Plante- og
pasningsvejledning
Plantning af barrodstræer
Plantetid: oktober - april
• Grav et plantehul så stort at rødderne kan ligge udstrakt deri.
• Jorden i bunden af plantehullet skal være løsnet så overskydende vand
drænes væk.
• Jorden i bunden af hullet, samt den opgravede jord blandes med sphagnum.
• Bank to plantepæle fast i jorden ca. 50 - 60 cm. ned.
• Sæt træet i plantehullet og fyld det halvt op med den spagnumblandede jord.
• Ryst træet – op og ned – så jorden fordeles mellem og under rødderne.
• Træd jorden til.
• Fyld hullet helt op med jord og træd til.
• Bind træet fast til pælene med seler.
• Lav en jordvold rundt om træet så vandet ikke løber væk.
• Vand rigeligt...

Plantning af træer med klump
Plantetid: oktober - april
• Behold eventuelt lærred- og trådnet på klumpen. Det rådner og ruster væk i
løbet af 1 - 2 år.
• Jorden i bunden af hullet, samt den opgravede jord blandes med sphagnum.
• Sæt klumpen ned i plantehullet. Klumpens top skal flugte med jordoverfladen.
• Fyld halvdelen af hullet med løs jord og træd til.
• Løs eventuelle knuder, fyld hullet helt op med jord og træd til.
• Bank to plantepæle ned i jorden uden at beskadige rødderne.
• Bind træet fast til pælene med seler.
• Lav en jordvold rundt om træet, så vandet ikke løber væk.
• Vand rigeligt...

Jorden
• Næsten al slags naturlig jord er egnet til plantning af træer.
• Murbrokker, stabilt og byggeaffald må ikke anvendes.
• Hårdt og sammenkørt jord skal løsnes i mindst 70 cm. dybde og ca. 1 x 1 meter.
• Ukrudt bør fjernes før plantning og jorden holdes ren fremover.

Pasning og vanding
• Alle nyplantede træer skal vandes ugentligt de første to år.
• Første forår og sommer efter plantning vandes rigeligt. Mindst 40 liter pr. træ pr. vanding.
• Hold mindst en kvadratmeter rent for ukrudt omkring træet, så vokser det hurtigere.
• Kast evt. en lille håndfuld blandingsgødning på jorden.
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