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1. Tillfällig förvaring
Om inte plantering utförs direkt vid leverans ska  
brättena med plantorna placeras på en skuggig plats 
direkt på marken där de inte riskerar att bli för blöta 
vid kraftigt regn. Om plantorna är torra vattna tills  
rotklumpen är genomfuktad. Om plantorna lagras  
i mer än en vecka, se till att rötterna inte växer fast i 
marken under brättena. 

2. Markberedning
Växtbädden på planteringsytan ska vara väldränerad 
och jordens näringsstatus ska vara anpassad efter  
växtvalet. För ängsvegetation uppnås bäst resultat  
på näringsfattiga jordar, exempelvis sand/mojordar  
eller fattiga alvjordar. Beroende på den befintliga jor-
dens kvalitet kan den behöva förbättras alternativt 
kompletteras med ny växtjord.
 
Jorden ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom  
kvickrot, kirskål och tistlar. Jordar med ogräsproblem 
kan åtgärdas genom att marken täcks med en ej  
ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före montaget.  
En alternativ lösning vid behov av snabb åtgärd är  
att placera en ogräshämmande, termiskt behandlad  
fiberduk på marken. Var noga med att skarvarna  
överlappas ordentligt. Påför därefter 200 mm ogräsfri 
jordblandning ovanpå fiberduken.  
 
Luckra jorden om den är kompakterad. 

3. Plantering
Plantering ska göras under perioden april till  
september i god tid före vintern. Om plantering görs 
vid annan tidpunkt finns risk för vinterskador och/ 
eller torkskador efterföljande vår.

Om plantorna är torra ska de vattnas igenom så  
att jordklumpen är genomfuktad före plantering.  
Då blir det enklare att lossa plantan från brättet.  
Om den är hårt rotad tryck upp pluggen underifrån 
med en pinne. 

Vid en mindre mängd plantor kan en liten planterings-
spade användas vid plantering. Vid plantering av stora 
mängder örtplugg rekommenderas att planteringsrör 
och planteringssele används (se bild). Gör så här:

 y Trampa ner planteringsröret i jorden.
 y Öppna botten på planteringsröret med pedalen
 y Släpp ner en liten nypa långtidsverkande  

startgödsel (ca 7 g gödsel/planta) samt plantan i  
planteringsröret. Dra upp planteringsröret och  
vrid medsols.
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Säkerställ att hela rotklumpen kommer ner i jorden 
något djupare än marken runt om. (Sticker pluggen 
upp över jorden kan den lätt torka eller dras upp av 
fåglar). Trampa/tryck försiktigt till jorden runt plantan 
så att den sitter fast ordentligt och god kontakt bildas  
mellan rötter och jord. 

4. Etableringsbevattning
 y Genomvattna hela den nyplanterade ytan direkt 

efter montaget för att aktivera rotsystemet.
 y Under 3–4 veckor efter plantering krävs regelbun-

den bevattning. Säkerställ att vattnet tränger ner 
genom underliggande jordlager vid varje tillfälle.

Denna anvisning är tillämplig för plantering och skötsel av Veg Tech Örtplugg för markapplikationer.  
Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på vegtech.se. 

Om du ska plantera stora ytor finns  
planteringsrör och sele att köpa hos  
Veg Tech. Vid normala mark- och  
väderförhållanden kan ca 150-200  
plantor/h planteras.
Vi erbjuder även entreprenadtjänster i 
anslutning till våra produkter och system. 
Kontakta oss för offert.

Rekommenderad planteringstäthet 
• 15-20 plantor/m² vid etablering med örtplugg
• 5-10 plantor/m² vid kombination med frösådd
 
Om örtpluggplanteringen kombineras med frösådd  
växer ytan snabbare ihop med ett jämnare och naturligare  
resultat. Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och  
förekomsten av fröogräs minskar.

Skötsel
 y Rensa bort dött växtmaterial och skräp.  

Dra upp ogräs med rötterna. 
 y Ängsytor ska slås en gång varje år efter avslutad 

blomning för att bibehålla örtfloran och gynna 
den framför gräs och ogräs. Se separat skötsel- 
anvisning för ängssådd.

 y Gödsling ska anpassas till växtvalet. 
 y För arter med ängskaraktär är gödsling generellt 

inte nödvändigt. Om vegetationen visar tecken 
på näringsbrist rekommenderas måttlig  
näringstillförsel under april-juni.


