1. Den varme sommer gav ”små” dækrodsplanter på op til 20 cm. (Mobilen
er 15 cm).

Men da det – også denne gang
– skal tage måneder at få oplyst vilkårene for stormfaldsforsikringens
dækning, turde han alligevel ikke
bestille planter. Det er usikkert hvor
meget tilskuddet dækker, og hvornår kulturarbejder kangennemføres
efter stormfaldsordningen.
Nu havde vi jo lagt os ud med
alle Skoven’s læsere ved at fremture
med den første artikel, så der blev
dyrket 70.000 planter uanset at de
ikke alle var forudbestilte.
Rødgraner og fyr er lovet væk.
Men der er stadig nogle sitka og hybridlærk, som nogle kunne forsøge
sig med i mindre omfang for at gøre
egne erfaringer med små moderne

dækrodsplanter i egne kulturer. Så
længe lager haves.

Nyt prissystem – lås prisen
Det koster 0,5-1 øre om ugen at
holde en dækrodsplante kørende
med plads, næring, pasning m.m.
Pottestørrelsen betyder noget her.
Det betyder, at fx ”Planten til 1 kr”
har basisprisen 1 kr pr dyrket enhed.
Hvis man venter med at bestille
– eller lurepasser lidt – eller venter
på stormfaldsadministrationen – så
stiger planterne 0,5 øre pr uge fra
såtidspunktet til de afhentes.
Nu kan vi ikke diktere at alle
Kongerigets dækrodsdyrkere skal
følge denne fremgangsmåde. Men
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i 2014-2015 gør vi det her på Jiffyplanter i Sunds/Herning på det
parti der blev omtalt samt alle
planter der blev præsenteret på
Langesømessen 2014.
Vi kalder det ”Omvendt Hollandsk
Auktion”. Jo længere jeg venter –
desto dyrere bliver det. Simpelthen
fordi det er risikabelt at have komprimerede plantekulturer, der ikke
kan gemmes dyrket på spekulation
(#) stående, med risiko for tab, hvis
der bliver rester. Hvis man venter
for længe – ja så er der udsolgt indtil næste år samme tid.

Hvad kan de planter?

(#) I store skovlande som Canada
dyrkes 9 ud af 10 planter som
dækrodsplanter til skovbruget. De
dyrkes enten ”on contract”, eller ”on
spec” =spekulation, altså tager hver
planteskole af og til en chance og
dyrker lidt ekstra planter, fordi prisen
er højere end den kontraktlige.
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Vi stirrer os blinde på, hvad en
plante koster. Hvis den går ud var
det jo godt hvis den har været billig! Gror den godt gjorde det knapt
så meget om den var lidt dyr.
Vi er så nervøse for, hvordan det
går når vi planter. Med god grund.
Og hvordan skal jeg præcist gøre in
min (væltede?) skov ?
Vi vil gerne spare penge. Men
også gerne have kvalitet i vores
skovbrug på langt sigt.
På kultursiden kan vi ikke ekstensivere alle faktorer på én gang. Hvis
vi benytter mindre yngre planter for
at spare, skal vi have en fornuftig
jordbearbejdning og observere mere
på snudebillerne og vildtet, i det
mindste den første sæson.
Det er netop modellen i Mellemsverige – intensiv kulturforberedelse, små billige planter og dermed
billig planting, derefter overvågning
og plejeforanstaltninger efter behov.
Når det lykkes for svensken – og
det gør det som regel – så er der
meget lidt eller ingen efterfølgende
kulturpleje. Og selvom om en kultur
går tabt af og til og må plantes om,
så er der sparet mange penge på
den samlede kulturkonto og det ene
år med det andet.
Vi kunne have en ny målsætning
for kombinationen kulturforberedels
e+plante+plantning på 5 kr/etableret
træ. Vi bør fokusere mere på, hvad
et ungt træ har kostet at etablere,

når det har gennemlevet den farlige
kulturfase. Mindre på planteprisen
alene, selvom den er en faktor.
Som dækrodsnørder skal vi turde
konkurrere på prisen, men det skal
kulturens samlede pris, så er vi med
på den.
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Planter til 1 kr kan være virkelighed når:
- Planterne ordreproduceres.
- Der dyrkes i små substrater, fx en
25/75 mm Jiffy-7 på 45-50 ccm.
- Der dyrkes træarter med små
frø (gran, fyr, lærk).
- Frøet spirer 100% (realistisk er
det 85-95% i Danmark).
- Planterne leveres usorterede i
bakken, som skal retur.
- Levering finder sted før efterårsferien.

Ny målsætning – et træ til
en 5’er
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Box: (for lige at repetere)

Foto 2. En bakke contortafyr sået i april, foto ultimo august. Foran sitka i 45 cm
potter.

INTERN

Den forrige artikel skildrede rødgran og lærk plantet i Ejstruphede
Plantage. Men nu vil vi plante og
følge ”de små” nogle udvalgte steder
- i din skov måske ?
Om senest et års tid vil vi vende
tilbage og se, hvordan det er gået
dem. Det skal så gøre op med en
anden myte, nemlig myten ”de er
for små”.
Ja, for små til hvad ? Hele verden
bruger nu dækrodsplanter i større
udstrækning end tidligere – og det
har noget med den globale opvarmning at gøre. Undtagelsen er
Danmark og nogle lande i Centraleuropa, hvor barrodstraditionen er
rodfæstet og de fleste gør som de
plejer uanset om klimaet ændrer sig
eller ej.
I bund og grund afhænger det
hele af, hvordan planterne vokser
og hvad de samlet set koster.
Begge dele vender vi så tilbage
til – hvis redaktøren tillader det –
senere……
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JJ Skovservice

v/Jens Johansen . Vadet 2
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Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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