
LYCKAS 
MED 
TRÄD

VÄXTPLATS
Välj växt efter plats. Ta reda på vilka träd som passar för dina förhållanden, sol, skugga, fuktigt, torrt,
blåsigt…

PLANTERINGSGROP
 
Större träd behöver ett jorddjup 60-70 cm och en bredd på 100-150 cm. Försök ta reda på klumpens storlek 
innan du tar hem trädet. Trädet ska stå med rotklumpens ovansida i samma nivå som markytan eller något högre, 
aldrig lägre. Bottna gärna med grus i gropen så underlättas dräneringen (inget träd vill stå med rötterna i vatten) 
och det blir en stabil botten som inte sjunker.

PLANTERING
 
Välj gärna en regnig eller mulen dag att plantera. Skydda trädet från sol och vind tills det är dags att plantera, 
det är speciellt viktigt att skydda rötterna. Se till att klumpen och planteringsgropen är genomvattnade. Ta av 
eventuell kruka. Stora träd kan ha väv och ståltråd runt klumpen, dessa tas inte bort. 

När trädet är på plats i gropen öppnar man upp väv och tråd så de inte stryper stammen. Med tiden bryts de ner i 
jorden. Packa jorden runt klumpen och fyll upp så rötterna täcks men låt inte jorden gå upp på stammen. Vattna 
rikligt och lägg gärna upp en jordvall runt trädet 40 cm från stammen så stannar vattnet kvar.

UPPBINDNING OCH VILTSKYDD
 
Beroende på trädets storlek och vindförhållandena sätter man två eller tre stolpar runt trädet. Använd breda
uppbindningsband av sadelgjord eller gummi. För att undvika skavsår på grenarna placeras alltid uppbindningen
under nedersta grenen och stolpen sågas av. Glöm inte gnagskydd, vissa växtslag är i tidiga år extra smakliga för 
kaniner och harar. Tänk på att kontrollera varje år att gnagskyddet inte skadar trädet och ta bort både skydd och 
uppbindning efter tre år.

VATTNING
 
Vattna minst en gång i veckan första säsongen men låt det torka upp mellan vattningarna. Ett nysatt träd ska
aldrig sloka med bladen. Duscha gärna kronan i början när rötterna ännu inte kan försörja trädet med allt
vatten det behöver. Vatten tas upp genom blad och bark. Vattna på morgon och kväll när avdunstningen är låg.

GÖDSLING
 
Vid plantering myllas kogödsel och benmjöl ner ytligt runt trädet. De första två åren gödslas trädet regelbundet.
Tänk på att inte gödsla med kväve efter midsommar vilket försämrar chanser inför övervintringen.
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