RÅD OM PLANTING AV TRÆR

Mottak av trær:
•Vis forsiktighet ved avlessing av trærne fra bil.
•All håndtering bør foregå i rotklumpen.
•Unngå skade på bark og greiner.
Oppbevaring av trær før planting:
•Oppbevar trærne i skyggen.
•Unngå sol eksponering på rotklumpen.
•Dekk til rotklumpen med våte jutesekker eller
lignende.
•Vann rotklumpen ved sterk sol og varme.
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Planting av trær på leirjord:
•Løsne jorden ned til ca 60 cm der treet skal
plantes med eks. en minigraver. Dette gjøres for
at teets røtter lett skal etablere seg i den løse
jorden.
•Grav ut selve plantehullet med en spade.
•Plant rotklumpen halvveis ned i
plantehullet.
•Halve rotklumpen skal være over
bakkenivå.
•Nettet rundt jordklumpen skal ikke fjernes, men
løsnes rundt stammen.
•Fordel en sekk kugjødsel kompost på siden av
rotklumpen (ikke under).
•Over kompost og rotklumpen legges et lag med
sand fordelt ca 1,2 m fra stammen og utover.
Sanden er viktig for å få god lufttilgang til
røttene.
•OBS! På leirjord må man sørge for drenering ut
av plantehullet. Hvis plantehullet ikke dreneres vil
treets røtter drukne. Treet vil stagnere og få en
meget redusert vekst.
På leirjord er disse tiltak unødvendig.
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Oppbinding av trær:
•Det er viktig at treet forankres de første 2–3
årene.
•Bruk alltid tre oppbindings stokker pr. tre.
•Stokkene stabiliseres med tverr liggende bor.
•Treet festes til hver av trestokkene med elastisk
gummibånd, bundet fra hver stokk og en halv gang
rundt stammen.
•Husk å løsne oppbindingen etter hvert som treet
vokser, og fjern oppbindingen når treet er
forankret.

Duckbill treforankring:
Treet blir forankret uten synlige og hemmende
trestokker og gir et elegant og luftig uttrykk.
Duckbill systemet forankrer rotklumpen under
jorden med tre jordankre som skytes ned i bakken.
Rotklumpen festes i de tre ankrene med en
festestropp.

Beskjæring:
Beskjæring av trærne er gjort av Seim Trær og
Planter AS før levering. Man skal kun fjerne
eventuelle greiner som er knekt under
transporten. Toppskuddet på treet skal aldri
beskjæres. Beskjæring av toppskuddet skaper
ubalanse i treet og vil ødelegge treets naturlige
vekstform for alltid.

Lykke til med plantingen!

Generell vedlikeholds beskjæring:
•Fjern en topp ved doble topper.
•Fjern grener med spiss grenvinkel.
•Fjern de nederste greinene (stamme opp treet)
hvis bladmengde tillater det.

Gjødsling:
•Ikke gjødsle etter 30. juli og aldri direkte i
plantehullet.
•På normal jord anbefales 50 – 60 gram
fullgjødsel pr. tre. Man kan også bruke organisk
gjødsel.
•Gjødsle rett før vekststart om våren og fordel
gjerne gjødselmengden over 2 – 3 ganger.

Vanning:
•Tilstrekkelig vann i planteåret og påfølgende år
er avgjørende for god etablering.
•Treet trenger ca 30 liter vann 2 ganger i uka.
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