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Plantning
Vegetationen i vækstskærmene er færdiggroet på en 
bund af galvaniseret metalnet. Nettet gør vækstskær-
mene meget stabile. Nederst sidder en bundkurv med 
planternes rodsystem og og en mindre mængde jord. 
Denne bundkurv er foret med en kokosfibermåtte som 
holder jord og rødder på plads i produktionen og ved 
leveringen. Ved montagen skal denne bundkurv place-
res i jorden og planternes rodsystem vil da frit etableres 
sig ud i det omgivende vækstareal og derved etablere 
sig på den nye vokseplads. Kokosmåtten vil over tid bli-
ve nedbrudt.

Plantetidspunkt
Etableres bedst i perioden maj - september. Ved tidli-
gere plantetidspunkt bør man sikre sig om at der ikke 
er nogen risiko for frost. Ellers må man være forberedt 
på at beskytte skærmene med fiberdug. Ved efterårs-
plantning er det vigtigt at planterne når at etablere sig 
inden vinter.

Gødning
Tilsæt gødning ved plantning (Multicote 8 månders e.l.) 
50 gr. pr skærm. Efterfølgende bør skærmene gødes 1 
gang om året om foråret, gerne med langtidsvirkende 
gødning. I næringsfattige jord kan det være nødvendigt 
med en ekstra gødningsrunde.

Mål:
3000mm

2200mm

2000mm

1800mm

1000mm

200 mm 
bundkurv

1200 mm
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Modeller (b × h) 1200 × 1000mm

1200 × 1800mm

1200 × 2000mm

1200 × 2200mm

1200 × 3000mm

Voksested Halvskygge-skygge

Jord Trives bedst i næringsrig og fugtig jord

Plantning April til september

Arter Hedera helix

Vanding
I hele første sæson er det vigtigt at vande. Det gælder 
især hvis de er plantet i en periode uden naturlig vand. 
Stedsegrønne planter som Efeu og Benved bør van-
des rigeligt om foråret. Også i efterfølgende sæsoner 
må man være opmærksom med vanding i længere-
varende tørekeperioder. Specielt hvis vækstskærmen 
er monteret i en plantekasse, højt oppe og hvor den er 
udsat for vind og sol.

Klipning
Det første år skal hækken ikke klippesde  De følgende 
sæsoner klippes vækstskærmen ved behov. Det gøres 
f.eks. i april-maj eller september-oktober. En til to klip-
ninger pr sæson bidrager til at holder vækstskærmen 
tæt og jævn.
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Stolpe-nedsætning
Det er nødvendigt at stabilisere vækstskærmene med 
stolperfor a t de kan stå stabilt. Præcis som når man 
bygger et stakit eller hegn er det vigtigt at stolperne 
forankres på en god måde for at kunne holde til frem-
tidig tryk, af f.ex. voldsom vind. Generelt gælder det at 
stolperne til vækstskærme forankres efter samme
krav som alm. hegn i samme højde.
Afstanden mellem stolperne (inderkant til inderkant) 
125 cm. Den præcise C-C afstand kommer an på stol-
pens diameter og hvilken type af fundament der er 
valgt. 

Plantning af skærmene:
Vækstskærmene planceres i en 30 cm. dyb og 30 cm. 
bred rende mellem stolperne. Sørg for at jorden er 
løsnet i bunden af renden og at renden er vandet. Til-
før langtidsvirkende gødning (50 gr. Pr. Vækstskærm) 
og god plantejord (10 L pr. Vækstskærm) i bunden af 
planterenden inden skærmen sættes ned.
Placér skærmen i renden og kontrollér at oversiden af 
bundkurven ligger i niveau med tidligere monterede 
skærme. Montér og sæt beslagene fast mellem vækst-
skærmene og stolperne. Der fyldes op med plantejord 
og siderne pakkes let, under placeringen af vækst-
skærmene. Vand vækstskærmene. Fyld evt. op med 
mere plantejord hvis der er behov. Bundkurven skal 
være dækket af jord.

Fastgørelse af stolper og vækstskærme
Ved anvendelse af træstolper behøves 2 fæster pr.
skærm ved 100 cm. høje skærme
4 fæster ved 180 cm. høje skærme
6 fæster ved 220 cm. høje skærme

Fæsterne monteres på hver sin side af  
stolperne.

Bemærkninger:
Fæstet kan også monteres på betonvægge – husk at
anvende ravplugs inden skruen fixeres.

To fæster monteres
på hver side af
vækstskærmen. Et
fæste fixeres øverst
ved den første hori-
sontale wire og den
anden placeres ved
den 4 wire fra bund-
kurven.

Hvis der anvendes
hårdttræsstolper er
de nødvendigt at 
forbore huller på 6 
mm før montage 
af fæsterne. Ved en 
blødere træsort er 
dette ikke nødven-
digt.

Monter skruen (M8)
med den Torx 25 bit
i de forborede huller
eller i markeret po-
sition.

Fæsterne fixeres
med en møtrik
ved stolpen.


