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FDV for bøkehekk
Dette er en veiledning i drift og vedlikehold av utearealer for private hjem, borettslag og
boligsameier.
1. Vanning
Bøkehekk er avhengig av jevnlig tilførsel av vann for at den ikke skal få noe tørke skader.
Etter at hekken er plantet må den vannes regelmessig i flere måneder fordi den bruker lang
tid på å rotfeste seg. Unngå uttørket jord.
2. Gjødsle
For å få en tett og fin hekk er det viktig å gjødsle den for å gi den rikelig med næring. For
bøkehekk kan man bruke helgjødsel eller kugjødsel. Helgjødselen strør man over enten når
det regner eller når man vanner for at gjødselen skal løses opp. Kugjødselen graver man mer
ned i jorden rundt stammen, dette er en fordel å gjøre med nyplantet bøkehekk. Det gjør at
jorda blir mer næringsrik og beholder fuktigheten lenger. Bøkehekken skal gjødsles en gang i
året og helst på våren. Bøkehekken har verken sterke blader eller bark, derfor er det også
viktig å gi den kalk. Kalking kan gjøres samtidig som man gjødsler.
3. Beskjæring
En nyplantet bøkehekk er ganske følsom, derfor skal den ikke beskjæres rett etter planting.
Bøkehekken skal ikke beskjæres før man har ønsket bredde og høyde. Den vokser fortere ut i
bredden enn i toppen. Hekken har en årlig tilvekst på ca. 30-60 cm og en slutthøyde på ca.
300 cm. Øvrig beskjæring gjøres under JAS-perioden (juli, august, september).
Dette trenger du
•
•
•
•

Helgjødsel
Kugjødsel/kompost
Kalk
Dryppslange og vannspreder

Kjekt å vite
Bøkehekken trives best i næringsrik jord som er luftig, så hvis gjorda er gjørmete og tung er det lurt å
bytte den ut med kugjødsel eller premium jord. Dersom man blander inn sand eller litt små grus i
jorda blir den mer luftig. Dusj hekken med hageslange eller vannspreder dersom man ser at bladene
henger. De fleste uteplanter liker å bli dusjet etter lange dager i stekende sol.
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