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Erling Mikkelsen
Tlf

.: 97 14 39 39

Mobil: 2L 34 16 61

E-mail : esmikkelsen5l @gmail.com

tsE,SKÆRTNG
"Gå aldrig i haven uden saks og kniv"
1. F{vorfor skal man beskære planterne i haven:
a) For at sikre bedre blornstring, sunde og Jivskraftige planter
b) For at sikre bedre el1er rnindre frugtsætning
c) tror at fortne ttæer og buske som vi ønsker
d) For at-være herre over f,orrn og størrelsen

De rigtige snit
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tr{vad" skei beskæres:

"Åit kan beskæres, mafl kan kun vide hvad der overlever ved" atprøve
Frurgttræer:

a) Rigtig grenvinkel er " X0 rnio. t 2"
q StJnir-gter tyndes ud i rnarts og beskæres efter frugtbærring
.j ,æ,L,lu, og p-t. Beskæres ved blomstring og evt' i iuli
Find knopper der vender den rigtige vei
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Frr.rgtbuske:
a) F-ibs og solbær tyndes ud når frugten

høstes, den ældste 3.del og de vandrette

grene ktrippes helt i bund.
Udtynding tor atgive større frugter og man undgå stikkeisbærdtæber
b) Gl. Hindbær ( Sommerbærencie) og Brombær, De bærende grene klippes af
.) Nye tundbær ( Efterårsbærende) Sidst på vinteren klippes de helt ned
d) Vin be skæres 2. Jd,edaglige over middag
Klippes tilbage til den første knop fra stammen. Orn sommeren knibes
sideskuddene. I(nib Ce btade der s§-gger for frugterne. FIusk frugtudtynding
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Roser:

a) Euskroser 'biomste på 2 hrs skud, derfor skatr de beskæres efter blornstring
b) Sly"groserrre, skal tyndes ud, kan gørcs hele sommeren
c) De ul*it d"lige roser, kiippes ned ii 15-20 cm over iorden naedio april
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Irrydbuske:
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D) Det det blomstre før Sct. Hans, Iflippes lige efter biomstring
.) Det der blomstre efter Sct. l-Xans klippes på " Dronningens fødselsdag"
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Bwske der skøl "støurues" klippes helt ned
Dette gøres generelt medio a?ril.

til

cø. / 5-20 cm nuerjlrden,

Bøske der skal flrudes ød: manfierner den øldste 3. - 4. eller 5. del ølt
tftr btt og behou 10 - 20 cm ouerjorden

ø

5

I)ryetrmæer:
a) Tyndes uc og holdes nede. Sta-rt {hLr efter plantrung'
b) Gamle tiæer kan startes forfra med stor succes
d) bJålebærende træer og buske klippes ved Sct' F{ans
Op s tamruing
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§nofrrøer: kdtt plarute tæt,
afstand helt ned til S0 øn"
Køn dlrkes både i uinkel og
lo dret. Giuer
flo t frøgt

IYår

tr.øsrwe b/omstre, skøres

&n h,

Ved etablering øf trøer
skø'res basisgrerue?re cd"

30% tilbage i april.

/ års sleud tilbage til 4 blade/knoppen

?

skød tilbage til / knop, for øt giu, kroft og tjs
f,agterne" På dette tidspørckt /<a, møff også røue frøgtuda,ruding"
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/ -2 cru fia steruwerc. Ivdøre
hør flrude ød i grenerue efterltåøderc som den

nje uækst
uduikler stg så der kan
er de

Slæurcirug:

tilbage

/**rtrg,

grerue tilbage

Skær a//e grene

til cø" t 0 cru oa€f"

lorclen" N{an bør ffrcde
øtd i greruene efterltånden
som den rrye uækst

ødaikler sig så der kun
er de krafttge gene tilbage.

Før beskæriruo
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tr'fter beskarzreg ,Afsuakkelse: Lau et snit
wnder k*opper

Forstørkniøg Lau et snit nuer knopper
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