Köpa träd med rätt kvalitet
Information om hur du ser trädets kvalitet redan när du köper det, och hur du upptäcker problem med trädets uppbyggnad, rötter och skador.
Ett träd med hög kvalitet, som planteras och sköts korrekt, kan bli en långlivad tillgång för din tomt eller trädgård. Ett träd med låg kvalitet kan med
tiden drabbas av kostsamma problem som ökar behovet av underhåll och minskar de nyttor och värden ett träd kan ge.

Vad avgör trädets kvalitet?
Ett träd av hög kvalitet har en
• stark form och robusta grenar med gott om inbördes utrymme.
• en stam utan sår eller skador.
• god balans mellan stam och krona, där stammens tjocklek står i
proportion till kronans storlek.
• ett rotsystem av hög kvalitet med rätt storlek och god balans
mellan finrötter och grövre rötter.
Ett träd av låg kvalitet har
• en svag form där flera grenar utgår från samma punkt och grenar växer in i varandra.
• en stam med sår efter hantering eller felaktig beskärning.
• rötter som skadats, har för stora snittytor eller drabbats av rotsnurr i en för liten kruka.
Träd med rotklump kan ha för lös klump, ett tecken på att rotsystemet inte är sammanhållet och att finrötter saknas.
Dessa problem kan avsevärt försämra trädets förutsättningar för ett långt, hälsosamt och produktivt liv. Med en noggrann kontroll inför köpet så kan du upptäcka problem när det gäller form,
skador eller rötter (lägg förkortningen FSR på minnet).

Form
När du köper ett ungt träd är det viktigt att tänka på att de grenar som då bildar trädets krona
kanske inte finns kvar när trädet är uppvuxet. Många lågt sittande grenar skuggas ut allteftersom trädet växer, eller tas bort vid beskärning för att
ge plats under trädet för t.ex. fotgängare, trafik, gräsklippare mm.
Ett bra träd har en robust form med jämnt fördelade grenar längs stammen. Grenarna ska ha en stark förankring i stammen. Sidogrenar i trädkronan som pekar rakt uppåt i smala vinklar kan leda till problem senare då de växer in i stammen. Grenar som trycker mot stammen eller mot
varandra kan leda till att trädet drabbas av tryckskador, sprickor eller intorkade grenar . När flera grenar växer från samma ställe på stammen ökar
risken att trädet får svaga greninfästningar, med fläkning som följd, och att grenar ”gnager” mot varandra så att skador uppstår.
Om du vill ha ett träd med många grenar ska du se till att det är gott om utrymme mellan grenarna redan från början. Kom ihåg att grenar får
större diameter när de växer. Två grenar kan vara glest inbördes placerade när de är små, men när de sedan ökar i omfång växer grenarna ihop.
Många problem med trädformen kan avhjälpas genom korrigerande beskärning. Påbörja den korrigerande beskärningen tidigast ett år efter plantering. Fördela sedan beskärningen över flera år, att ta för mycket vid ett och samma tillfälle kostar trädet mycket energi.
Ta endast bort trasiga eller brutna grenar vid planteringen. På det sättet hinner trädet återhämta sig efter den stress omplanteringen innebär. Efter ett år
påbörjar du den korrigerande beskärningen genom att ta bort eventuella grenar som dött sedan planteringen, växer inåt kronan eller korsar varandra.

Skador
Kontrollera alltid stammen noggrant. Om trädet är lindat, ta bort lindningen och syna av stammen efter sår, märken efter
felaktig beskärning och transportskador eller skadegörare så som bladlöss och andra insekter. Lindning kan användas för att
skydda stammen under transport, men ska tas bort när det har planterats.
Märken på huvudstammen efter felaktig beskärning innebär stora problem. Snitt som tar bort eller skadar grenkragen vid
grenarnas bas kan leda till problem som kräftangrepp, röta och sprickor. Felaktiga beskärningsmetoder som lämnar kvar en
stump hindrar trädet från att återhämta sig från snittet.
Felaktigt beskärningssnitt:
skada på grenkrage

En korrekt beskärning avlägsnar grenen strax utanför grenkragen. Frisk vävnad växer då över snittet. Såga eller klipp inte
av grenarna jäms med stammen. Vävnad som ska stänga snittet kan då bara bildas längs kanterna av snittytan. Ofta dör
stamvävnad ovanför och nedanför de här snitten. Vid höga temperaturer under sommaren och låga temperaturer under
vintern kan sprickor eller död vävnad utvecklas ovanför och under de felaktiga beskärningssnitten.

Rotproblem
I plantskolan klassificeras träd ofta utifrån hur de odlas fram, skördas och säljs. Varje typ av träd har ett rotsystem med
specifika egenskaper:
• barrot: ingen jord kring rötterna, vanligtvis på små träd

Korrekt beskärningssnitt:
vävnad omsluter från
alla håll

• rotklump i säckväv: rötter på fältodlade träd omges av jord och hålls samman med säckväv och, när trädet är av större storlek, en trådkorg.
• containerodlad: rötter och vanligtvis en torvbaserad jord i en behållare, exempelvis en kruka.

Träd med barrot

Rötterna får inte vara klämda, trasiga, torra eller missfärgade. Snittytor i rotsystemet får inte vara större än 2 cm diameter. Rotändarna ska ha raka
snitt. Skadade rötter kan klippas rakt av innan plantering och bevattning. Diametern på rotsystemet bör vara minst 4 gånger stamomfånget mätt 1 m
ovanför rothalsen.

Sortiment med rotklump i säckväv
Du ska kunna se rothalsen (området där stammen blir bredare och går över i rotsystemet) längst upp på rotklumpen. Undvik att köpa plantor med
skadade eller hoptryckta rotklumpar.
Diametern på rotklumpen bör vara minst 3 gånger stamomfånget mätt 1 m ovanför rothalsen.

Containerodlat sortiment
Rötterna ska inte vara snurrade eller ha vuxit i en ring runt odlingskrukans insida, så kallad
rotsnurr. Ta ut rotklumpen ur behållaren, syna av den och titta särskilt noggrant på större, frilagda rötter. Rotsnurr kan ringbarka och döda andra rötter eller hela trädet om de lindar sig kring
den nedre delen av stammen. Det kan också leda till att trädet blir instabilt.
Odlingsbehållaren ska vara tillräckligt stor och stå i relation till växtens art och storlek.
Tunna rötter som drabbats av rotsnurr kan klippas bort vid planteringen. Större rötter kan rätas
ut om de fortfarande är rörliga. Precis som för sortiment med rotklump i säckväv ska du på containerodlade plantor kunna se rothalsen vid stammens bas. Om rothalsen är täckt av jord ska du
försiktigt frilägga den innan du planterar trädet, och vara noggrann med att inte skada barken.
Rotsnurr allteftersom trädet blir äldre
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