AANPLANTEN && ADVIES
ADVIES
Correct aanplanten van QuickHedge haagelementen staat borg voor snel aanslaan en een
eindeloze levensduur. Hier onze tips en adviezen
voor aanplant en onderhoud.
Wij adviseren onze partners, tuinarchitecten en/
of hoveniers die betrokken zijn bij de aanschaf
van een QuickHedge haag, deze tips en adviezen
te bespreken met, of door te spelen aan degene
die de verzorging van de haag uiteindelijk ter
hand neemt. Des te meer en langer plezier zal
men hebben van de waardevolle QuickHedge
haag.
•
• Zorg voor een goede luchtige drainerende
grond; pas waar nodig grondverbetering toe.
• Plant alleen in ziektevrije grond met een goede
zuurgraad (pH).

• Op (zware) kleigrond is het ten zeerste aan te
raden om de plantsleuf met extra zorg voor te
bereiden en bij twijfel een drainageslang onder
in de sleuf te leggen. (indien nodig in een laag
Maaszand).
• Neem bij twijfel over de juiste grondvoorbereiding altijd contact op met QuickHedge.
• Maak de ondergrond van de plantsleuf goed los
en graaf deze uit: min. 35 cm breed en 35 cm diep
• Bij gebruik van het QuickHedge plantrek dient
de sleuf minimaal 60 cm breed te zijn.
• Plaats de haagelementen inclusief de biologisch
afbreekbare kartonnen doos in de sleuf; zorg ervoor dat het karton net onder het maaiveld valt.
• Plaats de bijgeleverde druppelbevloeiingslang
op de bovenzijde van de wortelkluit/ kartonnen
doos, net onder het maaiveld.
• Vul de sleuf aan met goede losse grond en druk
deelementen en de grond stevig aan.

IRRIGATIE & ONDERHOUD
druppelbevloeiing

PLANTREK METHODE

• Een QuickHedge haag ﬂoreert optimaal bij toepassing van de door QuickHedge bijgeleverde
druppelbevloeiingsslang.
• Maak gebruik van een watertimer (Gardena of gelijkwaardig) of sluit de druppelslang aan op een
regenautomaat.
• Adviseer de eindklant, degene die de verzorging uiteindelijk ter hand neemt, om deze bij grote
droogte per dag één uur te laten druppelen.
• Controleer regelmatig met een spade of de grond niet te droog of te vochtig is.
• Neem bij twijfel over het juiste vochtgehalte altijd contact op met QuickHedge.

bemesten

• Zorg dat de bemestingstoestand van de grond in orde is; gebruik voor bemesting bij voorkeur
organische meststoffen.
• Pas vooral géén extra stalmest toe; die is doorgaans veel te sterk en zal resulteren in
wortelverbranding.
• Mocht zich onverhoopt een probleem termijn voordoen, neem dan contact op met uw
QuickHedge dealer.
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