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Guide for korrekt plantehåndtering

Når du modtager planter
Tjek at der er overensstemmelse med din følgeseddel; antal, størrelser og kvalitet.  
Undlad at åbne emballagen til barrodsplanter pga risiko for udtørring. Vær generelt opmærksom på, at grenene ikke  
hænger sammen og knækker, når du tager planterne op.

Sæt planterne i læ og skygge fx i en lagerhal eller på ejendommens nordside. 

Det er vigtigt, at du planter hurtigst muligt og max. inden for 2-3 dage. Vent med at åbne emballagen til du skal 
plante. Barrodsplanternes rødder er sårbare for udtørring og svamp, hvis du åbner emballagen for tidligt. Det er 
acceptabelt at have et udfald på op til 10% af den enkelte art, når du planter barrodsplanter. 

Barrodsplanter

Hvis du ikke kan plante inden for 2-3 dage, kan du sætte planterne i indslag. 
Grav en rende (fx tæt på plantestedet). 

Sæt planterne i hele bundter, fyld jorden godt op om planten og træd jorden tæt til, så der ikke er lufthuller  
omkring rødderne. Jorden i indslaget skal være ca. 5 cm under den øvrige jord. 

Fyld vand på gentagne gange, indtil jorden er gennemvandet. 

Planterne kan stå i indslaget noget tid, men efter 2 uger bør du løsne snoren og sætte dem enkeltvis i renden.  
Det er bedst at plante, inden de springer ud. Hvis planterne er sprunget ud, må du vente med at flytte dem,  
til de er afmodnet om efteråret og du skal forvente, at nogle af planterne ikke overlever. 

Indslag

Løsn jorden dybere end plantens rødder, og plant derefter i den løse jord ved at stikke spaden ned og lægge 
planten i. Du opnår den bedste etablering med en plantemaskine, hvis det er muligt.  
 

Tag et bundt planter op og luk emballagen igen. Dyp bundets rødder i vand, skær båndet op og hold rødderne 
på de øvrige planter fugtige fx. i en plastiksæk. 

Sæt planten i hullet, dæk plantens rødder og træd jorden fast om planten, så der ikke er lufthuller. 
Vælg den rette planteafstand, så du kan renholde og planterne har plads til at vokse. 

Fyld vand på gentagne gange, indtil jorden er gennemvandet.

Plante barrodsplanter (buske, træer, nordmannsgran m.v.)
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Sæt planterne i læ/skygge et sted, hvor du nemt kan vande og holde jorden fugtig hver dag.  
Du bør plante hurtigst muligt og senest 1 uge efter du har modtaget planterne.  
(Ved dækrodsplanter eller Jiffyplanter kan du bruge et planterør). 

Sænk planterne i vand i ca. 10 minutter. 
 

Løsn jorden i et område, der er 1-2 gange så stort som plantens klump. Fyld løs muld tilbage, så det er 5 cm 
dybere end klumpens højde. Sæt klumpen centralt (uden potte), fyld jord omkring, træd jorden fast om planten, 
så der ikke er lufthuller. 

Fyld vand på gentage gange, indtil jorden er gennemvandet. 

Fyld mere jord på til ca. 2 cm over klumpen. 

Plante med klump (eller i potte)

Grav en rende, der er 2 gange så dyb og bred som rødderne.  
Grav en ekstra rende til dræn, hvis det omkringliggende terræn falder ned mod renden, da vandet vil samle sig 
og skade planterne. Fyld drænrenden med sten, grus og afslut med et lag jord. 

Tag et bundt planter op og luk emballagen igen. Dyp bundets rødder i vand, skær båndet op og hold rødderne 
på de øvrige planter fugtige fx. i en plastiksæk. 

Sæt planten i renden, dæk plantens rødder og træd jorden fast om planten, så der ikke er lufthuller. 
Vælg den rette planteafstand, så du kan renholde og planterne har plads til at vokse. 

Fyld vand på gentagne gange, indtil jorden er gennemvandet. Ved høje planter (over 1 m) er det en god ide  
at anvende drypvanding. 

Plante hæk

PLANTER 
Juletræer og pyntegrønt

Skovbrug og skovrejsning

Landskab og vildtpleje

Parkplanter og allétræer


