
Vejledning i plantning og vedligeholdelse af frugttræer  

Hvordan planter man? 

• Start med at grave et hul der er dobbelt så stort som potten planten du har købt, står i 

• Arbejd jorden godt igennem så du får en let jord og porøs 

• Herefter kan du med fordel tilføre Champost Jordforbedring til din jord.  

Jordforbedringen giver næring til jorden, og samtidig styrker mikrolivet i jorden, via 

svampespore. Vend det godt igennem den opgravede jord. Vi anbefaler at bruge omkring ¼ 

jordforbedring i forhold til den almindelige jord 

• Er din jord meget sandet eller meget leret kan det være en fordel af grave hullet helt frit, 

og i stedet bruge Champost Planteskolejord som er en naturgødet jord, som kan anvendes i 

rent eller blandet i større mængder sammen med Champost Jordforbedring 

• Fjern plastpotten fra din plante, og placer planten i hullet, således at pottens 

jordoverflade flugter med overfladen på dit hul. Tilfør godt med jord, så hullet bliver fyldt op og 

træd derefter let rundt om planten, så planten står fast.  

• Lav til sidst en god gennem vanding af jorden, evt. af flere gange  

* Hvis du planter i en periode med tørke eller hvis jorden bare er tør, så kan det være en fordel at fylde 

dit plantehul med vand og lade det trække ud i den omkringliggende jord, kan gentages et par gange 

om nødvendigt 

 

Efter plantning: 

 Det vigtigste du skal huske er at holde dine nyplantede planter jævnt fugtige den første 

vækstsæson og holde øje med dem det andet år 

 Din plante skal gødes 3 gange årligt. Bruger du en organisk gødning kan du roligt gøde én gang 

hver anden måned i perioden april-august. April, juni og august plejer at være tre gode 

tidspunkter at give haven lidt gødning på. 

Til almindelige planter anbefaler organisk OSMO universalgødning.  

 



For træer: 

 Det er vigtigt, at du holder al vækst omkring træet i en diameter af ca. 80 cm væk i den første 

årrække.  

Dvs. at der må ikke gro ukrudt, græs, blomster eller andre planter omkring træet. Til dette kan 

du med fordel topdække med Champost Dækbark, Biologisk Kakaoflis eller Champost 

Jordforbedring. Undgå alle former for sten, granit m.m. da dette kan ridse træet og lave sår. 

Granit og sten optager meget varme fra solen, og denne varme er de nyplantede planter gerne 

fri for. 

 Giv altid dine nyplantede træer minimum 1 støttepæl, brug altid en justerbar opbindingsstrop, 

så du ikke ødelægger barken på træer.  

 Tjek op på din spændestrop løbende. Normalt skal støttestolpen kun være på de første 2 år. 

Vænner du træet til konstant støtte svækker du træet, og derved evnen til at stå solidt selv. 

 

De første par år kan det være en fordel at fjerne blomster og frugterne af dine frugttræer, når disse 

viser sig. Dette frigør en masser energi for træet hvilket det så gør at træet i stedet bruger kraft på at 

blive stort og stærkt, så det på sigt kan give masser af frugtsætning. Vores standard træer er omkring 3 

år når du køber dem i havecenteret, og derfor har træerne stadig brug for at blive store og stærke i din 

have.  

 

Læg vejen forbi og bliv klogere på beskæring 

Beskæring er ofte noget der kan give nybagte haveejere mareridt. Der kan virke vanskeligt og som en 

næsten umulig opgave. Men bare rolig, det er derfor du har os.  

Hvis du besøger Faster’s Have i august/september vil du ofte opleve at vores træer netop er beskåret 

og sjældent syner af meget på dette tidspunkt, da de vil være lave og med små kroner. Vi beskærer 

træerne, så du som kunde får et træ med hjem, som er klar til at sætte i haven – og som viser hvordan 

en beskæring syner.  

Træerne beskæres på denne måde, da det giver sundere og mere modstandsdygtige træer, som ikke 

lige så let angribes af svampesygdomme. En luftig krone giver luft og lys til en bedre frugtsætning. I 

gammel tid sagde man at man skulle kunne kaste en hat igennem æbletræet, så var kronen rigtigt 

beskåret og træet sundt.  



Beskæring af æble- og pæretræer. 

Æble- og pæretræer udvikler sig bedst, hvis de beskæres. Disse kan egentlig beskæres hele året rundt, 

da de er gode til at stå imod selv større beskæringer. Dog bør du altid undgå at beskære mens træerne 

blomstrer, da du ellers vil fjerne meget af grundlaget for årets frugtsætning. 

 

Vi anbefaler at den almindelige rutine beskæring foretages i august/september, og hårdere 

beskæringer foretages i februar, hvor træet er i dvale.  

En sommerbeskæring resulterer i færre vandris og vil få træet til at fokusere mere på frugtsætning. 

Husk altid at vi kun fjerner 20-30% af træets totale masse hvert år, så hvis du har et træ som er blevet 

lidt forsømt, derfor kan det godt tage et par år at rette det op igen.  

Er du i tvivl om dit træ skal have en let eller hård beskæring, så kom ned i havecenteret med et billede, 

så skal vi give klart svar.  

Beskæring af kirsebær-og blommetræer 

Dine kirsebær -og blommetræer beskæres med blade på træerne og altid umiddelbart efter høst. 

Disse træer beskæres normalt så lidt som muligt, men du kan godt fjerne godt ½ til 2/3 af 

nytilvæksten. Træerne kan dog løbende udtyndes let hen over sæsonen, hvis man vurderer, at der er 

behov for det. 

Særligt kirsebærtræerne skyder derudaf, og ønsker du ikke et stort og voldsomt kirsebærtræ, så skal 

du dog ikke være bange for at beskære det.  


