ETABLERINGSSKÖTSEL AV VÄXTER
Vi tackar för att ni valt oss som leverantör att utföra arbete hos er. Nya växter har planterats som behöver
mer skötsel de första åren vilket betalar sig på lång sikt med vackra och välmående plantor.
Vattning: Vattning med sunt förnuft, kontrollara alltid om jorden är våt eller torr innan du vattnar. Inget
småduttande utan en ordentlig vattning på ca. 25 liter /m2 mår växterna bra av. En väldränerad jord
behöver vattnas oftare än en sämre dränerad jord. Hur ofta du skall vattna beror på väderleken och du
får själv göra en bedömning om du behöver vattna. Nyplanerade växter får aldrig torka.
Ogräs: Rensning av ogräs i nyplanterade rabatter är alltid viktigt. Detta eftersom ogräset stjäl vatten
och näring från den nyplanterade växten, vilket resulterar till en sämre etablering av den nya växten och
dessutom blir ogräset svårbekämpat om det inte tas bort i tid.
Gödsling: Växterna är mest behov av gödsling de första åren. Gödsla enligt tillverkarens rekommendationer
i maj månad och därefter efter vid behov. Är det barkat i rabatten måste gödningen läggas under barken
eftersom barken stjäl kväve. Perenner och bärbuskar skall gödslas varje år och tänk på att surjorsväxter
t.ex. Rhododendron skall ha gödsel utan kalk.

BESKÄRNING
Buskar: Inget behov av beskärning de första åren, därefter vid behov underhållsbeskärning. För buskar av
typ Spirea och Ölandstok röjes dessa med fördel ned vart 5:e år (föryngringsbeskärning).
Träd: Viss uppbyggnadsbeskärning kan behövas de första åren. Detta varierar för olika trädsorter så tag
reda på när och hur just din trädsort skall beskäras. Om ditt träd har trädstöd skall detta tas bort efter 2 år.
Fruktträd: Uppbyggnadsbeskärning de första åren och därefter beskärning varannan till vart 3:e år. Skydda
trädstammaran mot gnagare under vintertid och ta bort skydden under sommaren.
Perenner: Klipps ned på våren då frosten försvunnit. Tänk på att det torra skyddar plantan mot den tidiga
vårsolen. Ansa dina perenner efter behov under växtsäsongen. När plantorna är för stora delar man dem.
En bra regel är att vårblommande perenner delas på hösten och att höstblommande perenner dels på
våren.

HÄCKAR

Nyplanterade häckar klipps ned till ca 10-20 cm vid planteringen. Därefter klipps ca. hälften av den nya
tillväxten till färdig höjd. När plantan nått sin färdiga höjd görs putsklippning och toppklippning 1-2 ggr/
år i juni/juli och augusti/september.

Bok och Avenbok: Binds med fördel upp mot en bambukäpp vilket gör att det blir en snabbare
tillväxt. Kontrollera uppbindningen så att den inte stryper plantan. Klipp sidorna för en tätare
häck, toppen klipps först när den nått färdig höjd. Tänk på att häcken skall vara bredare nedtill
och samlare upptill. Bambukäpparna tas bort när plantan är stadig.
Tujahäckar: Toppas och klipps maj - augusti först då de nått färdig höjd.
Idegranar: Klipps lite olika beroende på sort och växtsätt med klippning i april/maj eller september.
Friväxande häckar: Klipps efter behov.

