Styning af træer
Styning udføres fx. på steder, med meget lidt
plads, eller hvor man ønsker den specielle
skulptur, som en styning kan give.
Ikke alle træarter kan stynes, og det er ikke
nødvendigvis sundt for et træ, men ved korrekt
styning, kan man holde træerne, i flere årtier
( ved slotte og herregårde er 100 år gl. træer).
Det kræver bla. at der skal stynes, hvert år.
Lind, er den mest sete træart, til styning i fx.
byrum, som allé og ved gamle herregårde.
I praksis kan man sige at ved styning, beskæres
toppen af træet, i fx 4m. højde.
Herefter beskæres alle 2. års skud fra kronen,
der derved fremstår meget tynd/let, kun med få
1 års skud tilbage, lige efter en beskæring.

Beskæring af træer
Træer i byen, i villahus haver, eller lign. steder
hvor pladsen er begrænset, for træer, bør de
beskæres, allerede fra starten.
Ældre træer, der aldrig har været beskåret før,
er ofte meget vanskelige og utrolig
tidskrævende at beskære.
Derimod hvis man hvert år, eller for nogle
træer, hvert andet år, går ind og beskærer
trækronen, vil man hurtigere, og lettere kunne
opbygge træets krone, som man ønsker det p
å sigt.
Det mest hensigtsmæssige er at lave en plan,
over hvorledes træerne skal se ud, om 5-10-15
år, og have den som mål. Så har man noget at
planlægge, og beskære efter.
Et ældre træ, fx 10m. højt, som man pludselig
ønsker ned i halv højde, er et meget stort
indgreb, der er aldeles risikabelt!

Men henover foråret,
og sommeren, kommer
der masser af nye, og
friske skud frem, som
ofte er meget lodret
voksende op i vejret.

Til vinter beskæres træet
igen, så ved stynede
træer, kommer der
sjælden nogen særlig
skyggeeffekt..

Husk at ikke alle træer
afmodner samtidigt.
Selvom det er en god
tommelfingerregel, at
man kan beskære de
fleste træer fra løvfald til
løvspring.
Så vil der være enkelte
undtagelser.
Til højre ses et træ der
er beskåret for tæt på
løvspring, så det
grenene forbløder!

Beskæring
Overskrift

Beskæringskalender

Beskæring af buske

December
November

Oktober
September

August
Juli
Juni
Maj
April

Vinterhalvåret er årstiden hvor vi
foryngelses beskærer, og beskære træer.
Efteråret er den tid hvor planterne
afmodner til vinteren, og trækker
sukkerstoffer/energi tilbage fra blade og
kviste, ind i stamme og rødder.
Der bør derfor ikke beskæres i denne
periode! Vent til efter løvfald.

I sommeren kan vi udtynde og beskære
med henblik på nyvækst, inden vinteren.
Bla. spore beskæring af stenfrugter,
typisk grene op til fingertykkelse.
Forsommeren er den mindst egnede
periode for beskæring, i løbet af året.
Her bryder de nye skud frem, og
planterne skal have ro til frugtsætning
og nye vækstknopper.
I det tidlige forår beskærer vi vintersarte
planter som roser, og nogle stauder.

Marts
Februar

Derudover er der de buske, man ønsker i en
bestemt størrelse, eller blot ensartet vækstform.
Hvis man ønsker en tæt busket/bunddække, af
myrtegedeblad, buksbom, taks eller lign. kan
man evt. klippe buskene i kasseform/pur.
Bare man ved, hvordan man ønsker sine buske!

Vejledende kalender for vores beskærings år.

Januar

Ved beskæring af buske skal man gøre sig klar
hvad man ønsker af sine buske?
Er de plantet for at opnå bunddække, hæk eller
blomstring? Sirbuske som vårguld, stjernetop,
dronningebuske, jasminer, og lign. kan alle
blive store buske, som man ofte planter med
henblik på blomstring. Men det kan også være,
man ønsker de skal være tætte i bunden, og så
skal de have en foryngelses beskæring,
minimum hvert andet år.

På denne årstid foryngelses og
udtyndelses- beskærer vi buske, og
træer. Det gælder bla. sirbuske,
allètræer, frugttræer og solitærtræer.
Styning af træer er ligeså på denne tid,
og større indgreb i grene/stammer.
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