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Inden 
plantning + 

1. år

Jordprøve.  
Hvis mindre end 4% 
magnesium, tilfør 
magnasiumkalk (5 
ton/ha). 

Udbring RoundUp 
(2-3 L/ha  
til 400 L vand). 
Vent 1-2 uger med 
at plante.  

Etabler kulturen med 
en planteafstand på 120 
x 120 cm. Undlad at 
plante i sporene  
(4 m brede) og lav 5 m 
afstand til læhegn.   

Undlad at sprøjte 
om sommeren.

Udbring evt.   
RoundUp ved behov 
(2 L/ha til 400 L/
vand).

2. år
Bekæmp ukrudt 
med Quartz  
(0,4 L/ha til  
200 L vand).

Bekæmp ukrudt med 
Logo (0,15 L/ha +  
2 L Logo-olie til 200 L 
vand). Punktgød ved 
behov (10 g 21-3-10  
NPK pr. plante)

Undlad at sprøjte 
om sommeren.

Udbring evt.   
RoundUp ved behov 
(2 L/ha til 400 L/
vand).

3. år
Bekæmp ukrudt 
med Quartz  
(0,4 L/ha til  
200 L vand).

Bekæmp ukrudt med 
Logo (0,15 L/ha +  
2 L Logo-olie til 200 L 
vand). Punktgød ved 
behov (20 g 21-3-10  
NPK pr. plante)

Undlad at sprøjte 
om sommeren.

Udbring evt.   
RoundUp ved behov 
(2 L/ha til 400 L/
vand).

4. år Klip tvegerne 
(Januar - Februar)

Bekæmp ukrudt 
med Quartz  
(0,4 L/ha til  
200 L vand).

Bekæmp ukrudt med 
Logo (0,15 L/ha +  
2 L Logo-olie til 200 L 
vand). Udbring gødning 
langs planterækkerne 
(150 kg 21-3-10 
NPK pr. ha).

Undlad at sprøjte 
om sommeren.

Udbring evt.   
RoundUp ved behov 
(2 L/ha til 400 L/
vand).

5. år

Stabklipning
(Januar, Februar, 
November)
 
Klip tvegerne 
(Januar - Februar)

Formklip og grundklip 
træerne (april-maj). 
Undlad at klippe den 
øverste grenkrans. 
Udbring gødning (200 kg 
21-3-10 NPK pr. ha) eller 
(400 kg Bina-Skov de 
luxe 12-3-5, +5% Mg)

Nip knopper af  
(efter 3-5 cm).
Udfør afskærmet 
sprøjtning (1,5 L 
RoundUp +  
1 L MCPA).

Evt. bekæmp  
ukrudt (0,5-0,75 L  
RoundUp pr. ha). 

Stabklipning.  
Bekæmp ukrudt  
ved behov (2 L 
RoundUp pr. ha.) 

Stabklipning
(Januar, Februar, 
November)

6. år Klip tvegerne 
(Januar - April)

Udbring gødning (250 kg 
21-3-10 NPK pr. ha) eller 
(500 kg Bina-Skov de 
luxe 12-3-5, +5% Mg)

Nip knopper af  
(efter 3-5 cm).
Udfør afskærmet 
sprøjtning (1,5 L 
RoundUp +  
1 L MCPA).

Reguler topskud 
på 10-15 cm med 
Pomoxon / Terpal.   

Evt. bekæmp  
ukrudt (0,5-0,75 L  
RoundUp pr. ha). 

Bekæmp ukrudt  
ved behov (2 L 
RoundUp pr. ha.) 

7. år Klip tvegerne 
(Januar - April)

Udbring gødning (300 kg 
21-3-10 NPK pr. ha) eller 
(600 kg Bina-Skov de 
luxe 12-3-5, +5% Mg)

Nip knopper af  
(efter 3-5 cm).
Udfør afskærmet 
sprøjtning (1,5 L 
RoundUp +  
1 L MCPA).

 Reguler topskud 
på 10-15 cm med 
Pomoxon / Terpal.   

Evt. bekæmp  
ukrudt (0,5-0,75 L  
RoundUp pr. ha). 

Evt. farvegødskning. 
Udbring  
200 kg 21-3-10 NPK 
ultimo august. 

Tag ca. 10% træer 
ud til salg. 

8. år Klip tvegerne 
(Januar - April)

Udbring gødning (300 kg 
21-3-10 NPK pr. ha) eller 
(600 kg Bina-Skov de 
luxe 12-3-5,+5% Mg)

Nip knopper af  
(efter 3-5 cm). 
Udfør afskærmet 
sprøjtning (1,5 L 
RoundUp +  
1 L MCPA).

Reguler topskud 
på 10-15 cm med 
Pomoxon / Terpal.  

Evt. bekæmp  
ukrudt (0,5-0,75 L  
RoundUp pr. ha). 

Evt. farvegødskning. 
Udbring  
200 kg 21-3-10 NPK 
ultimo august. 

Tag ca. 40-50% 
træer ud til salg. 

9. år Klip tvegerne 
(Januar - April)

Udbring gødning (300 kg 
21-3-10 NPK pr. ha) eller 
(600 kg Bina-Skov de 
luxe 12-3-5, +5% Mg)

Nip knopper af  
(efter 3-5 cm). 
Udfør afskærmet 
sprøjtning (1,5 L 
RoundUp +  
1 L MCPA).

Reguler topskud 
på 10-15 cm med 
Pomoxon / Terpal.  

Evt. bekæmp  
ukrudt (0,5-0,75 L  
RoundUp pr. ha). 

Evt. farvegødskning. 
Udbring  
200 kg 21-3-10 NPK 
ultimo august. 

Tag de resterende 
træer ud til salg. 
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