
har clött iör att der intc fiir Ijr-rs och
rutrvmnre att utvecl<l.rs. All blonrning
si<cr hiigt upp i toppen .rv [rusl<arna
oclr blir minciro oc.i'r nrincirc allt
cftc.rsonr iiren giir ut"rn besl<ilrning.
Necire clelerr ;lv busl<arira lrestår
mestaclels av [rlaci lösa stanrmar.
Bästa s;ittctatt hantcra clcss.r llusl<ar
ä r nr e,' d r i n ci c r h ;i I I s [rc,s l< ä r n i n s u rr c] r,: r

vintcrvila n.

tlur vi![ dw ha dina hwskar|
Besl<iirrr ing av buska r bcror pii vill<a
iinskernå I nran sj;i lv [ra r oclr hu r nra rr

vill att busl<cr-r sl<a utl,ec.l<las.
S.i ka I I a cl a rl< itc l<to n i sl< bes l<ii rn i r-r g,
clii man fornrar busl<ar till l.igurrer
r.l ler qe, rntel r i:1..r li'r nter i I tl I e:ser',r r

mån ga tr'.idgårclsägare nreciair anci r;r

besl<är b.rra for.rtt håll.r busken eller
h.icken i 1qot1 skick.

Att forma är roligl!
r\[L tr)ln].1 i;Ltsk.rr c,t-lt lr.itl'.rt .i r rtr-
ligt, ircn m.ln sl<a v;illa rätt artcr.
Det .ir egcntligcn iir artc'r sonr
verkligcn i:il att forrri<lippas. Bra
växtnratcria I onr m.r r-r ,,,iil fornr tr<iil;Pil

.ir bl a nråb.ir Ril:as alpinurtr ocl.r
I i gur sier L rgu-sfrtinr vrrlg;lr-c.
\,ir rlt,l g,ill,'r rl.i,lrt'F,rurtl i.irltit.r-

teri.rl iir även buxbonr Brrrr.rs -scllt-
perv'irens'F.rulkner' en br.t r,räxt alt
forn'r.,i. Fijr norr.i Sverige giiller ;rrter
av spire.r, björk, gran och pil; t cx
n o rs l<.,r [r re l< l< a,,, i rJ e 5.-t I i x y: h y I i c i f o I i t-t

'Brel<l<avier'.

Ta tag i din käck
Fn hlippt h;ir k ;ir nr lrcl inclivicl ollr
den .i r svårarc ati Lrnclcrlr;i I lsi;esk.ira 

"

De1 är vanligare att nr:ln sl<äi' ner
hela h.ici<ci'r r",icl ett tillf;illc.
I t)11,ngra clirr h.ick n.ir dcrr börjar bli
risig och l<al nocitill, kansl<c rr-rccltio
.irs mellanrunr.
Birri,rr r1t.tn ttt{ rl ti'1.r xg1i11R 5('ltl I i'n
h.ic.l<s liv blir stubbarn.r clär cle nva

"l.ol lr.n sk, r kofl t[n,] Iii l l röl.r riqripn,r.
lrrecis som på träcl som besl<;irs fel.
Dett;r gi)r ;itl nvare grenar br1,ts av
efier några år cl.i stubben cle komnrer
iir.in h;rr ruttnat.
Friväxa ndc häcl<ar sonr hriggm ispel,
sy,ren ctch spirea ltehancJlas som [tus-
l<ar, rred Lrnderhål lsbesl<ärn i ng.

Verktyg
Förutoni japansågen är en bra
busl<sar och sekator a och o för att
lruskarn.r ska l<r-rnna sl<ötas p;i ctt
råitl och enkelt s:itt.

Lästips
Besl<.i rn i n gsbol<t'n. K I a LrsVoI I brcc lrt,
Cr-rstaiAlnr och l lanVcltnran. N.rtir r

& l(r-rltuir 2Otl{r. 3c s;irsl<ilt.rvsnittet
Beskärrr i n gs rivc ki a r.

l.,lippa häckar or lr Lrusl<ar; l<!ot,
topp och tel<opp. Eiisabeth Sv.rlirr.
Prisnra 2002.
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Nr 49 o Beskärning av buskar

Har du någan gång tänkt på vad som händer orffi {nan inte beskär
bwskar? En orörd buske får naturlig karaktär vad det gäller växtsätt,
men det traliga är att blamningen avtar rejätt rmed åren eller bara
håller sig !ångt ut i grenspetsarna"

Beskärrring är inie li)sningerr på allt
och dessutonr l<;in felaktig beskär.
ning fi)rkori.r en Lruiskes livsliingcl.
I rcn ol<unsl<ap karr nr.,rrt t.r []ort
allclclcs for nrr,,c.l<ct nrccl lci vorl<t),8
oc h l.imira tai)par och c1;iliga snitt-
\ lut .uttt ri..rrl,rt tn, r ,itt giir ttt ll,r
Dct Ir.ir fal<tabiaclct hjälpcr. clig .rti
girra rätt.

Att w nderkåif s&seskära bwskar
Unclerhiil lsbesk:irning av br-rsl<.rr,

[rusl<rosor och friväxairde hiickar
inrieb:ii att ;ilclre Brcnar tas bort fr.irr
bu s kcns lras 'r,a ric ii r, vill<ct go-ercr]a r
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Li n c I t: r h,t I ! s bc-skJrr r i rrg. l - -),t',' c I t-

itlclsta grcnarna tas br,trt i/i.irr b.r-se:ri .rr
bri-skc.rr nri:c/ /rir-s/i-car. Gl(tnt inle ail
plocka brtrl. n,igr,-t gren,-tr fr,in basen
varje ,ir; clel iir mvckel lt,ilLre fr)r bus
Å,'it,itr t,t,lik,il,t itt':r ,1 
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i ol ika åldrar. U nderhål lsbeskärning
är det viktigaste beskärningssättet
för att få fina prydnadsbuskar. Man
börjar ca 5-6 år efter planteringen
och utför den sedan helst varje år.
Äldre grenar ger stadga, "medelål-
ders" grenar ger ri kl igt med blommor
och frukt och nya skott får ljus och
utrymme att utvecklas.
Underhållsbeskärning gäller för
buskar i allmänhet men det finns
undantag. Till exempel blommar
syren hortensia och rosenspi rea bäst
och vackrast på sina årsskott och
bör beskäras hårt varje vår innan
bladen slår ut. Korallkornell är ett
annat undantag som är vackrast med
utesl utande yngre sl<ott.

Tidpunkten
Underhållsbeskärning kan utföras
näsLan när som helst under året
utom i samband med knoppsprick-
n i ngen.
lngen regel utan undantag. Vissa
växter har kraftig savstigning och
blöder om de besl<ärs på vårvintern.

Bland dessa finns t ex alla lönnar
och björkar, klätterhortensia och
känsliga växter som magnolia.

När det gått för långt
På äldre buskar ska man börja med
att ta bort de grövsta grenarna i bus-
kens bas, helst utan att skada yngre
grenar. Detta görs bäst med en så
kallad japansåg eller busksax.
Dela gärna upp en föryngrande be-
skärning på tre år. Då pryder busken
sin plats under hela förnyelsepro-
cessen, blommar och ger skydd till
trädgården s småfågl ar.
Att såga ner friväxande buskar helt
så att bara stubbar återstår bör und-
vikas. En del arter, t ex rosentry tål
inte alls hel nedsågning.
Underhållsbeskärning varje år är
alltid att föredra.

Sköt om det hårt beskurna
Om det trots allt är nödvändigt att
beskära hårt, ända ned till stubbar
vid marken, behöver växten extra
skötsel den kommande växtsäsong-

blommar på ettårsved. Andra blom-
mar på äldre ved och ytterligare
andra på ettårsskott som kommer
från äldre ved.
Här följer några exempel på olika
buskaroch vilken kategori de ti llhör
för att underlätta beskärningen.

Ettårsved
Buskar som blommar på ettårsved,
alltså på de grenar som växter fram
efter beskärningen på vårvintern,
blommar oftast på senare delen av
sommaren. Denna grupp tål vanli-
gen årlig hård nedskärning och blir
finast på det sättet.
Fjärilsbuske Buddleja sp horten-
sia Hydrangea och hyperikum
Hypericum. Dessa passar bra som
friväxande buskar. Rosenspirea m
fl Spiraea japonica och rosor Rosa
sp. De passar bra antingen som
friväxande buskar eller häck.

Åldre ved
Detta är buskar som blommar på
äldre ved, dvs minstfrån fjolåretoch
från årsskott (kortskott) från äldre
ved. De ska behand las mer varsamt.
Syren Syringa sp, häggmispel Ame-
lanchier sp, oxbår Cotoneaster sp,
lok Potentilla sp. De passar alla bra
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Buskar som måste klippas in varje år för att de egentligen inte får plats där de
står är bara till problem. Blomningen uteblir om man ansar i topparna varje
år och buskarna är inte den glädje de skulle kunna vara om de hade passat på
platsen och kunnat skölas på ett riktigt sätt.
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både som friväxande buske och som
kl ippt häck. Schersm in Ph i I adel ph us
sp och Iry Lonicera sp är bäst som
friväxande buske.

Beskärning direkt efter blom-
nrng
Underhållsbeskärning direkt efter
blomningen passar bäst för de
buskar som blommar tidigt på sä-
sonBen, ofta på bar kvist. Forsythia,
ginst och rosenmandel är exempel
på busl<ar som underhållsbeskärs
på sommaren. Men man får inte
göra någon radikal nedklippning
pa sommaren.
Bland trädgårdens lite högre buskar
finns ofta bland de grova, jämnåriga
"stammarna" fullt av nya/ nu döda,
skott som försökt komma upp. De
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