Råd og vejledning om specifikke beplantninger:
Rododendron:
Plantes i spagnum, og har godt af at blive topdresset i foråret/ april med spagnum, evt. med
gødning ellers tilsættes der en håndfuld rododendron gødning, som smides ind under planten
(husk vanding). Rododendron gødning bruges også til andre surbundsplanter. Desuden kan de
også godt lide bøgeblade og nåle fra nåletræer.
Roser:
Beskæres i slut april 1 cm over udadvendte skud. Bunddækkeroser, kan klippes ned med hæk
klipper evt. hvert andet år. Roser skal gødes hver måned fra 1. maj – 1. august. Mængden af
gødning afhænger af, om det er en animalsk gødning eller en mineralsk gødning. På produktet står
vejledninger om mængde af gødning pr. kvadratmeter. Det er vigtigt at rette sig efter disse
vejledninger. Husk også vand godt, meget gødning og vand holder ofte div. sygdomme og
skadedyr på afstand.
Blomstrende buske:
Det er bedst at tage 1/3 del af de tykke grene af i bunden af planten ca. 15 cm over jorden derved
holdes planten, i en passende højde.
Træer:
Mellemstore og store træer skal have en opbindings pæl, for at rødderne kan få fred til at etablere
sig. Opbindings pæle fjernes efter 2 år. Ved podet træer, kan det være nødvendigt at stå længer
idet kronen udvikler sig hurtigt i forhold til rodnettet. Podet træer / opstammet med en kugle
krone el. lign. har godt af at blive beskåret i kronen. Tag ca. ½ af det nye skud, hver sent efterår el.
slut vinter derved bliver kronen tætter og rodnettet kan bedre følge med kronens str.
Alle nyplantede træer skal vandes ugentligt de første 2 år. Forår – sommer efter plantning vandes
rigeligt, 40 ltr. pr. træ pr. vanding.

Hæk:
Efterår / vinter så længe vi kan komme i jorden, er det en god tid til at plante hæk. Hold ukrudt og
græs væk fra planterne, så kommer de meget hurtigere. Hæk planter med gennemgående akse,

klippes kun på siderne ind til ønskede højde er nået, det gælder bl.a. bøg, avnbøg, narv, tuja m.m.
Disse må ikke plantes for dybt, så bliver de kvalt. Ligusterhæk derimod må gerne plantes ned til
første grenkryds, så de ikke står og vipper. Liguster har godt af at blive klippet i siderne, såvel som
top, idet det giver tæthed.
Stauder:
Nyplantede stauder skal vandes godt, de må ikke tørre ud. Indtil stauderne vokser sammen skal
spirende ukrudt mellem planterne fjernes. Mange stauder begynder at visne ned, når de har
blomstret, og snart bliver løvet trist. Dette kan man til dels undgå ved at klippe stauderne tilbage
efter første blomstring. Tit kommer der en ny blomstring, ofte kommer der nyt frisk løv, som
holder sig frisk til frosten kommer. En veletableret staudebeplantning passer stort set sig selv, og
skal klippes ned i løbet af de første forårsmåneder. Lavendel er en træagtig staude og har derfor
godt af at blive klippet ned til ti cm over jorden i slut april, for at bevare tætheden i bunden.
Stedsegrønt:
Skal altid vandes godt. Nogle formklippes, andre bruges som hæk, eller solitær planter. Mange
tåler ikke at man klipper ind bag det grønne, så kommer de ikke igen. Andre skyder fra de bare
grene, så som buksbom, kirsebærlaurbær m.m. Buksbom klippes i aug. og overspules med vand
efterfølgende.
Ellers er beskæring af de stedsegrønne ofte i juni måned, på de lavt voksende sorter kan de
yderste spidser klippes. Søjleformet planter kan rettes til med hæk klipper.
Fyr kan begrænses i vækst ved at klippes det halve ’lys’ (de nye skud) af.
Gran, beskæres ikke, Taks tåler kraftig beskæring og kan formklippes.

Frugttræer:
Æble- og pæretræer udvikler sig bedst, hvis de beskæres, mens blomme- og kirsebærtræer
normalt beskæres så lidt som muligt. Blomme- og kirsebærtræer må kun beskæres, mens der er
blade på træerne, mens æble- og pæretræer er meget tolerante overfor indgreb og i princippet
kan beskæres året rundt. Dog er det en god ide at undgå blomstringsperioden, da der vil gå mange
blomster tabt, når grenene trækkes ud af træet.
Man behøver ikke udføre hele arbejdet på en gang. Det kan være nemmest at vurdere træets
facon og størrelse, når der ikke er blade på træerne. Det taler for vinterbeskæring. Omvendt kan
man i sommerens løb bedre se, hvilke grene der ikke udvikler frugt og skygger for andre. De kan
fjernes på det tidspunkt. Og i forbindelse med plukningen afslører det sig tydeligt, hvilke grene der
vanskeligt lader sig høste. Da kan de fjernes, mens man kan huske, hvor problemerne var.
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