
Tips til træer 

Træer er en fantastisk plantekultur, som kan tilføre masser af stemning til en have. Træer kan 

bruges til at gør en stor have mindre, eller få en lille have til at syne af mere. De kan skabe læ og 

afskærme områder. De kan bruges til at skabe skygge og danne hyggelige oaser i haven.  

Du kan samtidig gøre en forskel når du planter træer i din have. Træer er nemlig med til at 

omdanne luftens CO2 sammen med lys og vand. Resultatet af denne biokemiske proces 

(fotosyntesen) er ilt og kulstofforbindelser, der lagres i træmassen.  

 

I Faster’s Have finder du et bredt udvalg af træer i ALLE størrelser. Har vi ikke præcis det du søger, 

skal du blot tage fat i en af vores medarbejdere, vi vil nemlig altid gerne gøre et forsøg på at skaffe 

lige det træ du ønsker.  

 

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 gennemvanding 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 

hvis 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. Til roser og 

surbundsplanter anbefaler vi special gødninger 

 

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, lave sår og de 

bliver meget varme som kan være hårdt for de nye planter 

 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. 

 

 

 


