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SPLENDOR DEPÅKLUMP

Splendor Depåklump ger möjlighet att leverera och plantera träd, solitär-
buskar och barrväxter under en längre period av året. Växterna grävs upp 
under vår och höst, innan och efter vegetationsfasen, och sätts i depå. 

Klumpdepån är lösningen på olika typer av behov. Om den planerade 
leveransen ska ske under vegationsperioden, kan växterna grävas upp 
i god tid och står klara för leverans i klumpdepån. I andra fall behövs 
växter för direkt leverans utan chans att vänta tills grävssäsongen startar.     
De plantor som står i klumpdepån blir en snabb och smidig lösning. 

I depån finns träd i storlekarna 10-12 och upp till 25-30. Genrellt finns det 
solitärbuskar och barr från 175-200 och uppåt. Kontakta oss eller logga in 
i webshoppenför att få info om tillgängligt lager.

Trådkorgen och den kraftiga kokosväven runt klumpen gör dem lätta att 
hantera vid transport och planering.  Var uppmärksam på att inte ta bort 
trådkorgen i samband med planteringen. Se även ’Allmänna råd för han-
tering, plantering och skötsel av plantskoleväxter’ på hemsidan.

I depåsystemet fortsätter t.ex. trädet att växa vilket ger en fantastisk ut-
veckling av rotsystemet som i sin tur gynnar etableringen. Se nästa sida!
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Bilderna visar ännu tydligare hur väl rotsystemet utvecklas under tiden i 
depå. På den övre bilden visas en rotklump från en lind högstam 18-20 
som är grävd på friland. Den undre bilden visar motsvarande träd efter en 
säsong i klumpdepån. Ett välutvecklat rotsystem ger bra förutsättningar 
för en lyckad etablering.  


