
Våra Goliat (högstamsträd) är uppkvistade på högstam, ca 2 meter, med en utvecklad krona. Trädet har blivit omplanterat tre 
gånger för att få en koncentrerad rotutveckling närmast trädet och en välförgrenad krona. Trädet är odlat på friland och levereras bar- 
rotat, detta innebär att det inte finns någon jord runt roten, trädet blir lättare att både transportera och plantera på det här sättet.

När du får hem högstamsträdet
När trädet är levererat till ditt hem, behöver du ta hand om och förbereda det för plantering. I väntan på plantering måste högstam-
strädet placeras skyddat, lägg det gärna under en presenning på fuktig och skuggig plats. Om det dröjer längre än ett par dagar 
innan plantering kan ske, krävs jordslagning.

Så här ser trädet ut vid leverans – det är helt normalt!
Vid leverans kan ditt träd nästan se dött, men var lugn, det är det inte. Trädet är avlövat eftersom det har legat i dvala och 
rotsystemet är helt utan jord. Så fort trädet kommer i jorden börjar det genast vakna till liv igen. Ha bara lite tålamod!

Grattis till köpet av ett eller flera högstamsträd. Vare sig det är en vacker allé eller en pampig 
entré du ska göra råder vi dig att noga läsa och följa instruktionerna i det här bladet.

Plantera och sköt om ditt högstamsträd

En vacker och mäktig allé.

Tips & råd 
Högstamsträd

Det ser inte mycket ut för världen vid leverans – men ge det tid, det kommer att se ut som det vackra trädet du beställde.



Så här planterar du ett högstamsträd

Gör i ordning en väl tilltagen 
planteringsgrop, minst Ø0,6 m.
bred och max 0,6 – 0,7 m. djup.
Luckra jorden och jordförbättra 
med till planteringsjord både i 
gropen och åt sidorna utanför 
planteringsgropen.

Slå ner minst ett trädstöd som
räcker upp till kronans under- 
kant. Vi rekommenderar två 
trädstöd, men används bara 
ett, så tänk på placeringen. 
Sätt gärna stödpålen i den 
vanligen rådande vindriktningen, 
som ofta är från sydväst.

Plantera så att strädet hamnar 
med klumpen någon cm under
omgivande mark. Tänk på att 
jorden sätter sig. Trädet får 
inte hamna för djupt.

Sätt ner trädet, håll det rakt 
och se till att alla rötter får god 
plats, fyll på resten av jorden, 
vicka lite på trädet då och då 
så att rötterna får kontakt med 
jorden och trampa till runtom 
trädet.

Tips & råd 
Högstamsträd

Bind fast trädet vid trädstödet 
med uppbindningsband (det 
finns olika sorter att välja mel-
lan). Se till så att trädstödet 
inte är för nära stammen så 
att det skaver mot trädet.
 

Vattna ordentligt så att trädet 
får en ordentlig rotblöta, gärna 
i flera omgångar. 
Fyll på med mer planterings-
jord upp till omgivande jordyta 
om det behövs.

Vattna ordentligt i gropen 
innan planteringen av trädet.

De första åren är det viktigt att 
hålla jordytan runtom trädet 
fritt från gräs och ogräs, för 
att trädet ska kunna växa 
ordentligt. Efter några år kan 
man avlägsna trädstödet.

Beskära högstamsträd
Alla träd måste inte beskäras. Men ibland måste man beskära t.ex. äldre träd som börjat se sämre ut, har vuxit sig för stora eller 
som har grenar som växer mot kronan. Lägg alltid snittet ovanför ett utåtriktat skott eller gren.

Om grenarna är kraftiga är det viktigt att först såga ett snitt på undersidan och sedan såga ovanifrån en bit utanför undersnittet.

Beskärning av de flesta träd sker på vårvintern, utom de sorter som lätt blöder, t.ex. Acer, Betula och Juglans, som man beskär 
på hösten.

Du bör ha en sekatör, grensax, liten kniv (för att skära rent kanter) samt såg hemma för en lyckad beskärning.


