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Gratulerar till er nyinköpta Tuja häck
Här kommer lite tips och råd
(t.ex. Thuja Brabant, Thuja Smaragd)

Vid leverans:
•
•

Packa upp dina växter omgående ur transportemballaget.
Genomvattna dina krukodlade plantor ordentligt.

Plantering av häck:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gräv ett dike som är minst 40cm djupt och 40cm brett.
Lägg ut kogödsel ca 1 säck på 10m i botten på diket.
Häll jordförbättring över den uppgrävda jorden ca 100lit/10m samt kogödsel några händer fulla per meter
och rör om. Har du sandig jord är det bäst med fukthållande förbättring typ planteringstorv/Jord. Är jorden
lerig och hård är Barkmull det som är bäst för att skapa lucker jord.
Ös tillbaka jordblandningen i gropen till den blir full (det blir vanligtvis jord över)
Spänn ett snöre för att få en rät linje när du planterar.
Plantera häckplantorna 2-5st per meter häck beroende på tujaplantornas storlek. Se till att alla rötter är
ordentligt höljda och tryck försiktigt till. Plantorna ska stå någon cm djupare än förgreningsstället.
När alla häckplantorna är planterade och tilltryckta så bör det vara en liten grop kvar i diket.
Vattna rikligt och fyll gropen med vatten och låt sjunka undan. Upprepa vattningen en gång till.
Nu tar du resterande jord och fyller på så att du får en liten vall i häckplanteringen. Då blir jorden lucker
överst och det blir lätt att rensa bort ev. ogräs.

Vattning:
•

•

När man vattnar är det viktigt att man vattnar rikligt och inte så ofta. Med riklig vattning innebär att du
kontrollerar att jorden blir fuktig ända nere vid rötterna.
Vattna hellre i omgångar med några minuters mellanrum så att vattnet hinner sjunka undan. Vattnar man
för ofta (som varje dag) så kyls jorden ner och hindrar växternas rötter för att utvecklas. Är luften varmare än
jorden får växterna svårt att tillgodogöra sig vatten i den utsträckning de behöver. Det räcker normalt att
vattna 1-2ggr per vecka vid etableringen.
Vid höstplantering behövs vanligtvis vattning bara vid planteringstillfället. När våren kommer ska man vara
uppmärksam på att vattna vid långvarig torka och vattna enl. punkt 1-3.
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Gödning:
Gödsla din häck tidigt på våren och i början av augusti med granulerad trädgårdsgödning som Blåkorn eller
liknande för att hålla häcken frisk, motståndskraftig och i god tillväxt. Använd inte gräsgödning då denna kan
innehålla för häcken skadliga ämnen

Tuja häck
Tujahäck är en av de mest populära häckarna. Den är vintergrön och tät.
Thuja Brabant är populär för sin snabba något yviga växtsätt på ca 30cm per år. Den klipps gärna som
rektangulär häck. Om den får växa fritt blir den mer pelarformad och kan bli över sex meter hög.
Smaragden är något långsammare med 15-25cm/år. Växtsättet är mer toppigt/pyramidformat, det vill säga
bredare nertill och smalnar av upptill och kan bli dryga 3meter hög.
Vårsolen kan orsaka skador på plantorna. Står de i full sol på senvintern/tidig vår med tjäle i marken, bör du
täcka med skuggväv, säckväv el. liknande. Plantor som får för stark sol medan det är frost i marken, når inte
vattnet och kan inte ersätta den vätska som förloras. Det orsakar torkskador på plantorna i form av bruna
barr och kan göra att häcken blir gles. Det är därför viktigt att plantera krukodlade plantor med oskadade
rötter på hösten. Vid vårplantering går det även bra med barrotsplantor eller plantor med klump.
Beskärning gör du om vårvintern efter tjälen gått ur jorden. Ta bort döda och frostskadade grenar och putsa
lätt några cm på sidorna. Ta aldrig mer än att det finns gröna fräscha barr (färsk ved) kvar. Putsa gärna vid
molnigt väder för att undvika torkskador vid klippytorna och skydda den gärna de första dagarna efter
putsning.
En andra putsning under augusti/sept. Klipps inte på höjden förrän 15cm under önskad höjd. Det är viktigt
att putsa varje år för en frodig och jämn häck. Tuja Brabant behöver normalt putsas oftare än Smaragden.

Lycka till!

