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PLEJE AF PLANTER 

VAND 
Vanding er et stort plejekrav. Nyplantede planter må ALDRIG udtørre i rodzonen, og for at undgå 

skader, bør vanding indsættes inden planterne begynder at hænge. Hold derfor løbende kontrol med 

at jorden er fugtig, og husk at vande hele vækstlaget igennem ca. 30 cm dybde. 

Hvis det har været en tør vinter, skal du starte tidligt med vanding. Stedsegrønne planter er i vækst 

hele året og bør derfor vandes i tørre perioder efterår og vinter. Ved etablering af større træer skal der 

vandes med 200 liter vand hver 14. dag fra maj til august, uanset nedbør. For at sikre god og effektiv 

vanding kan vandingsposer bruges, disse kan du købe hos os. 

UKRUDTSBEKÆMPELSE � 
Ukrudt må ikke forekomme i en mængde eller størrelse der kan udkonkurrere de nye planter. Hold 

derfor altid jorden ren omkring planterne. Ligeledes er græs en stor konkurrent for nye planter, så 

hold min. 30 cm jord ren omkring planter i plænen. Træer der er plantet i græsplænen, bør have en 

ren cirkel på 70 cm Ø. Normalt vil ukrudtsbekæmpelse være tilstrækkeligt at fjerne ukrudt mm 4 - 6 

gange om året. Ved etablering af stauder og bunddækker bør det dog være intensiv pleje indtil 
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en og dækker al jorden. 

Idet planterne kommer fra planteskolen hvor de har haft optimal pleje, er det vigtigt at hjælpe 

planterne på vej på deres nye gro sted. Gød havens bede en gang i foråret med 3 -5 kg. pr. 100 m2 

og ellers spørg der hvor du køber gødning hvilken type de anbefaler til div. plante typer. Nogle 

planter tåler ikke kalk m.m. Lige ledes kan det være en god ide at foretage en jordanalyse, så 

næringsforholdet i jorden er kendt. Roser og andre planter kan med fordel gødes to gange om året. 

OPBINDING �
Efterse jævnligt at opbindingerne er tilpasset og ikke gnaver i træet eller er for stramme, i så fald 

skal de løsnes lidt i takt med træet vækster. Opbindinger fjernes efter to vækstsæsoner. 

BESKÆRING 

Fælles for alle planter er, at man fjerner alle syge, døde og knækkede grene, samt grene der gnaver 

på andre grene. Derudover er beskæringsmetoderne meget forskellige for plantetyperne. Spørg 

derfor en fagmand hvis du er i tvivl. Hækplanter med gennemgående akse, klippes kun på siderne 

ind til ønskede højde er nået, det gælder bl.a. bøg, avnbøg, narv, tuja m.m. Ligusterhæk har godt af 

at blive klippet i siderne, såvel som top, idet det giver tæthed. 

SYGDOMME OG SKADEDYR 
Dette kan være livstruende for planterne, derfor skal det bekæmpes, når det opdages. 

GARANTI PÅ PLANTER 
Forestår vi ikke vedligeholdelsen efter plantning, ydes der kun garanti på de levende og plantede 

planter, hvis der kan føres bevis for, at vi har udført et mangelfuldt stykke arbejde, eller de levende 

planter ikke har været i orden, samt du skal kunne dokumentere du har udført pleje i form af 

vanding, renholdelse og gødning. 
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