
GÖR SÅ HÄR

Så planterar du

1Täck hela området, där du 
ska plantera med natur-

gödsel, cirka en decimeter.  
Här blandar trädgårdsdesignern 
Susanne Andersson upp den 
befintliga jorden med gödsel 
och kompost. Om det finns 
ogräs i rabatten är det viktigt 
att först rensa bort allt.

3Placera ut krukorna med 
jämna mellanrum i rabatten. 

Olika växter fyller ut olika fort 
och bra, fråga i handelsträd-
gården hur många plantor per 
kvadratmeter som är lagom. Köp 
sedan så många din plånbok 
förmår, det är en investering i en 
mindre framtida arbets insats.  

5Vattna! Väljer du att plantera 
nu på sommaren är det extra 

viktigt att du passar noga med 
vattning, heta perioder måste 
du vattna varje kväll. Om du 
vet att du ska vara bortrest en 
längre period, fråga en granne 
om hjälp eller vänta med att 
plantera till hösten.

2Sänk ner plantorna, med 
krukan kvar, en och en i en 

hink med vatten. När det har 
slutat bubbla, ta upp plantan 
– här taggpimpinell. Låt dem 
gärna stå en stund, så att växten 
är mättad med vatten och 
rotklumpen lossnar lätt.

Satsa på många plantor av samma sort när du planterar 
marktäckare. Då blir det fortare fint i rabatten. 

Foto EstEr sorri   text AnEttE siEvErs

Marktäckande växter är 
lösningen om du inte 
gillar att rensa ogräs 

– och vem gör det? För så fort 
det finns en bit öppen, svart 
jord i rabatten finns det en 
växt som vill flytta in – oftast 
oönskad. 

Täcker du marken med en 
vacker perenn växt har du på 
sikt en underhållsfri trädgård. 
De första tre åren efter plan-
teringen måste du hålla efter 
ogräset mellan plantorna, men 
sedan bör de ha vuxit ihop.

Ju tätare du sätter plantor-
na, ju fortare går det att få ett 
sammanhängande täcke. Men 
som när det gäller alla perenna 
växter, gäller det att välja rätt 
art till rätt plats. Läs på innan 
du åker till handelsträdgården, 
och väl där – fråga till råds. 

RenSa  
oGRÄS fÖRe
Innan du planterar, se till att 
jorden är helt fri från ogräs  
och rötter. Då är det lättare  
för en ny växt att rota sig. 

frösått ogräs har i regel 
ytliga rötter. Det kan vara 
irriterande mycket, men är 
lättrensat. Rotogräs sprider sig 
med utlöpare och är besvär-
ligare. Blir en enda rotbit 
kvar av till exempel 
kvickrot kommer 
gräset tillbaka. På 
bilden knölklocka, ett 
vackert men besvärligt 
rotogräs, som liksom 
åkervinda har en 
horisontell rot 
djupt nere i 
marken. Det 
gäller att lära sig 
hur bladen ser ut, 
ingripa tidigt och gräva 
tillräckligt djupt.

SÅ PlanteRaR Du:

4Gräv en grop för varje 
planta. Plantera på ett djup 

så att den kommer i nivå med 
jorden i krukan. Tryck till med 
händerna runt varje planta, så 
att eventuella luftfickor töms. 
Täck eventuellt med täckbark, 
så slipper du lite ogräsrensning.

nÄR Ska man 
SÄtta PlantoR?
en perenn växt i kruka går att 
plantera ut hela sommaren. men 
kolla att den har fått tid att växa 
till sig i krukan och blivit 
ordentligt skött.  
Det gör du genom 
att kontrollera 
rotsystemet – det 
ska fylla ut krukan 
och vara vitt. Är 
rötterna bruna är 
den inte lika 
livskraftig. låt 
någon i personalen hjälpa dig att 
kontrollera plantan. när blomman 
väl är planterad gäller det att 
vattna mycket hela sommaren.

Vänta till hösten med att 
plantera större växter, som 
buskar och träd. Det är svårare 
för dem att etablera sig i värmen. 
Vår- och försommarblommande 
växter är säkrast att plantera på 
hösten. Sensommar- och höst- 
blommande växter är bäst att 
plantera på våren. Barrväxter och 
vintergröna växter, planteras 
helst vår eller tidig höst.
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SÅ HÄR BlIR Det
taggpimpinell Acaea Microphylla,  

som planteras på bilden, är en 
torktålig växt från nya Zeeland. 

fröställningarna är vackert rödbruna, 
blommorna små och vita. Härdig, 

men kan behöva vintertäckas. 
Växtläge: sol–halvskugga på 

väldränerad växtplats.  
Härdighet B. 
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