Barrodsplanter

Træer

Planter der sælges barrods er bla. bunddækkende planter, frøformerede buske,
højstammede træer, skov og hækplanter.

Måleenhed for højstammede træer, er
stamme omkredsen, målt 1m. oppe på
stammen.

Barrodsplanter betyder, at de kommer med
en top og en rod, uden potte, klump eller
lign. De kommer med báre rødder.

H 8-10 er mindste træ på det danske
marked, og det er 8-10cm. i omkreds, målt
1m. oppe på stammen, fra rodhalsen.

Måleenheden for barrods planter er oftest
højden, dvs. en hæk i sorteringen 50/80,
har grene på min. 50-80cm.
For hækplanter, har de 3 eller flere
kraftige, og velafmodnede grene, af en for
arten, normal udvikling og højde, i den
nævnte sortering.

Nogle træer kan leveres med en stamme
omkreds, på over 30cm., til special priser.
De fleste træer kan leveres i to udgaver;
med klump, eller uden klump = barrods.

Sortering 15/30, 30/50 og 50/80 er
almindelige størrelser for skov, hæk, og læ
planter.
Betegnelsen 50/80 (1/2), betyder planten
er 50-80cm. Høj og
har stået 1 år på frøbed
og 2 år på plante bed.
Ved denne sortering
skal mindst én kraftig
gren (skud), være over
minimumslængden.

Og en 3 år gammel 50/80
sortering har en kraftige
stammetykkelse.

Træer med klump er gravet op med en
fast, og nettet rodklump (jordklump).
Fordelen er, at de kan
plantes til hen senere
på foråret, og tidligere
om efteråret.
Ulempen er at roden er
reduceret (klippet tæt
ind til stammen) så rod
diameteren er lille.
Barrods træer, er
gravet op uden klump/
jord, og har den fordel,
at deres rødder ofte er
længere/større i dia. så
de har større rod
volumen.

Plante

Overskrift
sortering
& garanti

Plante Garanti
Gro garanti, er med til at garantere at De
som kunde, får levende planter, der er klar
til at danne rodvækst, efter plantning.
For at give grogaranti på planter, tager vi
udgangspunkt i, at arbejdet kan udføres
iht. ”Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2015”, udgivet af DAG.
Er der plantet fagligt korrekt efter de
gældende normer, og er der efterfølgende
synlig vækst i/ved planterne, er det tegn på
at planterne er ved at etablere sig.
Hvis planten herefter går ud, vil det ofte
være pga. forkert, eller manglende, pleje.
Det kan fx være manglende vanding,
gødskning, eller ukrudtsbekæmpelse
omkring planten.
Vi opfordre derfor til, at man følger pleje
anvisningerne, i den udleverede folder.
Der vil normalt kunne aftales et 1 års
eftersyn, hvor udgåede planter tælles op,
og erstattes, såfremt plejen har været ok.
Planter erstattes 1 gang.
Der er ingen garanti på sommer/løg-blomster,
planter i krukker, eller i/ved sommerhus omr.
Gug Anlæg er dækket af Danske Anlægsgartneres
Garantiordning, læs mere på DAG.dk

Potte & Klumpplanter
Pryd buske på det danske marked, kan
bla. leveres som potteplanter, og som
klumpplanter.
Måleenhed for buske i potter, er
pottestørrelsen, og det skyldtes bla., at
kvaliteten af en busk, ofte måles efter dens
rod volumen/størrelse.
Potte størrelsen måles i liter.
Almindelige potte størrelser er fx;
1,5L., 3,5L., 5L, 7,5L. og 10L.
Stauder og bunddække sælges dog ofte i
potter målt i centiliter, fx:
Co. 10c. er lig med en 10 centiliter potte.
Planter der er større end de kan være i en
10L. potte, vil oftest blive solgt som
klumpplanter.
Klumpplanter, graves op med fast klump,
og nettes.
Sortering/størrelsen
måles ofte som højden
af planten, med 1020cm. interval, op til
1m. højde.
Fx str. 30-40cm,
40-60cm. 60-80cm.

KONTAKT
Vi er flere tilbudsgivere & teknikkere, der har hver
vore projekter, og forskellige kompetencer.
Nye kunder kan nedenfor læse om hvilken
tilbudsgiver, der har kompetencer indenfor det
efterspurgte fagområde.
HUSK: pga. kundebesøg, byggemøder mv. kan vi
være svære at træffe, send derfor gerne en mail.

Anlægsteknikker & Tilbudsgiver
Dan Nygaard
Have og institutions anlæg
Græsplæner og boldbaner
Belægnings arbejde
Jordprøver og gødningsplaner
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Projektering og tilbud
Rådgivning

Mail: dan@guganlaeg.dk

Anlægsteknikker & Tilbudsgiver
Rasmus Andersen
Topkapning af større træer
Fældning af risiko træer
Kloak arbejde
Belægnings arbejde
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Projektering og tilbud
Tilbud

Mail: rasmus@guganlaeg.dk

Anlægsgartner & Tilbudsgiver
Michael Pedersen
Timeløns havearbejde
Hække klipning mm.
Pasning og pleje af haver

Mail: michael@guganlaeg.dk
Kloakmester Peter Møller Jensen, & Bogholder
Vinnie Johnsen, træffes på hoved nummer: 98-14-08-58
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