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Vi håber træerne / buskene, indenfor en kort årrække, vil opfylde Deres behov.     

Nedenfor har vi udfyldt en vandings- og gødningsanvisning, som skal følges for at garantien kan opretholdes.   

        

Vandings- og gødskningsanvisning:      

        

Træerne / buskene blev plantet af K&S Tree Care ApS   måned……………….. år………... 

        

  Vanding      

Antal……… Træart……………………… første vinter….…….…….. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

  første sommer …….……. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

  anden sommer………….. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

        

  Gødning      

  andet år…………………. 0,1 l………  0,2 l……….  0,3 l………. 

        

        

  Vanding      

Antal……… Træart……………………… første vinter………….….. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

  første sommer …….……. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

  anden sommer………….. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

        

  Gødning      

  andet år…………………. 0,1 l………  0,2 l……….  0,3 l………. 

        

        

  Vanding      

Antal……… Træart……………………… første vinter………..…….. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

  første sommer ……….…. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

  anden sommer………….. 10 l………. 20 l………. 30 l………. 40 l………. 50 l………. 

        

  Gødning      

  andet år…………………. 0,1 l………  0,2 l……….  0,3 l………. 

        

        

Vanding: · Første vinter 1 gang om måneden (stedsegrønne).      

 · Første sommer 15/5 - 15/9. 1 gang om ugen.       

 · Anden sommer 6 - 8 gange.      

 Undgå overvanding. Træer kan drukne.      

        

Gødning: Gød med NPK blandingsgødning i april.      

        

Pæle: Pæle fjernes når træet står fast, senest 3 år efter plantning. Juster remmene årligt.    

        

Beskæring: Træer bør ikke beskæres de første 2 år efter plantning.      

        

OBS: Som følge af omplantningen vil løvtræer få mindre løvmængde, mindre tilvækst og springe senere ud de første år efter 

 plantning. Nåletræer vil tabe de inderste og dermed ældste nåle. Det er en naturlig reaktion.   

 Der er garanti for vækst i 3 år når K&S Tree Care ApS har udført plantningen. Garantien dækker ikke tørkeskader. 

         

 Med venlig hilsen og på gensyn      

 

 

 


