G

Tips & råd
Häckväxter

Idegranen är mycket lämplig för vacker klippning.

Gratulerar till er
nyinköpta Idegranhäck
Här kommer lite tips och råd
(t.ex. Taxus baccata, Taxus media Hicksii, Taxus media Hilii)

Idegran planteras bäst i ett ljust läge med full sol till halvskugga. Den är
härdig och torktålig och kräver inte mycket skötsel. Som häck behöver
idegran klippas två gånger per år för ett prydligt utseende. Som friväxande
behöver den inte beskäras alls, men kan klippas in om den blivit för stor.
Unga plantor behöver skyddas från vårsolen och vattnas vid långvarig torka.
Vuxna idegranar klarar långa perioder av torka, men växer bättre om de
får vatten. Idegranen är giftig, både bären och grenarna.
’Baccata’ vanlig idegran har ett yvigt och buskigt växtsätt. Höjd 100-120 cm.
Den är lätt att formklippa och att skapa som man vill och även mycket
snygg som vildvuxen.
‘Hicksii‘ är en gles och spretig upprättväxande idegran som används till
klippta häckar, där den är bäst till höjder på ca 1,5 meter. Som klippt häck
kan den fås jämn och tät, men det är viktigt att hålla den pyramidformad
för att den inte ska bli gles nertill. Som friväxande kan den bli upp till fyra
meter hög och två meter bred. Barren är mörka och blanka. Honklon som
sätter röda giftiga bär.
’Hillii‘ har ett smalt och spretigt vasformat växtsätt. Den passar till klippta
häckar på ca 1,5 meter. Som klippt är den lättare att få tät än ‘Hicksii‘,
och är därför ofta ett bättre val. De är mycket lika varandra, men ‘Hillii‘
har inte riktigt lika blanka blad och får färre bär. Trots att ‘Hillii‘ ska vara
en hanklon ses den ibland med bär. Som friväxande blir den upp till 3 m
hög och 1,5 m bred.

Vid leverans
• Packa upp dina växter omgående ur transportemballaget.
• Genomvattna dina krukodlade plantor ordentligt.

Plantering av Idegranhäck
• Gräv ett dike som är minst 40 cm djupt och 40 cm brett.
• Vid dålig genomtränglighet se till att ha dränage så överflödigt vatten
(regn) kan rinna bort
• Blanda jorden i din trädgård med planteringsjord innehållande
kompost och näring.
• Fyll diket med vatten och låt sjunka undan.
• Ös tillbaka jordblandningen i gropen till den blir full (det blir
vanligtvis jord över)
• Spänn ett snöre för att få en rät linje när du planterar.
• Plantera häckplantorna 2-5 st per meter häck beroende på plantornas
storlek. Se till att alla rötter är ordentligt höljda och tryck försiktigt till.
Plantorna ska stå någon cm djupare än förgreningsstället.
• När alla häckplantorna är planterade och tilltryckta så bör det vara
en liten grop kvar i diket.
• Vattna rikligt och fyll gropen med vatten och låt sjunka undan.
Upprepa vattningen en gång till.
• Nu tar du resterande jord och fyller på så att du får en liten vall i
häckplanteringen. Då blir jorden lucker överst och det blir lätt att
rensa bort ev. ogräs.

Skötsel
Man måste vattna minst en gång i veckan hela första sommaren. Häcken
kan inte bilda nya rötter och dör om det är för torrt. Det är mycket viktigt
att vattnet verkligen går ner på djupet
Om man vattnar 30 liter/kvm kommer vattnet att sjunka ner så där en 30 cm.
En riktigt kraftig regnskur ger ofta inte mer än 10 mm regn, d.v.s. 10 liter/m2.
Vattnet tränger då ner ca 10 cm i jorden och det räcker inte.
Rekommendationen är att införskaffa en regnmätare så blir det lättare
att kontrollera.
Är det däremot för blött kan det inte heller bildas några nya rötter och
häcken dör. Vattna rejält och med mellanrum så det hinner sugas upp.
Vid höstplantering ger man en rejäl genomvattning vid planteringen och
ev. någon gång till, sen brukar det sköta sig själv. Men var observant då
även hösten kan vara väldigt torr!

Gödning
Idegranen klarar det svenska klimatet bra utan gödsel men en giva en gång
om året gör ändå stor skillnad.

