Planteog plejevejledning

Før plantning
Opbevaring
Træet skal plantes senest 24 timer efter
udleveringen. Indtil plantning, opbevares
træet i skygge, og rodklumpen holdes
fugtig, men ikke gennemvåd. Husk altid at
løfte i klumpen – ikke i træet.
Plantehul
Der graves et hul, som er 30-50 cm
større i diameter end rodklumpen. Jorden
i bunden af hullet løsnes let, så der ikke
kommer til at stå vand, hvor rodklumpen
placeres.
Kontrol af plantehul
Hvis jorden er komprimeret, vil regnvand
stå højt i plantehullet og drukne træets
rødder. Derfor er det en god idé at lave
en vandnedsivningsprøve i plantehullet.
Dette gøres ved at hælde 50 liter vand i
hullet. Hvis der stadig er vand i hullet efter
en time, skal jorden forbedres. Jorden forbedres ved at grave plantehullet bredere
og dybere samt tilføre sand eller grus.
Derefter laves vandnedsivningsprøven
igen.
Vanding
Formålet med vanding er, at træets rødder
bliver godt etableret, og at det rette forhold mellem krone og rødder opnås. Dette
tager nogle år.
Der vandes i hele vækstsæsonen – fra
15. april til starten af september.
Små træer, du selv har plantet, skal vandes i to år med mindst 10 liter vand om
ugen indenfor vandingsvolden.

Plantning af træet
Træet placeres i hullet – løft i
klumpen. Træet sættes i lod, ved
at man forsigtigt pakker jord ind
under klumpen med spaden eller
foden. Der fyldes jord omkring
klumpen, og jorden trædes
forsigtigt til i lag på 20 cm ad
gangen. Klumpen dækkes med
ca. 5 cm jord, så jorden dækker op
til rodhalsen.

Opbinding
Større træer bindes op ved plantning.
Dette holder træet fast, mens roden
vokser ud i jorden omkring rodklumpen.
Hvis træet vipper i vinden, rives de nye
tynde rødder over.
Efter tre år fjernes opbindingen, så træets
holderødder udvikler sig til selv at kunne
holde træet stabilt, samtidig passer tidspunktet med at vandingen stoppes.

Etablering af vandingsvold
Der laves en vandingsvold omkring træet i 50 cm radius. For at
give træet optimale betingelser
og fjerne konkurrence om vand,
holdes jorden fri for græs og
ukrudt inden for vandingsvolden. Dette betyder, at eventuelt
opgravede græstørv ikke lægges
tilbage inden for denne afstand.

Opbindingen fjernes lettest ved at klippe
stropperne over og save rafterne over ved
jorden. Rafterne er ikke imprægnerede og
formulder rimeligt hurtigt.
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Beskæringsvejledning
I afsnittet ’Grunde til beskæring’ har vi
beskrevet nogle grunde til at beskære
et træ. Her giver vi en kort faglig beskrivelse af, hvordan grene kan fjernes med
begrænset såring (skade) på træet.

Større træer, Teknik- og Miljøforvaltningen
har plantet, skal vandes i tre til fire år. Vandingsposen fyldes en gang om ugen. Posen
indeholder 75 liter, og vandet siver langsomt ud gennem perforeringer i bunden.
Dette gør, at vandet frigives over ca. otte
timer. Samtidig er posen med til at holde
konkurrerende planter væk rundt om træet.
Efter plantning vandes med 50 liter vand.

For at give træet mulighed for hurtigt at
lukke såret efter beskæring, bør grene
fjernes, før de bliver fem cm tykke ved
stammen. Da antallet af sidegrene betyder meget for en grens tilvækst, er det en
god idé at vurdere beskæring fra år til år.
Ved beskæring er det vigtig, at man
skærer grenen af i området mellem gren
og stamme. Det vil sige lige uden for
grensporet. Her skærer man parallelt med
stammen.

Grunde til beskæring
Lys og skygge
Både ved placering og senere beskæring
af træer kan skygge være afgørende.
Træerne kan plantes bevidst for at give
skygge et sted, men skygger måske andre
steder i løbet af dagen. Her er det vigtigt
at have tålmodighed, mens træet gror og
ikke beskære for kraftigt for f.eks. at få lys
til et vindue.

Trækronen er oftest bredest i bunden og
skygger over et større område end toppen
af kronen. Det er vigtigt ikke at skære
toppen af træet. Dette kan få nogle træer
til at gå ud. Mange træarter vil forsøge at
kompensere for en reduktion af kronen
ved at vokse kraftigt under det sårede
sted. Dette gør, at kronen bliver tæt og
derved skygger mere end før beskæringen.
Tag hensyn til andre planter, der måske
ikke kan tåle skygge. Over hæk er det ofte
vigtigt at beskære, så hækken får sollys.
Naboer
Man skal være opmærksom på sine naboer. Der er ikke faste regler for nabogener
ved træer, men normalt må træer ikke
genere naboen mere end forventeligt i det
pågældende kvarter. Det vil sige, det er en
individuel bedømmelse fra sted til sted.
Grene over fortov og vej
– minimumshøjder
Fritrumsprofilen er den højde, hvortil man
skal beskære buske, hække og træer ved
fortov og vejarealer. Byens Anvendelse er
vejmyndighed i Københavns Kommune og
fastsætter højderne for fritrumsprofilen.
Over fortov er det 2,80 meter og over vej
4,20 meter.

BESKÆRING
Grenen vokser forår og tidlig sommer, og stammen vokser derefter
ud over grenen. På nogle arter
danner dette en tydelig grenkrave.
Da det er stammen, der skal lukke
såret efter en beskæring, er det
vigtigt kun at skære i grenen. Hvis
der er en tydelig grenkrave, beskæres lige uden for denne. Hvis
der ikke er en tydelig grenkrave,
skæres parallelt med stammen
uden for grensporet.
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