Prislista
Skogsplantor våren 2019

Uppsala Skogsförvaltning har nöjet att presentera följande prislista för
skogsodlingssäsongen 2019.
Täckrotsplantorna levereras ofrysta i odlingskasett, och lagras på bevattnad terminal
i Dalboda, Björklinge.
Det innebär att Du som kund löpande kan hämta färska vitala plantor direkt från
terminal, samma dag som tänker plantera, utan att behöva tänka på upptiningstider
av frysta plantor.
Om Du blir försenad, och vill lagra plantorna själv ett tag, är det mycket lätt att
underhålla dem t.ex. på en gårdsplan med en enkel bevattningslösning.

Du kan välja på plantstorlek och pris utifrån Dina behov. Alla plantor är av
godkända härkomster och passar utmärkt att plantera i hela Mälardalen.

Tall Jackpot
Typ
Odlingssystem
PlanteringsSystem
Ålder
Längd
Härkomst
Pris

Jackpot
Plantkasett V50 50 cm3
Rör 45 mm
1 år
10-14 cm
Plantagematerial. 610 Hade
1,69 kr/st.
0,30 kr/st. kemisk mekanisk snytbaggebehandling med Imprid

Gran V93 UPPLANDSPLANTAN

Typ
Odlingssystem

V93
Plantkasett
93 cm3

PlanteringsSystem
Ålder
Medellängd

Rör 63 mm
1,5 år
25 cm

Härkomst

Vitebsk

Pris
3,50 kr/st.
Snytbaggebehandling
1,10 kr/st.
Mekanisk med Cambiguard

Gran V50
Typ
Odlingssystem
PlanteringsSystem
Ålder
Medellängd
Härkomst
Pris

V50
Plantkasett 50 cm3
Rör 45 mm
1 år
15-20 cm
Vitebsk
1,95 kr/st.
0,48 kr/st. kemisk snytbaggebehandling med Imprid

KVAR I LAGER:
15 299 ST
En mycket prisvärd planta som passar utmärkt på dränerade och markberedda hyggen med måttlig
gräskonkurrens. Odlas av Södra Odlarna i Falkenberg.

Vårtbjörk V93
Typ
Odlingssystem
PlanteringsSystem

Täckrot V93
Plugg + Ett

Ålder
Längd
Härkomst

1år
40-60 cm
Plantage Ekebo 5

Pris

10,00 kr/st.

Begränsad tillgång

Rör 63 mm eller Planteringshacka

Försäljningsvillkor skogsplantor våren 2019
USF20190324
Beställning
Beställning skall ske skriftligt, och är bindande. Tillgången på plantmaterial är begränsad, och vi
reserverar oss mot slutförsäljning.

Leverans/avhämtning
Granplantorna finns för leverans tidigast V16-2019. Tallplantor tidigast V19-2019, beroende på vårens
ankomst i respektive plantskola.
Beställda plantor skall avhämtas vid Dalboda plantterminal senast 2019-06-15. Därefter debiteras full
likvid för beställningen.
Terminalen är preliminärt bemannad måndag och onsdag kl. 07-12. Avhämtning på andra tider endast
efter överenskommelse.

Minsta leverans
För leveranser understigande 500 plantor debiteras enhetspris 15 kr/st

Mervärdesskatt
Samtliga prisuppgifter i prislistan avser pris fritt terminal exklusive mervärdesskatt.

Betalning
Mot faktura 20 dagar efter avhämtning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt
räntelagen, samt påminnelseavgift 50 kr.

Returgods
Plantkasetter är returgods och skall returneras till Dalboda plantterminal. Ej returnerad kassett
debiteras 25 kr/st.

Utkörning/plantering
Uppsala Skogsförvaltning kan ombesörja utkörning av plantor till gård eller skogsbilväg, samt
utförande av planteringsarbetet till självkostnadspris.
Resurserna är dock begränsade, så beställ arbetet i tid.

Behandling mot snytbagge
Vid köp barrplantor, är alla plantor skyddsbehandlade mot snytbagge. Köparen förbinder sig att
informera sig om, och att följa gällande regelverk vad beträffar miljöskydd och arbetarskydd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postadress
Uppsala skogsförvaltning AB
Spjutvägen 6
743 63 Björklinge

Telefon
070-6022782

e-mail / hemsida
mats@uppsalaskog.se
www.uppsalaskog.se

Beställning skogsplantor våren 2019
Namn

______________________________

Adress ______________________________
Postnr ______________ Postadress _____________________________
Telefon _________________________
E-mail _________________________________
Sort

Antal

Tall Jackpot

___________

Gran V93 Upplandsplantan

___________

Gran V50

___________

Gran Barrot 2/1

___________

Björk PPE

___________

Jag önskar få plantorna hemkörda
under vecka ……..

Begär offert !

Jag hämtar plantorna själv
vid Dalboda Plantterminal
(och returnerar tomkasetter)
Beställningen är bindande och sker enligt försäljningsvillkor USF20190324 vilket jag tagit del av och
godkänner.

Blanketten skickas till

Ort /datum

………………………….

Underskrift

………………………….

Uppsala Skogsförvaltning AB
Spjutvägen 6
743 63 Björklinge
eller som scannad bild till mats@uppsalaskog.se

