
Tips og Råd 

Potte om planter 
Hvis potteplantene skal trives og vokse, må de pottes om. Våren er gjerne tiden 

for å gi ny jord og næring til plantene. Velg en potte som er litt større, gjerne 

med hull i bunnen, så overskuddsvannet renner ut. Ta planten forsiktig ut. 

Pass på å ikke skade røttene. Legg Plantejord eller Naturgjødslet Plantejord i 

potten. Trykk jorden forsiktig sammen så planten står støtt og vann slik at jorden 

blir fuktig. Planter som vokser fort kan ha behov for å pottes om i større potter 

etter en stund. 

 

Dyrking i hobbydrivhus 
For å unngå angrep av skadeinsekter og soppsykdommer anbefaler vi 

å bytte all jord i drivhuset ved oppstart av ny sesong. Ved dyrking av næringskrevende 

planter som tomat og agurk, bør det gjødsles regelmessig under 

vekstperioden. Store grønnsakplanter trenger minst 10 liter jord pr. plante. 

 

Pallekarmer og bed 
Det går ca. 6 sekker Felleskjøpet Plantejord til en vanlig pallekarm. 

Legg barkduk under pallekarmen for å hindre ugress å vokse opp. 

Fyll i jord og dyrk eller så direkte i jorden. Gjødsle etter behov. 

 

Planter og busker 
Grav et hull i jorda som er minst dobbelt så stort som roten på planten. 

Planten skal stå i samme dybde eller noe dypere enn den gjorde tidligere 

(se eventuell anvisning på planten). Fyll i ca.10 cm ny Plantejord 

i bunnen av plantehullet. Vann og plasser planten i hullet. Fyll på med  

Plantejord og trykk jorda på plass så det ikke blir luftlommer rundt 

planten – fast, men ikke hardpakket. Støtt opp med plantestøtter ved behov. 

Gjødsle regelmessig i sesong. 

 

Planting av trær 
Grav et hull som er minst dobbelt så stort som treroten. Legg et godt 

lag Plantejord i bunnen av hullet slik at roten ikke plasseres for 

dypt under bakkenivå. Bland sammen halvparten Plantejord og 

halvparten eksisterende jord og fyll på rundt roten. Vann slik at jorden er fuktig. 

Husk å støtte opp treet med 2-3 staur. Gjødsle etter behov. 

 

Planting i balkongkasser og krukker 
For bedre drenering, anbefaler vi å legge lecakuler i bunnen 

av kasser og krukker. Bruk gjerne 

barkduk mellom lecakulene og jorden. 

Gjødsle etter behov. 

  


