Tillykke med dine nye planter!
Tips og anbefalinger
til hvordan du får succes med dine nyindkøbte barrodsplanter

Ved modtagelse af planterne:
Planterne skal straks efter modtagelsen sættes
køligt og i skyggen - og blive i sækken indtil de
skal plantes.
I foråret og efteråret anbefales det at planterne
plantes indenfor 2-3 dage efter modtagelsen.
I vinterperioden kan de godt stå lidt længere
– forudsat at det er i skyggen og køligt, men
frostfrit, og at de ikke tørrer ud. Vander du dem
i sækken, skal de bare gøres fugtige.
Der må ikke stå vand i sækken.

Plantning:
Det er vigtigt med en grundig forberedelse af
jorden. Grav ned til to spadestiks dybde og løsn
jorden i bunden, så de fine nye rødder har gode
betingelser. Hullet skal være så dybt at rødderne kan hænge løst ned. Jo bedre rødderne får
etableret sig, jo bedre står hækken fast - og
hækken har bedre mulighed for at hente vand
og næring - og dermed vokse optimalt.
Hvis jorden er hård – fx ved nybyggeri, hvor
maskiner har kørt den sammen – skal man
sikre sig at den er løsnet tilstrækkeligt.
Er jorden for hård, kan rødderne ikke få fat,
og hækken kan ikke etablere sig. Den løsnede
jord vil også fungere som dræn, og sikre at
vandet kan sive ned. Ellers er der risiko for
at planterne drukner.

Fjern større sten, gamle rødder og ukrudt.
Har du en meget leret jord, er det en god idé
at blande noget godt omsat kompostjord i – fx i
forholdet 1:5. Men husk: Aldrig ren kompostjord
ned i plantehullet! Kompostjord er for sur,
og vil svide rødderne. Du kan også plante i
hækmuld, som er en jordblanding specielt
udviklet til hækplanter, som kan købes på
www.bilka.dk
Tag kun et mindre antal planter frem ad gangen
når du skal plante. Rødderne er sarte og tørrer
nemt ud når de udsættes for sol og blæst.
Sæt dem i stedet i en balje med vand indtil
du planter dem. De skal stå og trække vand i
minimum 10 minutter.
Spænd en snor ud, så du er sikker på at din
hæk bliver plantet lige. Det er rigtig fint at
være to til at plante – så kan den ene holde
planten, og den anden fylde jord ned om
rødderne.
Når du sætter planterne ned, justeres de så
den brede del af planten flugter med renden
i planteretningen. Det er vigtigt at rødderne
hænger frit og løst, og at du sætter dem lidt
dybere end de har stået i planteskolen. Hvis
der er enkelte rødder, som er meget lange,
kan de studses lidt i bunden. Det er bedre at
klippe lidt af end at de bliver bøjet, da det
kan hæmme eller helt stoppe væksten.
Når du så har fyldt jord på, trækker du planten
lidt op, så jorden pakker sig lidt om rødderne
og den kommer til at stå i samme højde som da
den voksede i planteskolen. Derefter fylder du
den sidste jord på, træder forsigtigt jorden til
med foden og retter planten op.

Efter plantning:
Umiddelbart efter plantning vandes hækken
til. Hvis du planter i efteråret, er jorden som
regel fugtig, men kommer der ingen regn i en
periode på over 20 dage, er det fint at vande.
Planter du i foråret, er det mere vigtigt at være
opmærksom på at vande. Her bør du vande et
par gange om ugen, hvis det ikke regner. Du
kan med fordel anvende en siveslange, som
kan købes på www.bilka.dk
Hvis det er store planter, og de plantes et vindudsat sted, kan det være en god idé at binde
dem op for at støtte dem. Hvis de ikke står
ordentligt fast, vil de bevæge sig i vinden,
og de små fine rødder vil blive beskadiget.
I perioden efter plantning er det yderst vigtigt
at holde jorden omkring hækken fri for ukrudt!
De nye planter har brug for vand og næring for
at klare sig bedst muligt, og fx græsukrudt har
rødderne højere oppe end hækken, og vil derfor
hæmme væksten og udkonkurrere hækken på
sigt, hvis det får lov at brede sig.

Du kan med fordel dække jorden med barkflis,
som dels i høj grad vil hindre nye ukrudtsfrø i
at etablere sig, og dels vil holde på jord og
fugtighed samt gavne mikroklimaet i jorden
til glæde for hækplanterne.
Det fås også på www.bilka.dk
Efter etableringsperioden bør du gøde hækken
to gange årligt – i marts/april (alt efter vejret)
og i starten af juni. Hækken gødes med
almindelig NPK gødning eller med
specialgødning beregnet til hæk.
Hækken bør ikke klippes i etableringsåret
(det første år), da planterne har brug for
top til at vækste.

Planteafstand: Grundlæggende anbefales
4-6 planter pr. løbende mtr.
Få mere info om planteafstand, højde, løv mm
om de enkelte plantearter på www.bilka.dk

Klik ind på www.bilka.dk og se video med
”Sådan planter du hækplanter” og ”Gode råd efter plantningen”

Rigtig god fornøjelse
med dine nye planter!
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