
Bind hårt om stödet, 
men löst om trädet. 

Ta bort när trädet står 
stadigt, efter 1–3 år.
Testa då och dra lite 

i stammen.

GÖR SÅ HÄR

CHeCkliSta fÖRe kÖpet
 Höjd. fundera på hur högt trädet får bli, 

som fullvuxet träd. Se också till att det inte 
kommer att skugga solen för mycket, eller 
hänger in över grannens staket.

 placering. Undvik att plantera nära huset, 
med risk för löv i hängrännor och på taket. 
Om du har problem med dräneringen, finns 
det träd som hjälper till med att ta hand om 
fukten, till exempel kaukasisk vingnöt 
Pterocarya fraxinifolia, zon 4 (5).

 Skräp. Har du ljus markbeläggning eller 
trädäck, tänk på att träd med mörka bär 
kan skräpa ner och ge fläckar.

Bjud in ett  
litet träd

Ett träd ger täppan tak 
och rumskänsla. Men välj 
rätt och plantera med 
omsorg.  
Av SuSanne anderSSon  Foto eSter Sorri

Alla trädgårdar, små som stora, borde 
ha minst ett träd. Det finns träd som 
passar nästan alla platser, bara det 

går att gräva en ordentlig grop. Ett träd 
tillför många upplevelser i utemiljön – be-
haglig skugga, skydd mot vinden, balans i 
höjd, vackra blickfång och färger. Ett träd 
lockar även in fåglar i din trädgård. 

Men planera noga. Det finns ett träd 
för varje plats, även många nya, mindre 
sorter med fin bladfärg eller en stam 
som är vacker hela året. Och när du har 
bestämt dig för vad du vill ha, välj med 
omsorg bland plantorna på handelsträd-
gården. Titta på växtsätt och rotklump 
och var inte snål! En svenskodlad E-plan-
ta, med garanterad växtzon, kan vara väl 
värd de extra slantarna. 

När du har kommit hem från handels-
trädgården väntar lite arbete med spade 
och vattenslang, Här visar vi i sex enkla 
steg hur du går till väga. u

1Se till att hela trädets rot är 
ordentligt genomvattnad. 

Sätt trädet i en hink och fyll på 
med vatten. Låt rotklumpen 
dränkas in, och låt trädet stå där 
tills det slutar bubbla upp luft-
blåsor.

2Förbered planterings-
gropen väl. Gräv minst 

det tredubbla i omfång mot 
krukan trädet står i, gärna 
mer. Rotsystemet på ett träd 
börjar växa i sidled innan det 
växer neråt. Luckra hård botten 
och sidor med grep, så att inte 
gropen blir som en hink där 
vatten blir stående.

3Fyll på med jord av bra 
kvalitet. Blanda gärna upp 

med en del av den befintliga 
jorden, där finns det viktiga 
mikroorganismer och insekter. 
Finns det grus och mindre 
stenar i den befintliga jorden är 
det bra. Det dränerar och för-
hindrar stillastående vatten.

4Vattna igenom jordbland-
ningen ordentligt. Vänd 

gärna med en grep eller spade 
några gånger och vattna lite till. 
Då får du bort eventuella luft-
fickor i den nya jorden.

5Placera ditt träd i gropen. 
Rotklumpen ska stå med 

överkanten i marknivå när du 
är färdig. Tänk på att jorden 
kommer att sjunka ihop en aning 
då allt vatten sjunkit undan. 
Trampa till runt trädets rot. Vid 
vårplantering kan de översta 
10–15 cm jord blandas upp med 
hälften kogödsel. 

Ett nyplanterat träd 
behöver stöd, här är  
det ett toppympat 
klotkörsbär Prunus x 
eminens ’Umbraculifera’ 
med vacker krona. 
Trädgårdsdesignern 
Susanne Andersson slår 
ner en kraftig stödpinne. 

6Slå ner en kraftig stödpinne 
vid sidan av stammen och 

bind fast trädet med ett jute-
band eller rep. Det förmultnar på 
två säsonger och skadar därför 
inte trädet om det glöms bort. 
En bortglömd fästanordning i 
till exempel plast kan med tiden 
strypa trädet. Fästanordningen 
sätts 80–100 cm ovan mark. 

tRÄd i vÄv
ibland säljs träd utan kruka, 
oftast i ett nät av juteväv. 
väven kan vara kvar vid 
planteringen, men öppna upp 
och vik ner väven en bit då 
trädet är på plats i den nya 
planteringsgropen. fyll på med 
jord så att det precis täcker 
jordklumpen.

vattna myCket
vattna 30–50 liter per kvadrat
meter, ungefär en gång i veckan. 
Gör en jordvall i ytterkant, som 
förhindrar vatten att rinna iväg 
vid bevattning.

Är det både soligt och blåsigt 
krävs extra vattning. enstaka 
regnskurar når inte ner på 
djupet. det är extra viktigt att 
vattna regelbundet när du 
planterar på våren. Om trädet 
får vara utan passning heta 
sommardagar finns det risk för 
att det dör. vänta med att 
plantera till hösten, om du vet 
att du ska vara borta på 
semestern. 

Håll undan gräs och ogräs runt 
trädet de första säsongerna. 
plantera gärna en mark 
täckande perenn, som håller 
borta ogräset. eller använd 
täckbark, som fylls på vart 
tredje år.

planteRa ett tRÄd i Sex SteG
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