EcoTall testas runt om i
landet med goda resultat:
Allt fler ombeställningar!
Nyheten EcoTall, det mekaniska plantskyddet för tall- och granplantor, lanserades i mars 2021. Efter stor
uppmärksamhet i fackpress har nyfikenheten bara ökat: ”Efterfrågan på våra provkit ökar ständigt, det är
många skogsägare som vill testa själva innan de använder produkten storskaligt” berättar Fredrik Wallstål,
säljare på företaget Skogstoppen Innovation och fortsätter: ”Redan nu efter några månader har
återbeställningar med större volymer börjat trilla in. Det är verkligen ett kvitto från skogsägarna på att
EcoTall fungerar.”
EcoTall skiljer sig från många andra plantskydd som skyddar tallplantor och granplantor mot betesskador från
klövvilt. EcoTall en ren naturprodukt, som appliceras vid ett tillfälle, den följer med när plantan skjuter skott
och växer med. Med EcoTall får man ett skydd i 5–10 år, tills plantan växt sig tillräckligt hög för att vara onåbar
eller ointressant för klövviltet. Materialet är en bioplast, alltså ett material med plastegenskaper men
tillverkade av biologiskt material. Innehåller ingen fossil råvara som traditionell plast – vid nedbrytning lämnas
bara naturliga ämnen: koldioxid, vatten och biomassa. När EcoTall efter 5–10 år börjar falla sönder, hamnar
den på marken och vid kontakt med jordbakterier påbörjas nedbrytningen och den försvinner helt inom några
år.
Traditionellt används ofta besprutning med kemi som behöver upprepas årligen för att skydda plantor mot
betning. Väderförhållanden och tidpunkt för besprutning är avgörande för skyddets hållbarhet och effektivitet.
Vid besprutning behövs också olika typer av personligt skydd. Med EcoTall behövs möjligen ett par handskar
för att skydda mot stickiga barr. EcoTall kan appliceras när som, men bästa tiden är under sommaren när det
nybildade skottet har mjuka barr. Då kan många gånger applicering ske utan verktyg.
EcoTall är ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ över tid jämfört med andra skyddsmetoder. Jämfört
med besprutning med kemi som behöver upprepas årligen, är EcoTall vinnare över tid. Men den verkliga
vinnaren är miljön, naturen, skogen – som inte behöver utsättas för främmande kemikalier eller ämnen.
EcoTall är en produkt från företaget Skogstoppen Innovation AB med säte i småländska Anderstorp. Där också
där produkten har uppfunnits och utvecklats av Fredrik Hjalmarsson, som till vardags arbetar med
verktygsteknik på en plastindustri, men är en naturintresserad jägare på fritiden.
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