Från
frö till
planterad
planta!
Skogsplantor och Landskapsväxter
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Utlämning från Våxtorps Plantskola
Nu med nya CO2 kylar/frysar

www.plantcenter.se

Kundens behov i fokus

- Odling i Sverige
- Hög servicegrad
- Fin produktkvalité
- Obunden producent
- Samarbete med
europeiska plantskolor
- Certifierade enligt PEFC
Våra kunder:
– Sågverk
– Förvaltare
– Privata skogsägare
– Entreprenadföretag
– Kommuner
m.fl

Vår målsättning är att ge dig
som kund bästa möjliga kvalitet
och service! Vi hjälper dig med
ditt plantval, levererar snabbt och
punktligt utan långa avropstider.

På NPC är det lätt
att handla plantor!
PIM – plantan i marken
Smidigaste lösningen för inköparen!
1. Gör upp er beställning i god tid.
2. Maila över traktdirektiv och karta av
god kvalité till uppdrag@plantcenter.se
3. Under aktuell säsong behandlas objektet.
4. NPC kontrollerar och följer upp efter
avslutad plantering och fakturerar därefter
faktiskt plantantal.

Våra olika planttyper...
Plantan
med
högst
överlev
nad!

T-Plus
– Det robusta alternativet
Omskolning från odlingskassett till friland gör
att plantan blir grov och utvecklar ett väl
balanserat rotsystem med många finrötter
som i sin tur främjar vatten och näringsupptag.
Tplus-plantan passar på bördig mark med
hård konkurrens från annan vegetation.
Den har dessutom genom sin storlek bra
motståndskraft mot snytbaggeangrepp.

Barrot
Våra traditionella barrotsplantor odlas
under optimala förhållanden, vilket
uppbringar kraftiga och vitala plantor.

Syd- och mellansvenska plantor
Vi använder oss i första hand av provenienser avsedda
för Götaland och Svealand.
Vi har specialiserat oss på att odla stora och robusta
plantor för denna region. Det gör att våra plantor
klarar de tuffa sydsvenska markerna.

Täckrot
Täckrotsplantan passar bäst på det markberedda
hygget med något magrare mark där inte gräs
vegetationen riskerar att kväva plantan.

Exempel på
krukodlad Avenbok.

Prislista skogsplantor 2019
Artikel

Bruttoprislista, större volymer offereras.

Pris från kr/1000 pl, exkl. moms

GRAN Picea abies
Tplus 40/60
Tplus 25/50
Tplus 20/40
Barrot 40/60
Barrot 25/50
Barrot 20/40
Täckrot 20/40

4160
3890
3750
4100
3400
3250
3520

TALL Pinus sylvestris			
Beläggningsskyddade
plantor.
Täckrot 7/15
3250
Barrot 10/25
3390
Övriga barrträd			
Sitkagran barrot Picea sitchensis
5200
Hybridlärk barrot Larix eurolepis
5750
Nordmannsgran barrot Abies nordmanniana
9500
Douglas gran barrot Pseudotsuga menziesii viridis
6600
Lövträd		
Skogsek barrot Quercus robur
5950
Skogslind barrot Tilia cordata
5950
Skogslönn barrot Acer platanoides
5950
Klibbal barrot Alnus glutinosa
5950
Vårtbjörk barrot Betula pendula
5950
Bok barrot Fagus silvatica
5950
Hybridasp täckrot Populus tremula tremuloides
offert
Fågelbär barrot Prunus avium
5950
Poppel Populus
6750
Skyddssbehandling mot snytbagge 		
Kem täckrot
Kem Tplus / barrot
Vax Tplus / barrot
Beläggningsskydd Hylonox, woodcoat, flexcolt

550
850
1350
1300

Klibbal

Alnus glutinosa

Vill du ha plantorna planterade samarbetar NPC med utvalda planteringsentreprenörer.
Plantering täckrot, markberett
Plantering barrot/Tplus, markberett
Plantering barrot/Tplus, ej markberett
Hjälpplantering

1950
2860
3100
3650
• Viss storleksvariation kan förekomma i sorteringarna

Förutom skogsplantor erbjuder NPC ett brett
sortiment av häck & landskapsplantor.
För mer information och priser:
www.plantcenter.se • 0430-920 13

• Priserna gäller fritt plantskola / terminal
• Vid köp under 1000 plantor tillkommer 30 % på listpriset
• Minsta volym hela säck / kartong
• Orderbekräftelse är bindande för köparen gällande pris / kvantitet
• NPC:s allmänna försäljningsvillkor tillämpas
• Vi reserverar oss för ändringar i prislistan under säsong beroende
på valutapåverkan

Kungsgran

Abies nordmanniana

Tall

Hybridlärk

Pinus sylvestis

Larix eurolepis

Enskild skogsägare eller skogsbolag,
vi ger alltid branschens bästa service!

Moderna kyl och fryslager.
Nu har vi utökat våra lager. Alla våra plantor lagras i moderna
kyl och fryslager innan leverans, detta borgar för vitala och
livskraftiga plantor.

Vi skick
ar
plantor
över he
la
Sverige
!

Returadress:
NPC Nordic Plantcenter AB
Våxtorps plantskola
Kärr 80
312 98 Våxtorp
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Vi på Nordic Plantcenter vill hjälpa dig till en
lyckad föryngring!

Vi har även ett brett sortiment
av diverse landskapsväxter.

Välkommen till oss på Nordic Plantcenter!
Hör av dig för information om våra övriga
produkter av växter, tillbehör m.m.

Våxtorps Plantskola - Skogaby Plantskola – Bökeberg Plantskola
Tel. 0430 - 920 13 • www.plantcenter.se
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Adress huvudkontor och lager/utlämning:
Våxtorps plantskola
Kärr 80
312 98 Våxtorp

