Frågor och svar om problemet med Cambiguard
Vad har hänt?
Produktionen av Cambiguardplantor står sedan en tid tillbaka stilla på grund av kvalitetsproblem.
Problemen har visat sig efter applicering av det mekaniska skyddet; dels som fläckar med tunn
beläggning, dels som fläckar som inte täckts med beläggningen. Enstaka procent av dessa fel har
alltid förekommit men under hösten ökade de markant och vi tvingades att ta beslutet att stoppa
produktionen.

Varför har detta hänt?
Vi vet inte exakt vad som orsakar problemen. Leverantören av vår beläggningsmassa garanterar att
inga förändringar med appliceringsvätskan är gjorda, men det är spåret med appliceringsvätskans
egenskaper som vi just nu jobbar på.

Vad får det för konsekvenser?
Att leverera högkvalitativa plantor är A och O. Det har inte levererats några plantor med kvalitetsbrist
till skogsägare. Kvalitetsproblemen har däremot inneburit en hög grad extra manuellt arbete för att
inga plantor med kvalitetsbrister ska levereras till kund.
Vi har FSC-dispensen klar för användning av Merit Forest 2017. I den har vi aviserat våra problem och
dragit ner målen för mekaniska skydd för 2017 till 20 miljoner plantor, det vill säga samma nivå som
2016.
Vi har under hösten producerat cirka 1,5 miljoner plantor med Cambiguard förutom de som
levererats som sensommarplantor. Vi har hittills sålt cirka 4,5 miljoner plantor med Cambiguard för
leverans till våren. Försäljningen av dessa stoppas nu tills produktionen kan säkra högre volymer. Det
finns cirka 9 miljoner täckrotsplantor som är obehandlade och väntar på mekaniskt skydd.
Vi fortsätter plantförsäljningen med inriktning på övriga plantsorter då tillgången är god. Skogsägare
lider inte risk att drabbas av plantbrist.
Alternativa mekaniska skydd testas löpande men idag har vi ingen rationell applicering till dessa
skydd så alternativa lösningar saknas för 2017.

Vad gör Södra åt problemet?
Tillsammans med leverantören har vi under hösten jobbat hårt med justeringar av
beläggningsmassan för att få de egenskaper som krävs för att ge en fullgod täckning utan att nå
några större förbättringar. Vi avsätter nu än mer dedikerade resurser som ska arbeta med att lösa
problemet så snabbt och effektivt som möjligt.

Ska man fortsätta köpa Cambiguard trots dessa problem?
Ja, det ska man göra. Cambiguard är enligt tester på SLU ett av marknadens bästa mekaniska
plantskydd mot snytbaggeskador. Produkten är både giftfri och har längre verkansgrad än
traditionella, kemiska skydd.

När kan man köpa Cambiguard-plantor igen?
I dagsläget kan vi inte avgöra när produktionen och därmed leveransen av Cambiguardplantor kan
komma igång igen. Vi gör just nu allt vi kan för att lösa den uppkomna situationen så fort som
möjligt.

