
  

Trädvård    -   inte   toppkapning   
  

Ibland   får   vi   förfrågningar     om   att   göra   mycket   hårda   beskärningar.   Kanske   vill   
man   avlägsna   en   tredjedel   eller   halva   trädet.   Det   kallas   toppkapning   och   räknas   
inte   som   professionell   trädvård.   Toppkapning   gör   trädet   blir   instabilt   och   det   
lever   förmodligen   inte   lika   länge   som   det   kunde   ha   gjort.   Vi   ska   titta   lite   på   vad   
som   händer   med   ett   träd   efter   en   toppkapning.   

När   en   stor   del   av   lövmassan   försvinner   
reagerar   trädet   med   nödskott,   även   kallade   
vattenskott   eller   epikormiska   grenar.   Dessa   
skott   växer   ur   vilande   knoppar   strax   under   
barken   men   har   inte   den   stabila   infästningen   i   
stammen   som   grenar   som   får   utvecklas   över   
tid   har.    De   nya   instabila   grenarna   riskerar   att   
fläka   ur   stammen.   

  
Röta   går   in    i   den   stora   öppningen   i   
huvudstammen.   I   mitten   bildas   en   död   stump.   
När   rötan   vandrar   neråt   blir   trädet   instabilt   och   
faller   lätt   sönder.   Samtidigt   blir   toppen   tung   av   
snabbväxande   vattenskott.   

  
Nödskotten   växer   fort ,   ofta   rakt   upp   och   med   
stora   blad.   Trädet   ser   snart   buskigt   och   stökigt   
ut   och   det   tar   inte   lång   tid   innan   det   är   högre   
än   det   var   innan   toppkapningen.   

  
Träd   växer     med   en   lång   och   genomgående   
stam   tack   vare   ett   hormon   i   toppknoppen   som   
kallas   auxin.   Om   toppen   försvinner   börjar   
sidogrenar   sträva   uppåt   och   stammen   förlorar   
i   stabilitet   när   kronan   förskjuts   i   sidled.   

  
  

Det   finns   många   bra   alternativ     till   toppkapning.   Det   går   utmärkt   att   glesa   ur   
kronan   för   att   få   mer   ljusgenomsläpp.   Det   går   också   att   reducera   långa,   
utstickande   grenar   för   att   få   en   mer   kompakt   form.   Vi   kan   reducera   in   grenar   
som   slår   mot   hustak   eller   liknande.   Varje   träd   och   plats   har   sin   egen   lösning.     

  
Vi   ger   gärna   råd    och   utför   åtgärder   som   leder   till   långlivade,   friska   och   vackra   
träd.   

  

  
  
  
  

 
 

 


