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Pasningsvejledning 

 
Du har nu fået din hæk plantet godt i jorden, og er forhåbentlig tilfreds med resultatet. For at sikre det 

smukkeste resultat, er det vigtigt at du også, er forsat opmærksom på at passe og pleje din hæk. God 

hækpleje kræver ingen ekspertviden. Der er garanti for succes, hvis du blot er opmærksom og følger 

nedenstående få gode råd, omkring hækpleje. 

 

Hækken på den simple måde, med gødning og klipning. 

Gødning: NPK 14-3-15 gives to gange årligt, slut april og Sankt Hans med 80g (1 håndfuld) til 4 meter hæk. 

Modtag råd og vejledning omkring hækklipning, hos vores gartnere i planteskolen eller i vores 

anlægsafdeling. Især de første år er det vigtigt, at planten bruger alle sine ressourcer på etablering og 

vækst. Hvis du har købt en hæktype som eksempelvis Liguster, Laurbær, Tjørn, eller anden sort der 

blomstrer eller får bær, bør du fjerne både bær og blomster i de første år. 

 

Det er særdeles vigtigt, at hækken får rigeligt med vand især i de første år. Her bør vandingen startes 

allerede ved knopskydning i april, hvis det er tørt. I sommerhalvåret skal du vande grundigt. Vi anbefaler at 

du vander, hver sjette dag i perioden, hvis der ikke er væsentlig nedbør. Vær opmærksom på, at en gennem 

vanding kan kræve helt op til 10-12 liter vand pr. plante. Du må dog aldrig vande hækken hver dag, da en 

konstant fugtig jord vil forhindre, det naturlige luftskifte i jorden. Derved kommer der mere ilt ned til 

rødderne og rodvæksten hæmmes. 

 

Du kan med fordel udlægge en siveslange, for at reducere vandforbruget. Det er vigtigt, at siveslangen 

løbende kontrolleres, da en skade herpå kan betyde, at hele hækken fejlvandes. Den bedste måde at 

kontrollere en vanding på med lille erfaring, gøres ved at grave et spadestik dybt ned ved siden af klumpen 

efter en vanding. Kontroller at jorden er fugtig i fuld dybe (OBS! Husk at kontrollere flere steder, hvis jorden 

skulle være uens).  

 


