PRYDNADSTRÄD

Allmänt
Prydnadsträdet ger trädgården karaktär och är en del av dess stomme.
Det finns numera prydnadsträd som inte växter sig större än att de ryms även i
en mindre trädgård.
När man väljer träd bör man inte bara tänka på en vacker blomning, utan också
på att ett träd också kan vara vackert utan blommor. Ta gärna hänsyn till de
eventuella buskar som planteras tillsammans med trädet så en helhet skapas.

Växtplats
Det finns prydnadsträd för de mest skilda växtplatser, både vad gäller
ljusförhållanden och jordmån.

Plantering
Om det är barrotade träd (dvs. med bara rötter) sätts träden i en hink med
vatten några timmar, för att ta åt sig fukt. Har träden klump eller är krukodlade
sätts dessa i vatten under ca en halvtimme.
Gräv en väl tilltagen planteringsgrop ca 50 cm djup och 60-80 cm bred. Blanda
den uppgrävda jorden med 1/3 planteringsjord eller gödslad och kalkad torvmull.
Tag av krukan eller om det är säckväv runt klumpen, lossa denna runt stammen
men låt säckväven sitta kvar. Har trädet trådkorg runt klumpen ska den inte tas
bort. Sätt ner trädet i planteringshålet så översidan av rotklumpen är i nivå med
omgivande jordyta, slå sedan ner en stödkäpp och fäst trädet vid denna. Fyll på
med jord drygt halvvägs upp i gropen och tryck till runt trädet. Vattna igenom
och känn efter så att trädet står stadigt. Fyll på med ytterligare jord när
vattnet sjunkit undan.
Täck gärna jorden med täckbark för att hindra uttorkning.

FORTS. PRYDNADSTRÄD

Skötsel
Prydnadsträd kräver ganska lite skötsel. Gödsla under våren och använd då ett
fullgödselmedel (s.k. NPK-gödsel med alla näringsämnen) eller naturgödsel, t ex
hönsgödsel. Är sommaren torr vattna igenom bädden ordentligt ett par gånger.
Beskärning behöver normalt inte göras under de första åren, utan först när
trädet inkräktar på utrymmet.
Några enkla regler:
Beskär inte om det inte behövs, varje snitt utgör en inkörsport för svampar och
bakterier.
Beskär man kraftigt svarar växten med en mängd nya skott. Behövs en radikal
beskärning, dela då upp den på flera år.
Lämna inga tappar, s.k. ”rockhängare”.
Tag i första hand bort skadade eller döda grenar, inåtgående grenar och starkt
uppåtgående grenar.
Är det fråga om en större ”renovering” ska man anlita en fackman.

