Tips & råd
Köp av växter

Bra råd som gör att kommer att lyckas med dina nya växter.

Proffsråd till dig som köpt växter
Vi tackar för ditt förtroende att handla hos oss och hoppas att du så fort som möjligt
ska nå det resultat som du förväntar dig. För att göra ditt projekt så framgångsrikt
som möjligt vill vi ge några råd på vägen. Många tror att det inte är så noga men
det är levande material och vi vill ju helst att det ska förbli sådant.
Först och främst
När du nu fått din leverans är det några saker som är viktiga att tänka på.
• Packa upp dina växter omgående ur transportemballaget.
• Kontrollera omedelbart antal.
• Klipp upp eventuellt snöre runt buntarna.
• Leta fram hinkar och baljor och se till att ställa växterna i vatten omgående. Krukodlade växter ska ha fuktig jord.
• Låt växterna stå och dra vatten i minst ett dygn innan plantering och se till att alla rötter är ordentligt våta och fuktiga.
• Placera växterna så svalt du kan och utan att solen kommer åt dem.
Plantering bör ske inom 2-3 dygn från leveranstillfället. Krukodlade klarar sig några veckor med vatten. Om du inte har möjlighet
att plantera omgående måste växter med bara rötter jordslås (grävas ner). Det går bra att gräva ett grunt dike att lägga dem i och
hälla jord över. Om möjligt välj en skuggig plats. Se till att alla rötter är täckta med jord och att jorden är ordentligt fuktig.
Vattna regelbundet.
Plantering
När du planterar dina växter är det viktigt att tänka på några saker.
Gropen måste göras större än vad roten behöver. Det gör att jorden runt roten blir lucker både på bredden och djupet. Detta för
att ge växten utrymme till en snabb etablering. Gräv en grop som är 20 cm djupare än vad som krävs och se till att diametern är
minst 20 cmbredare än vad som krävs. Gräver man små hål riskerar man att rötterna ligger snurrade i hålet och inte vill växa ur
och med en hård botten kan de inte ta sig ner. Det kan försena växternas utveckling i värsta fall med flera år.
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Jordförbättringt
För att växten ska ta sig och trivas bör man jordförbättra för lucker näringsrik jord. Vi rekommenderar Hasselfors P-jord för att ge
en bra start till växterna. Det är en proffsjord som är framtagen speciellt till plantering till häck och andra trädgårdsväxter. Planterar man i pallkragar eller upphöjda bäddar så kan man med fördel använda U-jord.
Gör så här:
• Gräv hål 20 cm djupare och 20 cm bredare än krukan eller roten och fyll i vatten och låt det sjunka undan.
• Blanda upp den uppgrävda jorden med P-jord i förhållande 30 % förbättring och 70 % jord.
• Lägg ny förbättrad, bearbetad jord i botten på hålet till lämplig planteringshöjd.
• Lägg tillbaka den uppblandade jorden till lämpligt planteringsdjup, se till så att jorden täcker kogödslet i botten
så att rötterna inte kommer i omedelbar kontakt.
• Plantera växten och tryck till runt om så att det bildas en fördjupning runt busken. Vattna rikligt.
• Låt fördjupningen runt växten vara kvar och fortsätt att vattna fördjupningen någon vecka och lägg sedan på resterande jord
så det bildas en liten upphöjning (kulle). Då blir det lätt att sköta och rensa ogräs senare och jorden förblir lucker.
• Fortsätt att vattna första året 1-2 ggr/vecka vid behov.
Vattning
När man vattnar är det viktigt att man vattnar rikligt och inte så ofta. Med riklig vattning innebär att du kontrollerar att jorden blir
fuktig ända nere vid rötterna.
Det räcker inte med att vattna till det rinnert börjar rinna vatten ovanpå jorden det måste ner! Ytlig vattning gör att rötterna vänder
uppåt i sin jakt på vatten och vilket bidrar till större risk för uttorkning. Rötter ska växa nedåt för att minimera ert arbete.
Försök att några dagar innan plantering genomvattna jorden plantering området.
Vattna hellre i omgångar med några minuters mellanrum så att vattnet hinner sjunka undan. Vattnar man för ofta (typ varje dag)
så kyls jorden ner och hindrar växternas rötter för att utvecklas. Är luften varmare än jorden får växterna svårt att tillgodogöra sig
vatten i den utsträckning de behöver. Det räcker normalt att vattna 1-2 ggr per vecka vid etableringen.
Lycka till!

