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FDV Dokument – Trær
I henhold til pakkseddel.
Produkt
Størrelse ved
levering

I henhold til pakkseddel.

Anvendelse

Trær til utplanting.

Lagring før planting

Trærne lagres svalt og skyggefullt.
•

Planting

•
•

Plasser treet i plantehullet. Løsne strien/nettet rundt rotklumpen og brett
det litt ned. Klipp av strammestrengen på klumpnettingen.
Plantedybde er avhengig av jordart. I tunge masser må alltid toppen av
rotklumpen stå litt høyere enn jordnivået rundt – unngå dyp planting. På
lette masser må en passe på at rota får tilgang til vekstjord og vann.
Det er viktig at trærne vannes godt ved planting.

Jord

Bruk en jord som kan frigi næring over tid og samtidig holde på fuktighet.
Tilført vekstjord må blandes noe med stedegen jord for å gi kontakt for videre
etablering.

Oppbinding

Det er viktig at treet forankres de første 2 – 3 årene.
Man kan bruke staur eller Duckbill (forankring under jorden).
Husk å løsne oppbindingen etter hvert som treet vokser, og fjerne den når
treet er forankret (staur).

Vanning

Tilstrekkelig vanning i planteåret og påfølgende år er avgjørende for god
etablering. Treet trenger 30 l vann 2 ganger i uka.

•
Gjødsling

•

På normal jord anbefales 50 – 60 gram fullgjødsel eller tilsvarende
organisk gjødsel pr. tre.
Gjødsles 2 ganger pr år, tidlig vår og forsommer i forbindelse med
vanning/nedbør.

•
•

Ingen gjødsling etter St. hans da dette kan forskyve avmodning og gi
frostskader.
Spesielt viktig med gjødsling på Sorbus-arter i etableringsperioden.
Manglende gjødsling vil føre til stagnering av vekst og utvikling.

Ugress

Vi anbefaler å holde jorda rundt treet fri for ugress de første årene.

Beskjæring

Trærne må vurderes med hensyn til kronebeskjæring de første 3 årene.
Dette er individuelt for hver tre.

Leverandør /
produsent
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