Tips & råd
vid plantering

Följ våra råd och få ett bättre resultat i trädgården.

Plantering
När du har fått din leverans är det några saker som är viktiga att tänka på

!

• Packa upp dina växter omgående ur emballaget.
• Krukodlade växter vattnas direkt i krukan.
• Barrotsplantor placeras i vattenbad och får gärna stå och dra i ett dygn innan plantering.
• Förvara växterna svalt och utan att solen kommer åt dem.
• Plantering bör ske inom 2–3 dygn efter leverans. Om du inte har möjlighet till detta måste växterna grävas ner
provisoriskt. Se till att alla rötter är täckta med jord och att jorden är ordentligt fuktig. Vattna regelbundet.

TIPS! På polyantharos och storblommiga rosor klipps grenarna
till 10–15 cm, och på kläng- och buskrosor till 20–25 cm. Rosor
gödslas två ggr/år (vår och sommar). Gödsla nyplanterade rosor
först när de börjat växa. På senhösten tillförs t.ex. kogödsel eller
specialgödsel för rosor och för att skydda mot vinterkyla kan
man gärna täcka med t ex löv eller ris.

Rosor

Perenner

Rosor trivs bäst i varma och soliga lägen. Jorden ska vara väl
dränerad och näringsrik, gärna något lerhaltig.
Vår P-jord för rosor innehåller både lera och rätt näringsämnen.
• Låt rosorna stå och dra vatten någon timme före plantering.
• Planteringshålet grävs ca 40 cm djupt och gärna en halv gång
större än rotsystemet i bredd.
• Jordförbättra med P-jord eller med kogödsel,
klipp långa rötter.
• Bred ut rötterna väl i planteringsgropen, förädlingsstället
skall vara 10 cm under jordytan.
• Fyll på med jord till hälften, trampa till lätt med foten och
vattna genomträngande.
• Resterande jord fylls på när vattnet sjunkit undan.

• Lätt och mullrik jord är bäst för de flesta perenna växter.
Använd gärna U-jord för perenner vid plantering.
• Gödsla när växterna etablerat sig och kommit igång att växa.
• Tryck till plantorna ordentligt vid planteringen. Upprepa
vattningen två gånger i veckan första tiden, speciellt om det
är torrt och soligt. Se till att jorden i rabatten är uppluckrad.
TIPS! Plantera perenna växter i större eller mindre grupper av
samma sort. Sätt de högsta växterna i bakgrunden. Kombinera
växter med skiftande blomningstid och blomfärg. Barkmull är
utmärkt marktäckning i perennarabatten.
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Kläng- och slingerväxter
• Planteringsavståndet kan vara mellan
1–2 m beroende på sortens växtkraft.
• Plantera inte för nära husväggar.
Kontrollera vattningen extra noga
efter planteringen.
• Plantera skuggande växter som
skyddar plantans nedre del mot stark sol.
• De flesta klängväxter beskäres ca 25 cm
upp för att plantan ska få bra förgrening.
• Specifikt för Klematis är det viktigt att plantera
tillräckligt djupt för att förhindra den sk ”vissnesjukan”.
Hela jord/rotklumpen som kommer med skall ca 10 cm
under markytan. Lägg gärna ren grus runt rothalsen.

Häckväxter
Frukt- och prydnadsträd
• Planteringsdjupet är viktigt när man
planterar frukt- och prydnadsträd.
Långt ner på stammen strax ovanför
roten syns en sk rotknöl som är ett
spår från förädlingen på plantskolan.
Denna rotknöl skall hamna precis
ovan jord vid plantering.
• Gräv en väl tilltagen planteringsgrop,
luckra botten.
• Slå ner en stöd-påle innan du sätter ner
trädet. Pålen skall nå upp till underkanten
av kronan, fäst lämpligen med sadeljord eller liknande.
• Fyll på jord, bäst med vår P-jord eller specificerad
jord beroende på växtart. Trampa till och vattna rikligt.
• Jordytan omkring stammen bör hållas öppen de första
4–5 åren.
TIPS! Träd med långa årsskott bör beskäras före första
växtsäsongen. Välj ut 3–4 välplacerade grenar plus topp.
Klipp av grenarna 20–30 cm från stammen, toppskotten
något lägre. Övriga grenar tas bort helt.

• Barrotade häckväxter planteras i mars-juni och under hösten i
oktober-november. Krukodlade kan planteras under hela
växtsäsongen.
• Planteras vanligast 3 plantor/meter, men i vissa fall något glesare
beroende på art och storlek. Formklippta häckar planteras
tätare än friväxande.
• Jorddjupet bör vara minst 30 cm. Jordförbättra med P-jord.
Vattna rikligt. Beskär vid plantering.

Rhododendron, azaleor,
ljungväxter och blåbär
• Den här växtgruppen trivs bäst i fuktig, humusrik, vattenhållande och kalkfattig jord. Gärna naturell torvmull eller
rhododendronjord.
• Låt rotklumpen stå och dra till sig vatten före planteringen.
• Plantera direkt i planteringsgropen, som fylls upp med torv.
Vattna genomträngande efter planteringen. Täck gärna jorden
runt plantorna med löv på hösten.
TIPS! Rhododendron gödslas efter blomningen, använd
specialgödsel.
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Beskärning av häck

Plantera växter med jordklump
eller krukodlade växter

• Före plantering genomvattnas rotklumpen.
• Plastkrukor tas bort vid plantering, säckväv ska sitta kvar men 		
lossas i knuten vid rothalsen.
• Planteringshålet ska vara dubbelt så stort som rotklumpen, 		
luckra upp botten, sätt ner rotklumpen och fyll på med P-jord.
• Vattna genomträngande. Skugga gärna plantorna den första 		
tiden mot stark sol. Håll jordytan kring plantan uppluckrad.

Plantera barrotade växter
• Låt växten stå och dra i ett kärl med vatten
under minst någon timme före plantering.
• Planteringshålet ska vara dubbelt så stort
som rotsystemet. Luckra upp botten, och
sätt ner plantan, så att alla rötterna får god
plats. Placera övre delen av rotsystemet strax under jordytan.
Fyll på med P-jord.
• Vattna genomträngande. Skugga gärna plantorna den första tiden
mot stark sol. Håll jordytan kring plantan uppluckrad.
• Förbättra gärna med kompostjord, klippta växtrester och gräsklipp.

Vattning

• Vattna rikligt men inte alltför ofta. Med riklig vattning menas
att jorden blir fuktig ända ner till rötterna.
• Vattna hellre i omgångar med några minuters mellanrum
så att vattnet hinner sjunka undan. Vattnar man för ofta
(t ex varje dag) så kyls jorden ner vilket hämmar rötternas 		
utveckling. 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.

Nedan ett antal generella råd för beskärning av häckväxter. Tänk på
att också läsa den detaljerade instruktion avseende just din häck som
följer med leveransen. Speciellt viktigt om du har köpt en häck med
benämningen ”Goliat” eller ”färdig häck”.
• Din häck bör du klippa en till två gånger per år enligt skisserna 		
nedan beroende på vilket växtsätt du valt på din häck.
• Grenade häckar (t.ex. liguster och måbär) kräver ingen beskärning
vid höstplantering, men på våren klipper man ner till ca 20 cm
ovan jord. Detta gäller oavsett höjd vid inköpet. Det kan kännas 		
konstigt men för att få en stadig tät häck är detta nödvändigt.
Fördelen med att köpa ”större” plantor är bättre rotsystem och 		
mer förgreningar. Då får man bättre etablering och snabbare växt.
• Häckar med genomväxande stam (oxel, bok och avenbok) beskärs
i Juni och först endast på sidorna enl. skiss nedan. Beskärs på 		
höjden först när önskad slutlig höjd är uppnådd och klipps då
20 cm under önskad höjd.
• Tujor beskärs först när önskad bredd och/eller höjd är uppnådd
och klipps då 5 cm under önskad bredd och 20 cm under önskad 		
höjd.
OBS! Du kan alltid gå in på sajten du köpt din häck och ladda
ner vad som gäller specifikt sorten du köpt.

