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DETTE SKAL DU BRUKE : 

• PLANTEDUK  • VANN
• KNIVE   • SPADE
• STEN   • PILSTIKLINGER

SVARHETSGRAD :

5. Planteavstand: Vevd planteduk har 
ruter i 15 eller 25 cm. Ved planting følger 
du denne avstanden.  Velg om du vil ha 
samme avstand mellom plantene eller om 
du også vil ha rekker med større avstand. 
Ved 15*15 cm planteavstand kreves det 
ca. 50 stiklinger pr m2. For andre avstander 
kikk innom hjemmesiden.

6. Skjær hull i duken der stiklingen skal 
settes. Stikk stikningen i jorden, 20 cm un-
der bakken og 5 over bakken. Om du ikke 
kan stikke den rett ned i jorden, prøv en 
annen vinkel og sett den på skrå. Pass på 
at alle stiklingene er over duken når den 
begynner å spire.

Å anlegge en pilåker er ikke vanskelig. Med en gjev tilgang til 
egen pil kan du lage mange morsomme prosjekter i hagen. Pil 
er en lett plante å få til med disse fire faktorer tilstede. Jorddekke 
for å hindre ugress, full sol, vann og bearbeidet jord.

. Planting av levende pil bør gjøres tidlig på våren slik 
at den rekker å slå røtter før bladene skyter frem. Det er 
mulig å plante til så sent som slutten av juni om du har 
ferske stiklinger. Vanning er essensielt.
. Når du skal høste pilen, gjøres dette i vintermånedene 
november til mars. Straks etter høsting sorteres og buntes 
pilen, deretter settes den til tørking i tre til seks måneder 
før den er klar til bruk. Vi dyrker 22 forskjellige sorter pil, 
som brukes til kurvfletting, hytter og annen uteflett.

25 cm

5 cm

Når du planter pilen er det viktig å huske å 
vende stiklingene riktig vei. Dette ser man 
ved at knoppene (trekanten), på stiklingen 
skal peke oppover! Hvis en stikling brekker 
når man stikker den i jorden, skal den kastes 
– den vil ikke gro.

3. Når jorden er ferdig bearbeidet og ren-
nen er gravd legges en 0,15 mm tykk vevd 
plastduk ut over åkeren og strammes opp 
med noen steiner.

1. Før man planter pilåkeren er det lurt 
å tegne opp og skrive navn på hvor de 
forskjellige sorter skal plantes. Det er 
ikke alltid lett å se forskjell på sortene 
ved høsting. De største sortene plantes 
slik at de ikke skygger for de mindre vok-
sende sortene.

2.  Du begynner med å gjennomarbei-
de jorden slik at den ikke er hardpakket 
og alle stein og ujevnheter fjernes. Det 
er også lurt å tilsette kompost. Etterpå 
tromles jorden flat. Nå graver man en 
renne langs kanten av det område du vil 
beplante.

4. Når duken ligger hvor den skal, legges 
kanten av duken i rennen, som deretter 
fylles med jord. På den måten kan det ikke 
komme luft under duken. Vevd plastduk 
slipper gjennom vann og næring. Alternativ 
kan du bruke vanlig plast, men den har ikke 
de fordelene. Sett stiklingene i vann to til 
tre dager før planting. Men ikke la plantene 
utvikle røtte- se etter små hvite prikker på 
stammen.
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