LYCKAS MED HÄCKVÄXTER
PLANTERINGSTID
Barrotade häckplantor planteras tidig vår, slutet av mars till mitten av maj (kan variera beroende på vädret)
eller sen höst (från oktober till marken fryser). OBS! endast vårplantering av avenbok, bok och vintergrön
liguster. Krukodlade plantor kan sättas hela säsongen från vår till höst.

PLANTERING
1.

Luckra jorden på 40 cm djup och 50 cm bredd. Om häcken ska planteras nära asfalt eller hårdgjorda
ytor kan man stöta på bärlager. Detta ska grävas bort till 50 cm djup och ersättas med matjord.
Blanda matjorden med en tredjedel jordförbättring, t.ex. kompost, kogödsel, planteringsjord eller
gödslad torv.

2.

Vattna plantorna. Barrotade plantor ställs i en hink med vatten eller vatten/lerblandning. Rötterna får
inte utsättas för sol och vind. Krukodlade plantor sänks i en hink med vatten några minuter

3.

Gräv en ränna eller hål för varje planta lika djupt som plantans rotsystem. Rötterna ska inte vika sig
i botten. Alltför långa rötter klipper man av. På krukodlade plantor ska klumpens överdel vara i nivå
med marken.Trampa till runt plantorna.

4.

Lägg upp åsar av jord längs häcken för att hindra vattnet att rinna bort. Vattna ordentligt, 10 liter per
planta. Duscha grenarna.

5.

Uppbindning av häck med genomgående stam, t ex avenbok, bok, lärk: Varje planta binds vid en
vid en vajer spänd mellan stolpar.Avståndet mellan stolparna
bambukäpp. Bambukäpparna
bör vara ca fem meter.

SKÖTSEL
Vattning: En nyplanterad häck ska hållas jämnt fuktig, känn efter med handen en bit ner i jorden.. Duscha
grenverket ofta, vid soligt och blåsigt väder
gånger om dagen.
Gödsling: Första året ska det inte behövas någon extra näring om man jordförbättrat vid plantering. Följande
år gödslar man på våren och försommaren med ett fullgödselmedel.Kompost eller kogödsel kan gärna läggas
på varje år, särskilt om jorden är mager och sandig.
Beskärning: En nyplanterad häck ska beskäras hårt, ner till 10-20 cm höjd. Vid tidig vårplantering klipper
man vid plantering. Vid sen vårplantering och höstplantering klipper man följande vår innan lövsprickning.
OBS! Häckar med genomgående stam, t ex avenbok, bok och lärk klipps inte förrän de nått önskad färdig
höjd.

© www.traslovstradgard.se

