Hæk og plantning af hækplanter
Når du køber hækplanter hos Faster’s Have, så sikrer du dig at få hækplanter af den bedste danske
kvalitet som er blevet behandlet og opbevaret korrekt.
I sæsonen for hæk finder du liguster og bøg i fastsortiment. Vi er lagerførende fra ca. uge 42.
Har du specifikke ønsker inde for barrods hæk kan vi i sæsonen bestille de ønskede planter hjem.
Er du på udkig efter kirsebærlaurbær hæk er vi fra marts/april t.o.m. november lagerførende med
mindst 3 sorter og kan i samme periode skaffe større mængder af planter hjem, tilpasset netop dit
planteprojekt.

Plantevejledning til hæk
Opbevar altid hækplanter i skyggen indtil de skal plantes. Lad dem blive i posen med fugtige rødder.

Vi anbefaler at tilføre jordforbedrende produkter når du planter hæk. Dette er vigtigt at have besluttet
sig for inden man begynder at plante.
Jordforbedring fra Champost, samt plante Aktivator fra OSMO tilføres plantehullet for at give
hækplanterne de optimale betingelser til at etablere sig og gro. Dette er især gældende for bøgehæk
som pr. definition er den hækplante der kan være vanskeligst at få til at gro. Særligt ved bøgehæk
anbefaler vi OSMO Aktivator, da dette aktiverer roddannelsen på bøg allerede første år.
Champost jordforbedring mixer du med din egen havemuld, til du får en god porøs blanding. OSMO
Aktivator skal tilføres inden du sætter rødderne i hullet, da dette produkt skal have rodkontakt for at
aktiveres. – Spørg gerne personalet for uddybende forklaring.

Ved plantning graves en god rende med lodrette sider. Hækplanterne fordeles i renden således at
antallet af planter passer. Efterfyld derefter renden med den opgravede jord.
Bøg og liguster i størrelsen 80-120cm anbefaler vi at blive plantet v. 4-5 stk. pr. løbende meter, dvs.
20cm mellem hver plante.

Regelmæssig vanding er en nødvendighed det første år efter hækken er blevet anlagt for at få den
bedste succes. Efterfølgende år kan det være nødvendigt at vande i perioder med tørke.

Man kan med fordel benytte en flytbar siveslange for at gøre vanding nemmere og mere miljørigtig, da
du kan vande hen over en nat eller ligeså i de kølige perioder, i stedet for når solen er fremme og
fordamper vandet. En god gennem-vanding af jorden er at anbefale fremfor små ”sjat” vandinger.
I Faster’s Have finder du kvalitets siveslanger fra Gardena, samt vandingscomputer og andet
vandingsudstyr der kan gøre din hækbeplantning til en succes.
Det er vigtigt at du bruger en ordentlig siveslange, som fordeler vanding korrekt, således at du ikke får
over vandet dele af hækken, eller udsætter dele af hækken for tørke.

I Faster’s Have anbefaler vi Biologisk Kakao-flis eller Champost Jordforbedring som topdække i dine
bede og nyetablerede beplantninger, da det mindsker ukrudt, holder på fugten, sikre mod udvaskning
af næring i jorden og er et organisk produkt der nedbrydes naturligt og bliver omdannet til humus i
jorden.

