Jorden!

Pasning og vanding!

Næsten al slags naturlig jord er egnet til
plantning af træer.

Alle nyplantede træer skal vandes ugentlig de
første 2 år. Også selv om det regner lidt!

Murbrokker, stabilt grus og byggeaffald duer
ikke.

Brug vandingspose eller lav en lille jordvold
rundt om træet.

Hård og sammenkørt jord skal løsnes eller
grubbes i mindst 70 cm. dybde og mindst
2 x 2 m.

Vand IKKE hver dag!

Flerårigt ukrudt fjernes før plantning og
jorden holdes ren for ukrudt på mindst
1 x 1 m. i 2 år.

Gødning!
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Giv gødning 1. maj og 1. juli de første 2 år.
Ca 30 g. klorfattig gødning hver gang er
tilstrækkeligt.

Nyheder fra Joel Klerk
På Plantefagmessen 9. august
Hotel Nyborg Strand

Syringa meyeri ’Palibin’

Mette Nørgaard

På stamme, ekstra omplantede
og
Joel Klerk
med stor, fyldig krone

Planteskole,
Ll. Lyngbyvej 37, 3320 Skævinge
Tlf. 48 21www.klerk.dk
07 71 Mail. joel@klerk.dk

Vi har i år fuldt sortiment af store, solitære
syrener.

Plante- og
pasningsvejledning
Se plantefilm på: www.klerk.dk

Sådan planter
du barrodstræer:

Sådan planter du
træer med klump

Plantetid er fra oktober til december
og februar til maj.

Plantetid er fra oktober til december
og februar til maj.

•

Grav et plantehul så stort at rødderne
kan ligge udstrakt deri.

•

Behold lærred og trådnet på klumpen,
det mørner og ruster væk i løbet af få år.

•

Lange rødder må hellere afkortes end
bøjes.

•

Grav et plantehul ca 20 cm bredere end
klumpen og løsn jorden i bunden.

•

Bunden af plantehullet skal løsnes, så
overskydende vand kan drænes væk.

•

Grav ikke dybere end klumpen er,
klumpens top skal flugte jordoverfladen.

•

Bank en plantepæl fast i jorden, ca. 50
cm.

•

Sæt klumpen i hullet og pak løs jord ned
under klumpen så den står stabilt.

•

Sæt træet i hullet og fyld halvt op med
løs jord.

•

Fyld halvt op med jord og træd til.

•

Ryst træet så jorden fordeler sig mellem rødderne og ryst træet op, så rødderne er i jordoverfladen.

•

Hvis der er lærred eller tråd som
strammer mod stammen fjernes det.

•

Bank 3 plantepæle i rundt om træet og
fyld op med jord. Træd til.

•

Bind træet til med sele.

•

Vand rigeligt ved forårsplantning.

•

Der skal ikke vandes ved efterårsplantning!

•

Træd til og fyld helt op og træd til igen!

•

Bind træet til med sele og afstandsklods.

•

Vand rigeligt ved forårsplantning.

•

Der skal ikke vandes ved efterårsplantning!

Træets rødder må ikke tørre ud.
Opbevar barrodstræer i skygge eller
tildækket!

En lille jordvold
holder på vandet.

De øverste rødder
skal ligge lige
under overfladen.

Pælene sættes helt op
ad klumpen så den
klemmes fast.

Undgå at plante for dybt!
Rødder skal kunne ånde, ellers visner
selv store træer.

