Rätt tid att

PLANTERA
steg 1
Fyll en stor behållare med vatten.
Sänk ner hela krukan med busken,
så att jorden är helt täckt med vatten.
Här är det en irländsk en, Juniperus
communis ’Hibernica’. Låt den stå och
suga åt sig vatten i minst en timme.
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steg för steg

Våren är en bra tid att plantera buskar och
träd. Trädgårdsdesignern Susanne Andersson
visar dig steg för steg hur du gör.
Av Anette Sievers Foto Ester Sorri

E

n buske eller ett träd är en rejäl investering. Så mycket viktigare att
planteringen lyckas! På våren ger det återvändande ljuset växterna bra
förutsättningar att växa – men det är du som gör att deras start blir mer
eller mindre bra. Kavla upp ärmarna, ta fram spaden och dra ut trädgårdsslangen. Trädgårdsdesignern Susanne Andersson visar dig hur du gör.

Azalea –
en av alla
buskar som
mår bra av
höstplantering.

steg 2

steg 3

Vänta till hösten?

Gräv en grop. Det är viktigt att den
blir tillräckligt stor, tumregeln är att
den ska vara minst dubbelt så stor som
rotklumpen – cirka en halv meter djup
och gärna ännu bredare. I början växer
rötterna mer åt sidorna än nedåt.

Blanda jord och gödsel i en skottkärra.
Eftersom Susanne ska plantera en vintergrön tuja har hon valt färdig rododendronjord och gödsel för den typ av växter
som gillar sur jord. Blanda också ner en
del av den jord du gräver upp. Lucker jord
är viktigt för att växten ska trivas.

steg 4

steg 5

Att vänta till hösten med att
plantera är ofta bra, eftersom man
inte måste passa på samma sätt med
vattning. Hösten är fuktigare och
det är mindre risk att växten dör av
torka – det stora hotet vid plantering
på våren och framför allt sommaren.
Träd, buskar och perenner kan du
plantera ända in i oktober i södra
Sverige.
Buskar och perenner som
blommar på sensommaren eller
hösten mår dock bättre av vårplantering, liksom vintergröna växter.

Plantera blommor
Blommor som kommer igen nästa
år, perenner, planterar du ungefär
på samma sätt som buskar.
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Vattna krukan med blomman så att
den är genomvattnad, eller ställ
den i en balja så att den får suga själv.
Gräv en grop, minst dubbelt så
stor som rotklumpen. Vattna.
Fyll gropen med gödslad trädgårdsjord. Om du har lucker trädgårdsjord behöver gropen inte vara
lika stor.
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Sätt ner din planta och fyll
på jord runt om. Packa noga.
Vattna. Under de närmaste veckorna
behöver du vattna ofta.

Vattna i den urgrävda gropen, mycket!
Skyffla i ett lager lätt, luftig jord i botten
av gropen. Om du har lerjord – gräv extra
djupt och blanda upp jorden med lite grus,
som dränerar. Men lägg inte ett lager
oblandat grus i botten, då samlas vattnet
där och när det fryser bildas en isklump.

Sätt ner busken i gropen så att ytan på
jordklumpen hamnar i nivå med marken
runt omkring. Trampa ner jorden runt
busken, så att den står stadigt. Vattna
igen, det tål att upprepas. Nyplanterade
växter kan inte få för mycket vatten, det
gäller under lång tid framåt.

Trädgårdsdesignern
Susanne Anderssons
egen favorit bland alla
busksorter är perukbuske, som är lättskött,
tålig och fin alla säsonger. Susanne bor i
ett hus i Järfälla utanför Stockholm.
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