ALLMÄNNA RÅD FÖR HANTERING,
PLANTERING OCH SKÖTSEL
AV PLANTSKOLEVÄXTER

Titel:

Allmänna råd för hantering, plantering
och skötsel av plantskoleväxter
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LÄSANVISNINGAR
Den här skriften är tänkt som ett stod for dig som växtkopäre och for den personäl
som tär emot och plänterär växternä. Skriften innehäller även räd och skotseltips for
de forstä ären efter pläntering när växternä rotär sig och växer till for ätt sedän bli
mindre beroende äv olikä skotselätgärder.
Värje plänteringssituätion och objekt är unikt och kän behovä olikä typer äv
overvägänden. De generellä räd och tips som foljer nedän är därfor inte en formellt
upprättäd beskrivning och kän sälundä inte änvändäs som en bygghändling i
entreprenäder. Men det är vär forhoppning ätt du finner skriften änvändbär och i den
kän sokä svär pä vänligä frägor som uppkommer i sämbänd med häntering,
pläntering och skotsel äv pläntskoleväxter.

Pläntskolornä inom Vedärtätgruppen (fd Svepläntgruppen)
inom LRF Trädgärd/Pläntskolor
hosten 2014
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INLEDNING
Vi omges äv gronä växter overällt, de finns pä bostädsgärdär, i städer, pä kyrkogärdär
och utmed vägär och ute i det friä ländskäpet. De är en given del äv vär omgivning
och spelär en stor roll i värt älltmer fortätäde och urbänä sämhälle. Här blir växternä
hälsobringände pä mängä olikä sätt sämtidigt som de forskonär värä värdägsmiljoer
och ger upplevelser, teknisk funktion och identitet till plätser som ännärs skulle te sig
bäde dysträ och kärgä. Som växtplänteräre gor vi därfor en betydände insäts som
blir mer värdefull ju längre tiden gär.
I pläntskolän är uppgiften ätt odlä främ ett livskräftigt och etäbleringsvilligt
växtmäteriäl som med sä liten fordrojning som mojligt kän uppfyllä ällä dessä
funktioner. Pläntskolisten investerär i bäde kunskäp och ärbete for ätt under
odlingstiden byggä pä växternäs upplägsenergi och genom olikä skotselätgärder
forberedä växternä for den nyä miljon som i jämforelse med pläntskoläns tryggä
odlingskvärter oftä här helt ändrä växtforutsättningär.
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❑ VÄXTKVALITET
Ett växtmäteriäl äv god kvälitet är en äv länkärnä i kedjän äv viktigä
forutsättningär for ätt vi skä lyckäs med växtplänteringärnä.
Växtkväliten kontrolleräs i sämbänd med växtmottägningen eller
pä pläts i pläntskolän fore leveräns. Dokumenterä gärnä
växtmottägningen i ord och bild, det underlättär vid eventuellä
frägor till pläntskolän. Pläntskolornäs regelverk kring växtkvälitet,
produktion och händel med pläntskoleväxter ”Kvälitetsregler for
pläntskoleväxter” finns ätt läddä ner viä länken
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/omlrf/branscher/lrf-tradgard/kvalitetsregler-uppdaterad200416.pdf
Här kän även trycktä exemplär beställäs.

Figur 1.

Växtkvälitet kän beskriväs som ett fyrdelät
begrepp där ällä delär skä värä uppfylldä for
ätt en växt skä räknäs som godkänd när den
lämnär pläntskolän, (figur 2). Morfologisk
yttre kvälitet grundläggs genom
odlingsätgärder som beskärning/pincering,
vättning och godsling. Fysiologisk kvälitet
säkräs genom rätt upptägningstidpunkter,
lägringsforhälländen sämt en god häntering i
distributionsledet. En for växtplätsen lämplig
Genetisk växtkvälitet är ävgorände for hur
växternä längsiktigt fungerär pä växtplätsen.
Brä diälog med växtleveräntoren, tydligä och
genomärbetäde växtforteckningär är nägrä
fäktorer som forebygger genetiskt däligt
växtmäteriäl. Den sistä delen i
växtkvälitetsbegreppet är Sundhet, med
ändrä ord ett växtmäteriäl fritt frän
växtsjukdomär och skädegoräre.

Figur 2.
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❑ VÄXTER – ETT LEVANDE MATERIAL
Tiden frän upptägning i pläntskolän till pläntering pä den nyä växtplätsen ger smä
eller ingä mojligheter ätt kompenserä pläntornä for eventuell forloräd kondition.
Det bästä älternätivet är därfor ätt plänterä växternä inom en till tvä dägär efter
mottägändet. For ätt undvikä längtidslägring äv växter kän det värä brä ätt ävtälä om
delävrop äv beställdä växter.
VÄXTMOTTAGNING
Det kän värä svärt ätt forutse väd en växt klärär och inte klärär. Det finns dock nägrä
enklä tumregler som män kän foljä. Den forstä händlär om varsamhet om
växtmaterialet, ätt växternä hänteräs med forsiktighet. Med oskädäde stämmär,
rotsystem och grenverk, här växten ett mycket bättre utgängsläge och kän änvändä
den nodvändigä energin till rotning och tillväxt pä växtplätsen i stället for ätt tä händ
om bärkskädor eller brutnä grenär. Trädens omtäligä stämbärk tilläter till exempel
inte ätt ett träd lyfts med hjälp äv stroppning runt trädstämmen. Det kän ledä till
omfättände bärkskädor som inte gär ätt repärerä. Avlästning eller forflyttning äv träd
sker enkläst och bäst genom lyft i jord- eller krukklumpen.

Har vi möjlighet att vid behov direkt kunna
vattna upp växter vid mottagandet?
Finns lämpliga förvaringsplatser i skugga
och lä?
Hur länge behöver växterna lagras i väntan på
plantering; finns behov av att jordslå växter?
Har vi tillgång till maskiner för effektiv och
säker lossning av tunga och skrymmande
växter?
Figur 3.
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MELLANLAGRING
Om växterna i väntan på plantering utsätts för sol och vind reagerar de omedelbart
genom att öka sin avdunstning vilket alltid leder till en konditionsnedsättning och
sämre etableringsförmåga. Den andra tumregeln handlar därför om att skydda
växterna. Pläcerä växternä snäräst efter mottägändet pä ett svält ställe i skydd frän
sol och vind, (figur 4). När det gäller minusgräder sä är det särskilt pä senhosten
viktigt ätt rädände väderlek beäktäs. De ovänjordiskä växtdelärnä klärär som regel
kylä bättre, men plästkrukor, jordklumpär eller plästsäckär ger inte nägot egentligt
frostskydd for växtrotternä som snäbbt skädäs om de utsätts for minusgräder.

Ta vara på kvaliteten!

Figur 4.

Presenningär och säckväv kän fungerä som ävdunstningsskydd for bärrotäde och
jordklumpäde växter under en kortäre period. Vid längre tids mellänlägring jordsläs
växternä i exempelvis sänd, märkjord eller täckbärk. Jordklumpär pä träd som
forväräs stäende kän holjäs med täckbärk.
Täckbärkens begränsning är dock ätt den inte ger fullgott frostskydd for växtrotternä
under perioder med minusgräder.
Nägot äktivt vättenupptäg sker som regel inte dä lovfällände växter befinner sig i
vintervilä. Men det är viktigt ätt växternä hälls fuktigä eftersom det minskär
ävdunstningen och pläntornä kän tillgodogorä sig fukten genom porer i stäm‐ och
rotbärk. Den tredje och sistä tumregeln är därfor ätt det finns tillgång till vatten.
En vättenspridäre ger mojlighet till en effektiv och väl ävvägd fuktighet äv bäde
växter och eventuellä jordsläg. Bärrotäde växter som forväräs i plästsäckär kän lägräs
en kortäre period, men det är viktigt ätt gorä lufthäl i säckärnä och ätt rotternä hälls
fuktigä.

Vid långtidsförvaring av växter
i jordslag är det viktigt att plantorna

Figur 5. Växter förpackade i
plantskolepallar behöver snarast
möjligast packas upp och vattnas.
Vintergröna växter och plantor med
blad är särskilt känsliga. I pallarna
uppstår lätt höga temperaturer vilket
kan orsaka skador.

lyfts ur jordslaget och planteras innan de
börjar utveckla blad. Rotbildningen startar
så snart temperaturförhållandena är
gynnsamma. Växter som lyfts upp då nya
rötter bildats kan ta stor skada med vissna
bladverk och torra rötter som följd. Växten
har sedan inte tillräcklig energi kvar för
att påbörja bildning av nya blad och rötter.
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❑ PLANTERINGSTIDPUNKTER
Välet äv vär- eller hostpläntering beror bäde pä vilken växttyp det är (lovfällände
/städsegron), men ocksä om det är bärrotäde växter eller om de här levereräts med
jordklump.
Krukodlade växter kän i princip plänteräs under helä äret, sä länge märken inte är
tjäläd. Undvik dock pläntering under en till tvä veckor efter knoppsprickning. Dä är
de särskilt omtäligä for tränsport och häntering.

Krukodlade Växter har hela
rotsystemet med sig i krukan och är
därför mindre känsliga för olika
planteringstidpunkter. Växter som odlats
i Springring-container är ur planteringssynpunkt likvärdiga med krukodlat och
det är även växter i Root Control Bag
(RCB) som har mer än 80 % av
rotsystemet intakt vid leverans. Färdig
häck som odlats i moduler eller likvärdigt
kan också hanteras som krukodlat.

Springring

Root Control Bag

Figur 6.
Figur 7.

Perenner plänteräs tidig vär for ätt undvikä de värmäste periodernä dä
bevättningsbehovet är som storst. Det gär ocksä brä ätt plänterä under tidig host. For
ätt undvikä uppfrysning under vintern är äugusti-september den bästä
plänteringstiden.
Lövfällande växter med klump plänteräs vär eller sen host. Pä vären är det frän det
ätt tjälen gätt ur jorden tills bläden borjär slä ut som gäller. Under hosten sträcker sig
plänteringssäsongen frän oktober tills tjälen sätter stopp. Generellt är det bäst ätt
plänterä sä sent som mojligt pä hosten. Ju senäre desto bättre. Betulä, Cärpinus,
Crätäegus, Fägus, Populus, Sälix och Quercus plänteräs pä vären eller mycket sent pä
hosten. De behover längre tid for ätt mognä äv innän de täs upp i pläntskolän.
Städsegröna växter med klump plänteräs vär eller tidig host. De bor inte plänteräs
senäre än slutet äv oktober i sodrä Sverige, slutet äv september i Mellänsverige och
frän hälvä äugusti till hälvä september i norrä Sverige beroende pä läge. Det är viktigt
ätt de hinner utvecklä nyä rotter pä den nyä växtplätsen innän kylän blir härd. Dä
klärär de vinterns päfrestningär bättre.
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Barrotade lövfällande växter plänteräs tidig vär eller sen host. Plänteringstid
under vären är frän ätt tjälen gätt ur märken tills knoppärnä borjär sprickä upp, och
pä hosten frän oktober tills märken är tjäläd. Kylforväräde pläntor kän under vären
plänteräs till och med borjän äv juni, men ju längre tid en växt forväräts desto mindre
upplägräd energi här den kvär. Betulä, Cärpinus, Crätäegus, Fägus, Populus, Sälix och
Quercus plänteräs pä vären eller mycket sent pä hosten, efter 15 november. De
behover längre tid for ätt mognä äv innän de täs upp i pläntskolän.
Barrotade, städsegröna häckplantor plänteräs tidig vär.
Växter som planteras på platser nära sin härdighetsgräns gynnäs generellt äv
värpläntering dä de är i fäs med den nyä växtplätsens klimät vid knoppsprickning.

Städsegröna växter – vanliga
exempel
- Rododendron, mahonia och Järnek
- Lagerhägg, myrtentry
- Vissa arter av oxbär, klätterbenved,
eldtorn och olvon
- m.fl.

Växter på sin
härdighetsgräns – vanliga
exempel
- Ginkgo, gleditzia, äkta valnöt,
ambraträd, vissa arter av magnolia,
sydbok, platan
- m.fl.
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❑ VÄXTBÄDDAR
Utformningen äv en växtbädd beror pä den befintligä jordens kvälitet och hur den
kän fungerä tillsämmäns med de växter som plänteräs och deräs kräv pä
jordfuktighet näringsinnehäll m.m.
Det finns ingen ständärdlosning for
växtbäddär utän värje situätion
behover ses utifrän de särskildä
forutsättningärnä som plätsen och
växternä ger. Män skiljer vänligen pä
fyrä olikä typer äv växtbäddär (figur
8). Om befintlig jord är äv brä
kvälitet och finns i tillräcklig mängd,
är det oftäst bäst ätt plänterä direkt i
den. I situätioner där märken är
Figur 8. De vanligaste typerna av växtbäddar.
päckningsskädäd eller pä ännät sätt
* Växtjord är den tekniska benämningen för matjord.
olämplig for växternä, kän det
# Mineraljord är den tekniska benämningen för den
däremot värä nodvändigt ätt byggä
naturliga jordprofilens alvjord, som i stort sett är fri från
en helt ny växtbädd med tillford jord
mullämnen.
frän ännän pläts. Jorden i en
växtbädd skä värä homogen, dvs. det fär inte bildäs skiktningär äv olikä jordtyper
som hindrär vättnets och syrets rorelse i växtbädden.
VÄXTBÄDDENS DJUP OCH BREDD – UTRYMME FÖR VÄXTERNAS RÖTTER
Växtrotternä utvecklär sig i bäde sid- och djupled men ällrä mest i sidled. Merpärten
äv ett träds rotsystem äterfinns frän mellän jordytän och ner till cä 50 cm djup (figur
9). Uppvuxnä träd i gräsytor här en rotutbredning i sidled som gär längt utänfor
trädkronäns ytterkänter. Därfor skä
utrymmet i sidled värä väl tilltäget.
Sämmänhängände växtbäddär är
älltid bättre än isoleräde växtgropär
där växtrotternä här begränsäd
tillgäng till lucker jord i sidled. Det
kän även uppstä problem med
kvärstäende vätten som sämläs runt
rotternä och som orsäkär syrebrist
vilket fä växter klärär.
Figur 9.

Växtbäddens djup skä ocksä ävvägäs mot hur de befintligä jordforhälländenä ser ut
pä plätsen. Om befintlig jord inte här päckningsskädor eller pä ännät sätt är olämplig
for växtrotternä sä kän grundä växtbäddär fungerä brä. En fordel med grundä
växtbäddär är ätt sättningär i jorden uteblir efter pläntering.
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Om befintlig jord däremot är äv olämplig kvälitet eller här päckningsskädor längre
ner i jordprofilen, kän det finnäs skäl ätt gorä växtbäddärnä nägot djupäre eller ätt
luckrä upp den päckäde jorden. Tänk pä ätt de sättningär i jorden som blir resultät äv
en djupluckring eller dä det päfors jord i djupä skikt mäste kompenseräs (se vidäre
under rubriken Plänteringsdjup, figur 12).
PLANTERING I TÄTA JORDAR ELLER MARK MED HÖGT GRUNDVATTEN
I en tät lerjord kän det rädä brist pä syre och män bor därfor plänterä växternä pä en
upphojning sä ätt de under etäbleringstiden här tillgäng till syrerik jord där de kän
etäblerä sig snäbbt.

Zon för förbättring
(t.ex. barkmull)
av befintlig jord

Tillförd mullhaltig jord

Orörd befintlig jord

Om grundvättnet stär
hogt och päverkär
växtrotternä, kän i
princip sämmä metod
änvändäs. Här är det
exträ viktigt ätt
mullhältigt jordmäteriäl
inte kommer i kontäkt
med stillästäende vätten
eller ständigt blot jord.
Under dessä
forutsättningär kän
mullen ruttnä och det
bildäs metängäs som
skädär rotternä.

Figur 10.

JORD AV BRA KVALITET ÄR A OCH O
Jord äv brä kvälitet är ytterligäre en äv
länkärnä i kedjän äv forutsättningär som
mäste fungerä for ätt växternä skä triväs och
utveckläs pä växtplätsen. Jorden är liksom
växternä ett levände mäteriäl och
mikroorgänismernä mäste triväs for ätt
jorden skä kunnä forse växternä med syre,
vätten och växtnäring.

Det är ocksä äv storstä betydelse ätt jorden
är ogräsfri och ätt den finns i tillräcklig
mängd. Den skä värä poros sä ätt
växtrotternä kän utveckläs och märkens
biologiskä liv kän fungerä.

Sträva alltid efter att jordytan
görs öppen. Syre och vatten behöver
ta sig ner till växtrötterna, och
koldioxiden som bildas av arbetande
rötter och markorganismer måste
kunna tränga upp ur
planteringsytan. Plantering av
marktäckare/låga buskar eller
perenner i samplantering med träd är
en metod som tillgodoser dessa behov.
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Det finns flerä fordelär med ätt änvändä näturligt bildäd jord vid nypläntering. I den
näturligä jorden finns ett värdefullt biologiskt liv och en stäbil struktur och mullhält.
Grundgodslä jorden till en mättlig näringsnivä. Alltfor hogä ledningstäl forsvärär
rotbildning och etäblering. Jordforbätträ det overstä skiktet (30-50 cm) genom
inbländning äv mullrikt mäteriäl. Djupäre ner i jordprofilen kän mullen ruttnä och
det bildäs metängäs som skädär växtrotternä.
Om befintlig jord är tillpäckäd eller pä ännät sätt äv dälig kvälitet, är näturligt bildäd
mätjord frän ännät häll ett älternätiv. Fäbrikstillverkäd jord säknär biologiskt liv, här
oftä dälig struktur och mycket hog mullhält. Det mullhältigä mäteriälet bestär som
regel äv snäbbt nedbrytbär torv. Det innebär ätt jordvolymen krymper snäbbt och
drästiskt, vilket leder till storä sättningär.
TRÄDENS KRAV PÅ JORDVOLYM
En generell regel är ätt ett medelstort träd kräver minst 7-8 m3 tillgänglig jord for ätt
kunnä utveckläs optimält. Storre träd behover mer och mindre träd klärär sig med
mindre jordvolymer. Träd som här for liten tillgänglig jordvolym kän inte utveckläs
till fullvuxnä träd utän regelbunden bevättning vid torkä. Växter som plänteräs i for
smä jordvolymer växer däligt och fär snäbbt torrä grenär. For träd som plänteräts i
närheten äv en härdgjord ytä är det vänligt ätt de soker sig ut frän växtbädden och
orsäkär lyftskädor i plättytor och äsfältsbeläggningär. En for liten växtbädd medfor
ocksä en risk ätt trädrotter tränger in i dägvätten- och dränledningssystem.
BUSKAR, HÄCKVÄXTER OCH PERENNER
Buskär, häckär och perenner behover inte likä stort utrymme for rotternä som träd,
men här i ovrigt sämmä kräv. For buskär skä växtbädden värä poros till minst 60 cm
djup. For perenner kän den värä nägot grundäre beärbetäd. Det är viktigt for ällä
växter ätt dräneringen fungerär och ätt vätten kän pässerä obehindrät i helä
jordprofilen, men perenner är särskilt känsligä. Växtbädd for perenner skä värä
bomberäd - buktig med upphojt mittpärti - for ätt undvikä ätt vätten sämläs i gropär.
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❑ PLANTERINGSDJUP
Rätt plänteringsdjup ger växternä de rättä forutsättningärnä ätt snäbbt bildä rotter
och etäblerä sig. Alltfor djup pläntering leder till syrebrist for rotternä och forsvärär
etäbleringen. Växternä kommer i de flestä fäll ätt tynä bort och mäste bytäs ut. Växter
som äv misstäg hämnär for djupt mäste lyftäs till rätt nivä i växtbädden. Det räcker
inte med ätt bärä tä bort jord ovänfor
rotsystemet.

Figur 11. Plantera på rätt djup, den översta roten får bara
täckas av någon eller några få centimeter jord.

Träd med jordklump skä plänteräs
med rotklumpens oversidä i
märknivä. Bärrotäde växter
plänteräs med rothälsen
(overgängen mellän ovänjordisk och
underjordisk del) i märknivä.
Undäntäg när det gäller
plänteringsdjup är ärter äv Sälix och
Populus som plänteräs pä 10-20 cm
djup. De bildär dä ädventivrotter frän
den del äv stämmen som hämnär
under jord, vilket gynnär deräs
etäblering.

Klemätis och forädläde rosor är ocksä undäntäg. De plänteräs med rothälsen
respektive forädlingsstället cä 10 cm under märkytän.

Figur 12. Upphöjd växtbädd när växtbäddens botten är
mindre stabil. Ca 15 % sättning av en ditforslad eller
djupluckrad jord är ett vanligt riktvärde.

For ätt inte växter med tungä
jordklumpär, som träd och storä buskär,
skä sjunkä efter plänteringen mäste
plänteringsgropens botten värä stäbil.
Just där rotklumpen skä pläceräs skä
gropens botten värä päckäd och bestä
äv enbärt mineräljord. Runt om, där
rotternä skä bredä ut sig, skä jorden
värä poros. Om växtbäddens botten
bestär äv ditforsläd jord, eller äv ännän
änledning är mindre stäbil, skä tungä
växter plänteräs hogt. 5-10 cm ovän
märknivä kän värä lägom beroende pä
underläget. När jorden sätter sig
sjunker trädet/busken och
plänteringsnivän blir korrekt.
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PLANTERA SÅ HÄR:

Figur 14.

Figur 15.

TRÄD MED ROTKLUMP
Figur 13.
Lyft i klumpen, inte i stämmen, när trädet
lästäs äv. Se till ätt klumpen är ordentligt
genomvättnäd. Gräv en grop som är betydligt
vidäre än klumpen. Vär nogä med djupet sä ätt
trädet kommer pä rätt nivä i forhällände till
märkytän - inte for djupt. Mitt i gropen, där
Fast grund under rotklumpen
klumpen skä pläceräs, skä bottnen bestä äv
päckäd mineräljord. Sätt trädet pä pläts i
gropen. Slä ner eventuellä
stodstolpär sä ätt rotternä inte
Låt stålnät och juteväv vara kvar runt
skädäs.
klumpen. Nät och väv skyddar och håller
Fyll upp drygt hälvvägs med jord
ihop rotklumpen utan att hindra
runt klumpen och tryck till pä
rötternas tillväxt. En intakt rotklump
gör att trädet står stadigare efter
nägrä ställen runt om med foten.
plantering. Juteväven förmultnar inom
Vättnä rikligt. Fyll pä med mer
några månader och nätet rostar bort
jord när vättnet sjunkit undän.
inom några år. Syntetväv, som ofta
Gor en fordjupning for
används till barrväxter, ska däremot
bevättning utmed gropens
avlägsnas helt eftersom den har lång
ytterkänt. Den underlättär
nedbrytningstid.
vättningen genom ätt den
minskär risken for ätt vättnet
rinner iväg. Bind trädet till stodstolpärnä.
BARROTADE TRÄD
Jorden skä värä poros runt helä rotsystemet i plänteringsgropen,
även under trädet. Skär bort eventuellä skädäde delär äv rotternä.
Fordelä rotternä i ällä riktningär bort frän rothälsen. Observerä ätt
rothälsen skä liggä i märknivä när plänteringen ävslutäts. Gor i ovrigt
som vid pläntering äv träd med klump.
SOLITÄRBUSKAR MED KLUMP
Plänterä som träd med klump.

Figur 16.
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KRUKODLADE BUSKAR OCH PERENNER
Kontrollerä om rotternä här vuxit runt utmed krukäns
vägg (rotsnurr). Skär i sä fäll ett kors i rotklumpens
botten, frän känt till känt. Dä bryts det rundväxände
beteendet, nägot växten här svärt ätt klärä pä egen
händ. Pä buskär bor snittet goräs 5-10 cm djupt, pä
perenner grundäre. Om grovä rotter vuxit runt skä
växten reklämeräs. Växter med rotsnurr här svärt ätt
etäblerä sig. Se till ätt rotklumpärnä är väl
genomfuktäde. Plänterä i poros jord och vär nogä med
ätt växternä inte kommer for djupt. Rotklumpen skä
bärä täckäs äv nägrä fä centimeter jord.

Figur 17.

BARROTADE BUSKAR OCH HÄCKPLANTOR
Doppä gärnä rotternä i lerä som slämmäts upp i vätten. Det okär rotternäs kontäkt
med den omgivände jorden efter plänteringen. Gräv plänteringsgropär som är sä
djupä ätt rotternä kän hängä fritt i dem. Det är bättre ätt kortä en exträ läng rot med
sekätoren än ätt vikä den i plänteringsgropen.

Figur 18.

15 (18)

❑ ETABLERINGSSKÖTSEL
SKYDDA MOT RÅDJUR OCH GNAGARE
Bärken pä ungä träd är äptitlig for bländ ännät härär, käniner och rädjur under
vintern. Sätt därfor gnägskydd runt stämmärnä. Se till ätt de när ändä ner till
märken. Tittä till skyddet ett pär gänger per är. Tä bort det innän det blir for trängt.
Efter nägrä är brukär det inte behoväs längre. Dä här bärken grovnät och är inte
längre likä efterträktäd som fodä.
HÅLL JORDEN ÖPPEN RUNT TRÄD
Runt nyplänteräde träd bor sä stor ytä som mojligt
hälläs helt oppen for ätt undvikä konkurrens om
vätten och näring. Ett älternätiv är ätt plänterä med
märktäckäre (buskär, perenner) som här mättligä
vätten- och näringsänspräk. Undvik gräsmättä som är
mycket näringsslukände och inte lämnär mycket
vätten och näring kvär till trädet. Härdgjordä ytor är
forkästligt dä de medfor dälig tillgäng till syre och gor
tillforsel äv orgäniskt mäteriäl omojlig.

Ogräsfri zon
Figur 19.

RENSA OGRÄS
Kontrollerä behovet äv ogräsrensning värje veckä. Det
är lättäre ätt rensä bort ogräs som är litet. Stort ogräs
stjäl dessutom älldeles for mycket vätten, näring och
utrymme. Vär särskilt uppmärksäm pä rotogräs.
Minstä lillä pläntä äv t.ex. kvickrot, kirskäl eller
revsmorblommä skä genäst gräväs upp. De sprider sig
ännärs snäbbt och nästlär sig in bländ de plänteräde
växternä. Undvik kemisk bekämpning i närheten äv
nyplänteräde växter.
VATTNA
Allä nyplänteräde växter skä vättnäs vid behov tills de
etäblerät sig, i ällmänhet de forstä tvä säsongernä. Kontrollerä jordens fuktighet
minst en gäng i veckän, under värmä perioder oftäre. Jorden skä hälläs fuktig. Efter
etäblering, vänligtvis frän och med tredje säsongen, kän vättning begränsäs till torrä
perioder. Vättnä sä ätt jorden blir fuktig pä djupet. Ett vänligt riktvärde är 30 liter per
m2 och tillfälle, vilket motsvärär 30 millimeters nederbord.
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GÖDSLA
Godslä inte under forstä säsongen. Rotter växer lättäre ut i jord med lägt
näringsinnehäll. Tidigt den ändrä vären borjär godslingen med ett välbälänserät och
komplett godselmedel, gärnä ett längtidsverkände. Doserä enligt änvisning pä
forpäckningen, overdoserä inte. Komposteräd ställgodsel är ett brä älternätiv som
även gynnär jordens struktur och mikroliv. Ett fem cm tjockt läger kän värä lägom
beroende pä jordens näringsnivä och mullhält. Vid änvändning äv minerälgodsel,
kompletterä med orgäniskt, mullbildände mäteriäl. All godsel skä, där det är mojligt,
brukäs ner i jordens ytskikt for ätt undvikä kväveläckäge till luften.
Godslä fortsättningsvis värje vär tills plänteringen vuxit ihop.
BESKÄR
De flestä HACKPLANTOR som plänteräs pä vären (frägä din leveräntor om du är
osäker) klipps vid plänteringen ner till cä 20 cm hojd. Vid hostpläntering klipps
pläntornä ner foljände vär. Nedklippningen gors for ätt pläntornä skä etäblerä och
forgrenä sig bättre och oävsett om mälet är en klippt eller en friväxände häck. Det
kän finnäs regionälä skillnäder for när män skä klippä ner, frägä din växtleveräntor
om du är osäker.

En klippt häck beskärs därefter bäde pä hojden och pä sidornä under uppbyggnäden.
Släpp inte upp den mer än 15-20 cm i hojd per är, dä blir häcken städig och tät.
Friväxände häckär fär efter forstä nedskärningen utveckläs fritt. Underhällsbeskär
som friväxände buskär äv sämmä ärt. Häckväxter med genomgäende stäm toppäs
inte forrän de nätt onskäd hojd, t.ex. ävenbok, bok och tujä. Enbärt häckens sidor
klipps. Avväktä med beskärning ett pär är efter pläntering.
KLATTERVAXTER bor i de flestä fäll skäräs tillbäkä efter cä ett är pä växtplätsen, for
ätt bli väl forgrenäde. Klemätis utgor dock ett undäntäg och skärs ner i sämbänd med
plänteringen sä ätt endäst tvä blädpär äterstär over märkytän.
Aven BUSKAR skärs lämpligen ner efter cä ett är pä växtplätsen for ätt fä en
kräftigäre forgrening. Undäntäg är svägväxände och spärsämt forgrenäde buskär som
jäpänskä lonnär, trollhässel m.fl.
GALLRA GLESA SKOTT PÅ PERENNER
Delning och ompläntering äv perenner kän undvikäs genom ätt gällrä skotten. Med
ären kän brist pä utrymme for skotten i pläntäns mitt medforä dälig tillväxt och ätt
mittpärtiet dor. Fyrä till fem är efter pläntering kän det värä dägs for gällring äv skott.
Lämplig tidpunkt är pä vären dä skotten borjär växä. Om det är tätt med blädskott i
pläntäns mitt, tätäre än i känternä, rivs en del äv dem bort.
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❑ TIPS OM HUR MAN UNDVIKER VANLIGA FEL OCH
FÖRHÅLLANDEN VID UTFÖRANDE OCH SKÖTSEL AV
VÄXTPLANTERINGAR

Det finns olikä orsäker till ätt det kän uppstä fel och brister i sämbänd med utforände
och skotsel äv plänteringär. Bäde växter och jord är ett levände mäteriäl, ätt helt
undvikä smärre fel är oftä svärt. Men när det uppstär väsentligä fel blir de
kostsämmä ätt ätgärdä och upptäcks de inte i tid leder det oftä till ätt växter mäste
bytäs ut och ätt växtbäddär behover goräs om.
Vanliga fel och förhållanden

Kommentar

Planteringsavstånd buskar, perenner
m.m.

Om inte annat överenskommits så är det bygghandlingens anvisningar
som gäller. Saknas uppgifter om planteringsavstånd eller om du är
osäker, fråga din växtleverantör.

Sättningar i jorden mot omgivande ytor.

Jordar sätter sig under vissa omständigheter. Kompensera för det genom
överhöjning av växtbädden. Träd och solitärbuskar med jordklump ska
alltid planteras på fast botten med mineraljord under jordklumpen.

Otillräckligt jorddjup i växtbädden.

Jorden torkar snabbt ut och växterna kan inte långsiktigt klara sig och
utvecklas på växtplatsen. Gör det till en kontrollpunkt att se över
växtbäddarnas jorddjup innan växterna planteras.

Växter som planterats för djupt.

Det räcker oftast inte att ta bort jord ovanpå rotsystemet, växterna
måste lyftas till rätt nivå i växtbädden vilket innebär att mer jord får
tillföras under rotsystemet innan växten åter planteras.

Mullhaltigt material i växtbäddens
djupare lager.

Mullhaltigt material djupare ner än ca 30-50 cm kan orsaka metangas
som skadar växtrötterna.

Tillförda jordar med kvalitetsbrister.

Använd i första hand naturligt bildad matjord som har stabil struktur
och mullhalt. Naturlig bildad jord från annat håll är
andrahandsalternativet. Fabrikstillverkade jordar saknar biologiskt liv
och stabil struktur. Mullhalten sjunker snabbt vilket ger sättningar i
jorden.

Planteringar som växer igen med ogräs.

Se till att det är fritt från rotogräs innan plantering. Var noga med
ogräsrensningen både under tiden mellan färdig anläggning och
slutbesiktning (färdigställandeskötsel) och i samband med
etableringsskötseln.

Torkskador under etableringstiden.

Kontrollera jordfuktigheten ofta. En varm sommarperiod kan det
behövas två kontroller per vecka.

Näringsbrist.

Gör en jordanalys före plantering och grundgödsla vid behov till en
måttlig näringsnivå. Utför jordanalyser även under etableringstiden.
Gödsla vid behov och med analyssvaren som utgångspunkt.

Torkskador på växtmaterialet pga.
brister i hanteringsrutiner i samband
med långtidsförvaring av växter.

Sträva i första hand efter att plantera växterna så snart som möjligt efter
växtmottagandet, det minimerar risken för konditionsnedsättning som
påverkar växternas etableringsförmåga. Skydda växterna från vind och
sol och håll dem väl uppfuktade.

Växtkvaliteter/arter/sorter som inte
motsvarar det beställaren föreskrivit.

Vid brist på efterfrågade arter/sorter/växtkvaliteter, gör en avstämning
med beställaren så att ersättningsväxterna kan godkännas innan
leverans och plantering.

E-certifikat saknas för E-plantor.

E-certifikat ska medfölja samtliga E-plantor.
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