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TRANSPORT
INTRO
För att bevara kvaliteten hos de 

levererade plantorna och se till att de 

växer och frodas finns det några få, 

men avgörande saker, du bör tänka på.

Med dessa riktlinjer vill vi hjälpa dig 

med detta.

TRANSPORT
Vi lastar och säkrar alla plantor försiktigt och 

omsorgsfullt så att även våra kunder ska kunna 

lasta ur dem lika försiktigt och omsorgsfullt. 

Skador kan minska kvaliteten och plantans 

förmåga att växa och frodas.

Före lastning blir alla plantor från oss 

tillräckligt vattnade. Men beroende på 

rådande väderförhållanden kan plantorna 

under transporten förlora mycket fukt. 

KONTROLLERA DÄRFÖR FUKTEN HOS 

JORDKLUMPARNA VID URLASTNINGEN.
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LEVERANSDOKUMENT
Kontrollera leveransdokumenten (följesedel och 

kvitto) innan du lastar ur och kontakta oss direkt 

vid eventuella frågor eller om något känns oklart!

KONTROLLERA I GOD TID ATT LÄMPLIGA 

MASKINER OCH HJÄLPMEDEL FÖR URLASTNING 

FINNS PÅ PLATS.

L
Bland leveransdokumenten hittar du inte bara en 

lista över varorna i lasten utan även viktig 

information som du behöver för att kunna lasta ur 

plantorna försiktigt:

· Uppgifter om last och förpackningsenheter 

  (t.ex. pallar, pallådor, lårar) 

· Från vilken sida ilastning har skett och 

  urlastning   bör ske 

· Uppgifter om överenskommen urlastningsplats



TRANSPORT
URLASTNING
Vi rekommenderar att alla plantor 

lastas ur snarast efter ankomst. Arbeta 

försiktigt och omsorgsfullt för att 

skydda plantorna mot skador. 

Du måste alltid använda rätt hjälpmedel 

(t.ex. en gördel för lyft av jordklumpar, 

lasthanteringsutrustning från Clasen & 

Co). Vid lyft får plantans tyngd  ENDAST 

vila på jordklumpen, de vadderade 

öglorna om stammen är endast till för 

att stödja och säkra stammen. 

Före urlastning av träd: 

ÖPPNA FÖRST TRAILERNS TAK OCH 

LOSSA DÄREFTER DE SPÄNNBAND 

SOM ANVÄNTS FÖR ATT SÄKRA TRÄDEN!
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Varor på pal lar måste packas 
ur för mellanförvaring

Föredömlig mellanförvaring vid trädleverans

MELLANFÖRVARING
Vattna alla plantor direkt vid mottagande!

Om plantering inte kan utföras omedelbart måste 

växter med nakna rötter och växter med jordklump 

genast lindas in för att skyddas mot uttorkning! 

Förvara plantorna så upprätt och efter 

genomfuktning av jordklumparna täcker du dem 

med lämpligt material (jutesäckar, substrat). 

Förpackade containerplantor måste packas upp 

och även de förvaras upprätt!

Vi rekommenderar våra kunder att skyndsamt 

ordna ett extra skydd mot direkt solexponering, 

frost, vind och skadedjur. 

Ställ plantorna skuggigt.

PALLAR MÅSTE PACKAS UR.



BESKÄRNING
ALLMÄNT
Före plantering avlägsnar du grenar 

som korsar eller gnids mot varandra 

liksom även skadade grenar. 

Hos träd med nakna rötter avlägsnar 

du skadade rotdelar. Hos träd 

med jordklumpar avlägsnar du enbart 

utstickande rotändar. 

FÖR OPTIMAL TILLVÄXT OCH 

UTVECKLING SKA VÄXTERNA 

BESKÄRAS RESPEKTIVE GALLRAS UR.

Beskär alltid ovanför bladknoppar som är 

riktade utåt – på så vis stoppas hindrar du 

inåtväxande skott. Vid motsatta knoppar 

(som t.ex. hos Acer) avlägsnas den knopp 

som är riktad inåt kronan. 

Vid avlägsnande av hela grenar detta alltid 

ske ovanför grenkragen i – denna omsluter 

då såret (snittytan) snabbare.

För att inget vatten ska kunna bli 

stående på snittytan ska snittet alltid 

göras lite snett utåtriktat.
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BESKÄRNING AV HÖGSTAMMADE TRÄD
Utför helst beskärningen FÖRE plantering – 

då kan du nå kronan utan hjälpmedel.

TA ALLTID HÄNSYN TILL TRÄDETS GENERELLA 

OCH ARTTYPISKA VÄXTSÄTT OCH GYNNA DETTA 

GENOM BESKÄRNINGEN. 

Det huvudsakliga målet med beskärningen är alltid 

att återställa balansen mellan jordklumpens och 

kronans volym. Den här balansen är en viktig aspekt 

för en snabb och god tillväxt hos träde.

Ett träd med jordklump förlorar i regel runt 30 % av 

sin rotvolym vid upprotningen. Därför behöver även 

kronans volym minskas med motsvarande 30 %. På 

så vis uppnår du att trädet under sin tillväxtfas kan 

producera mindre bladmassa, att vattenbehovet 

minskar genom minskad avdunstning och att trädet 

kan bilda nya finrötter utan stress.

Börja beskärningen med att avlägsna transports-

kadade grenar, grenar som korsar eller gnids mot 

varandra. Därefter befriar du huvudskotten. Toppen 

på trädet ska ha ett höjdförsprång för att inte förtvi-

na. Korta ner eller avlägsna även kraftiga sidogrenar 

som konkurrerar höjdmässigt med huvudskottet.

                   VID ALLT BESKÄRNINGSARBETE BÖR         

                   DU HA DEN ARTTYPISKA TREKANTIGA                     

                   FORMEN SOM LEDSTJÄRNA: 

                   AVSMALNANDE UPPTILL  OCH ALLT 

                   BREDARE NERTILL. 

Vid klotformade och hängande kronor ska 

alla grenar kortas upp till 50 % för att främja 

kraftiga och täta nya skott och snabbt få en 

stor volym på kronan.

Alnus spaethi i

Vid avlägsnande av hela grenar
detta al lt id ske ovanför grenkragen i



PLANTERING
SUBSTRAT/PLANTJORD
Kontrollera pH-värdet på 

växtplatsen och hos växtsubstratet, 

det måste passa för de aktuella 

plantorna! 

När det gäller pH-värdet har de flesta 

träd en bred amplitud (tolerans) vad 

gäller växtplatsen. Men det finns arter 

som i vissa miljöer reagerar med 

betydligt bättre eller sämre tillväxt 

och utveckling. 

Vi rekommenderar:

ETT PH-VÄRDE PÅ 7,0–8,5 FÖR ARTER 

SOM ÄLSKAR KALKRIK JORD och 

ETT PH-VÄRDE PÅ 5,0–7 FÖR ARTER 

SOM ÄLSKAR SUR TILL NEUTRAL JORD. 

PLANTERINGSGROP • 
PLANTERINGSDJUP/-HÖJD
Storleken på planteringsgropen måste vara minst 

1,5–2 gånger så stor som jordklumpsdiametern för 

att tillräckligt med växtsubstrat ska kunna fyllas 

på i botten och på sidorna innan trädet sätts ner. 

Trampa (packa) försiktigt på substratet och vattna 

under planteringen.

PLANTERA ALDRIG FÖR DJUPT!

Utgå från det planteringsdjup som plantskolan 

rekommenderar och tänk på att växten under de 

första veckorna komma att sätta sig lite ytterligare. 

RÖTTERNA MÅSTE VARA HELT I KONTAKT MED 

JORDEN I BOTTEN. 

Vermeiden Sie Lufteinschlüsse oder Hohlräume 

Undvik luftfickor eller hålrum i planteringsgropen. 

Rötterna kan annars torka ut. 

Hos plantor med JORDKLUMPAR öppnar du 

bara snörningen på jordklumpsväven respektive 

trådkorgen vid rothalsen. Väven och trådkorgen 

ska inte avlägsnas.

Hos KRUKODLADE PLANTOR respektive 

CONTAINERPLANTOR använder du en vass kniv 

och snittar rotsystemet på 3–4 ställen. 

Rötterna förgrenar sig då snabbare och den bättre 

vattenupptagningen främjar etableringen.

PLANTERA HELLRE VÄXTEN LITE FÖR HÖGT! 

Tumregel: Jordklumpens ovansida är nästan i höjd 

med markytan när jordklumpen sätts ner i 

planteringsgropen. Substrat i ett lager om max 1–2 

cm över jordklumpen bidrar till att skydda den mot 

uttorkning. Anlägg en tillräckligt hög bevattnings-

kant som motsvarar jordklumpens diameter. Vattna 

generöst tills jordklumpen, omgivande substrat och 

även marken runt om är ordentligt genomdränkt.

GÖDNING
Som startgödsel rekommenderar vi gödning med 

erforderlig kvävehalt och som innehåller flera 

näringsämnen. Ju större stamomkrets desto mer 

gödning. Vid vårplantering rekommenderar vi 

långtidsverkande gödsel med en effekt som varar 

i 3–6 månader, vid höstplanering rekommenderas 

9–12 månader.

FÖRANKRING
Trefot med tvärreglar har visats sig vara bäst. Slå 

ner stolparna innan du sätter ner trädet eller fyller 

igen planteringshålet. De bör nå minst 30–40 cm 

djupare än botten på planteringshålet.
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Perfekt: 
en trefot med 
tvärreglar



SKÖTSEL & UNDERHÅLL
BEVATTNING
Efter plantering – vattna generöst, minst 

var 14:e dag (vid behov oftare om vädret 

så kräver). Som tumregel för vattenmängd 

fungerar storleken på jordklumpen: 

t.ex. 100 liter vatten vid en jordklumps-

diameter på 100 cm.

Kontrollera att bevattningskanten är 

tillräckligt hög. För en optimal utveckling 

och etablering hos nyplanteringar är 

en ansvarsfull bevattning av avgörande 

betydelse!

På vår och sommar bör du vattna oftare 

och rikligare. 

KONTROLLERA OFTA HUR 

FUKTIG MARKEN ÄR.   

Förlita dig inte på att plantorna för tillräckligt med 

vatten enbart genom regn. Regnvatten genomfuktar 

sällan marken särskilt djupt, så stora regnmängder 

kommer sällan. Dessutom fungerar lövverket som ett 

paraply och leder bort nederbörden från jordkupan.

Tills växten har etablerat sig helt på växtplatsen 

(ca 2 år) torkar jordklumpen ut betydligt snabbare 

än det omgivande jordlagret. 

Under denna tid är omsorgsfull bevattning ett 

absolut måste.

UNDER TORRPERIODER PÅ SOMMAREN 

ÄR TÄTARE BEVATTNING ETT ABSOLUT KRAV! 

Även växter som är mycket resistenta mot torka kan 

inte dra nytta av denna egenskap förrän 

EFTER en fullständig etablering. Städsegröna 

plantor skyddar du mot den torra vintern genom 

regelbunden bevattning ända tills frosten kommer.

BESKÄRNING
Klipp helst ner växten på våren eller samtidigt 

med beskärningen. Stamskott avlägsnas på våren. 

Skadade och torkade kvistar avlägsnas alltid 

direkt.

ALLMÄNNA TIPS

Genomför regelbundna kontroller med 

avseende på SKADOR, SJUKDOMAR och 

SKADEDJURSANGREPP. 

Genomför regelbundna kontroller med avseende 

på FÖRANKRINGEN och UPPBINDNINGEN.

Luckra upp JORDKUPAN och håll den fri 

från ogräs.

Tänk på att SKYDDA STAMMEN mot skadedjur, 

mekaniska skador och solexponering.

Vid BRISTSYMTOM – a jordprover och eftergödsla 

med saknade näringsämnen. 

Kontrollera PH-VÄRDET, det måste passa 

plantorna.

Skydda trädet mot för mycket uppskottad SNÖ 

på jordkupan, för vid TÖVÄDER  frisätts annars 

för mycket vatten och salt.
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•
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HÄCKPLANTOR
BESKÄR VID PLANTERING
För att häcken ska få en enhetlig höjd 

utgår du från den kortaste plantan 

och kortar den med 5–10 cm. Sedan 

klipper du ner alla andra till samma 

höjd. Klipp sidorna på häcken lätt så 

att alla växter får samma densitet/

tjocklek.

FÖRSTA SOMMAREN 
EFTER PLANTERINGEN
Beskär häcken efter midsommar, den 23 juni.

Utgå från den lägsta delen av häcken och korta 

längdtillväxten med ca 1/3. Skär även tillbaka si-

dorna med ca 1/3 av tillväxten. På så vis gynnar 

du en tät och kompakt tillväxt.

ÅRLIG BESKÄRNING
Redan etablerade häckar behöver underhållas 

regelbundet genom beskärning för att få och 

behålla önskat utseende och insynsskyddande 

täthet. I optimalfallet skär du tillbaka häcken 

lite kraftigare efter växtperioden och trimmar 

den lättare på sommaren.

BEVATTNING
Häckar har ofta en mycket utsatt växtplats som 

exponeras för mycket blåst och sol. Säkerställ en 

adekvat bevattning baserat på art och växtplats. 

En permanent droppbevattning lönar sig framför-

allt vid stora planteringar och på växtplatser som 

är mycket utsatta för blåst och hetta.
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