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Plantning af træer: 
Hvad skal man især skal være opmærksom på når der skal plantes et træ? 
Træer købes ofte med rodklump, hvor der rundt om rødderne/jorden kan sidde et net (se billeder), dette 
net skal blive siddende når træet plantes, dog er det en god ide at løsne nettet en anelse omkring selve 
stammen. 
Jordens beskaffenhed er vigtig: Er det sandjord, muldjord eller måske lerholdigt jord der skal plantes i? 
Dette er meget vigtigt for det færdige resultat og ikke mindst investeringen, her vil vi koncentrere os om 
den sandholdige jord. Sandholdig jord er rigtig dårlig til at holde på fugt og vand, og træet vil komme til at 
stå alt for tørt, hvilket medføre at træet til sidst vil gå ud og mange penge og tid er spildt til stor ærgrelse. 
Hvis man har en sandholdig jord, skal der jordforbedres! Det vil sige at der graves et passende hul til det 
indkøbte træ, hvor man tager højde for op til 1 hel pose af f. eks vores Kokompost eller Yrkesjord, som er 
ideelt til jordforbedring kan kommes i hullet, og der vandes rigtig meget i hullet inden træet sættes ned. 
Træets rodklump sættes ned i hullet, og der fyldes evt. med den opgravede jord, blandet med resten af 
eller mere af den førnævnte jord. 
Til sidst laves en jordvold rundt om træet (se billede), så vand bliver liggende omkring træet, alle kender til 
at ved vanding løber vandet alle andre steder hen end der hvor det skal bruges. 
Det er MEGET vigtigt at vande det nye træ rigtig meget og tit i den første tid, alt afhængig af vejret på den 
valgte tid for plantning, dette vil give rødderne de bedste betingelser for et langt og godt liv, som igen vil 
give et rigtig flot resultat i haven.  
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Eksempel på jordvold skal gå rundt om 
træet. 

Eksempel på klump uden net 

Eksempel på klump med net 


