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Håndtering af planterne inden plantning

Plantning

Forberedelse af jorden på voksestedet

Plantning med planterør

Hvis plantningen ikke kan ske straks efter levering, skal planterne beskyttes for ikke at tage skade. Sæt plantebakkerne med
planterne side om side i skyggen, gerne direkte på jorden. Vær
opmærksom på at stille dem, så de ikke risikerer at blive for
våde ved kraftig regn. Hvis planterne virker tørre, skal de vandes indtil rodklumpen er gennemvædet. Hvis planterne skal opbevares i mere end en uge, så løft jævnligt bakkerne, så de ikke
vokser fast i jorden.
For at opnå det bedste resultat skal arealet være fri for flerårigt
ukrudt som kvikgræs og agertidsel. Jorden skal ikke være for
næringsrig. Det bedste resultat fås på næringsfattig sandjord.
Alt for næringsrige jorde kan dybdepløjes og iblandes sand eller grus. Hvis jorden på arealet er kompakt og tørt skal det rives
og vandes igennem.

Bekæmpelse af rodukrudt

På jorde med rodukrudt kan bekæmpelse ske ved at lægge en
ukrudtshæmmende, termisk behandlet fiberdug ud over arealet.
Vær omhyggelig med at få banerne til at overlappe ordentligt.
En ukrudtsfri og mager jordblanding lægges herefter ovenpå fiberdugen. Jorde med ukrudt kan også forberedes ved afdækning med en ikke lysgennemtrængelig fiberdug i to år inden
plantning.

Udstyr

Hvis der skal plantes mange plugplanter, gøres det lettest med
planterør. Arbejdet lettes ved brug af sele, hvori plantebakker
og gødnings- pose kan fastgøres. Planterør og sele kan lejes
eller købes hos Veg Tech. Vi kan levere den type gødning, der
passer bedst til plantesammensætningen.

Urteplugplanter kan plantes i perioden april-oktober, men forår
eller tidligt efterår anses for at være bedst. Hvis planterne er
tørre ved levering skal de vandes, så jordklumpen er gennemfugtet inden plantning. Anvend en lille planteskovl til plantning,
og læg en smule gødning i bunden af plantehullet (ca. 7 gram
langtidsvirkende gødning pr. plante). Tryk planten ned, så hele
jordklumpen er dækket af jord, og stamp til rundt om planten,
så den sidder fast.
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Tramp planterøret ned i jorden.
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Træk forsigtigt planten op af plantebakken. Tryk
planten op nedefra med fingeren, hvis jordklumpen sidder fast eller risikerer at gå i stykker.
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Planterørets bund åbnes med padalen.

Drys gødning i og plant via planterøret (ca. 7 g
langtidsvirkende gødning pr. plante).
Træk planterøret op og vrid i retning med uret.

Tramp jorden til rundt om planten, så der sikres
god kontakt mellem rødder og jord. Planten skal
altid plantes dybere end den omgivende jord.
Hvis pluggen stikker op, kan den tørre ud eller
blive trukket op af fugle.
Vand hele det nyplantede areal godt igennem.

Hvis der kommer en periode med tørt vejr efter plantning, skal arealet vandes, så planterne
ikke udtørrer.

Skal du tilplante store arealer?

Du kan leje plantningsudstyr hos os. Veg Tech tilbyder montering / plantning i forbindelse med vores produkter og systemer.
Kontakt os for tilbud!
Anbefalet plantetæthed:
5-10 planter/m² ved kombination med frø.
15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugplanter.
Vi anbefaler en kombination med såning for at arealet hurtigt
vokser til med et jævnere og mere naturligt resultat. Mikroklimaet på etableringsarealet forbedres, og forekomsten af frøukrudt
mindskes.
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