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Ställ din fråga om trädgård och odling till Hus & Hem Trädgård och våra experter. Mejla: fraga.tradgard@egmont.se
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VÅRA
EXPERTER

Blåsvingel i kruka ger
stilren känsla.

FOto iverde

Alunrot finns i en mängd sorter och är
snygg hela säsongen, här ’Plum Pudding’.

FOto iverde

Gulltörel är en härdig perenn,
i bakgrunden en ros.

FOto iverde

Birgitta Karlsson
svarar på frågor
om köksträdgård.
Hon är hängiven
fritidsodlare och
expert på köks
trädgård hos
Nelson Garden.

Hur odlar jag perenner i kruka?

Svar: Det finns en hel del perenner som
trivs bra i kruka och som kan stå kvar ute
under vintern, speciellt eftersom du bor i
Skåne. Härdiga perenner är rustade för
att klara övervintring. Du kan även
fundera över att plantera ett härdigt litet
träd eller buske. Välj en växt som är lite
härdigare än vad som rekommenderas
för din ort.
Det är viktigt att krukan du planterar i
är tillräckligt stor, ca 40–50 cm för
perenner. Använd jord avsedd för kruk-

odling, kallad balkongjord eller u-jord.
Det förråd du nämner har inget fönster
och det skapar en plats där få växter
trivs, men det kan eventuellt fungera för
lövfällande träd och buskar om förrådet
hålls strax över noll grader. Är det
varmare än 10 grader bör du använda
växtbelysning. Grundregeln är: ju
mörkare växtplats, desto svalare. Vattna
sparsamt under vintermånaderna. De
växter som man bör vinterförvara i förråd
är icke-härdiga växter, några exempel är
blyblomma, clivia, rosmarin, Afrikas blå
lilja, citrus, olivträd, fikon och kamelia.
Ett bättre alternativ för mindre härdiga
perenner än ett mörkt förråd kan vara att
skapa ett extra skydd runt dem. Linda in
hela krukan med exempelvis bubbelplast,
frigolit eller en matta. Ställ intill husväggen eller på annan skyddad plats och
täck med tidningar eller en trasmatta.

Hur torkar jag lavendel?
FÖRVARING Jag undrar hur jag ska
göra för att torka lavendel, vad jag kan
torka och hur. Kan man torka både
blommor och blad? Skulle vilja
använda lavendel i matlagning och
som doft.
Rose-Marie
Svar: Toppa din lavendel en solig dag,
precis när den har börjat blomma. Det
enklaste sättet att torka lavendeln är att
göra små buketter och hänga upp i torrt

läge i skugga. Man kan också torka
lavendeln liggande på nät eller i en
speciell örttork.
Både blommor och blad innehåller
eteriska oljor och doftar även torkade.
Vill man njuta av lavendeldoft kan man
använda hela den torkade växten, till
exempel insydd i små doftkuddar.
I matlagning och bakning använder man
bara lavendelblommorna, repade från
stjälkarna.
Anette Sievers

Peter Svenson är
trädgårdsmästare
på Jonsereds
trädgårdar och
svarar på frågor
om rosor, perenner
och giftfri odling.

Växterna bör utsättas för kyla innan de
packas in, och det är bra om krukan och
jorden har torkat upp en aning. Det ökar
chansen att växterna mår bra under
vintervilan. Täck av i tid på våren, men
tänk på att det kan vara stor temperaturskillnad dag och natt. Ett annat alternativ
är att bädda ner krukorna på sidan i en
öppen kompost.

Susanne Andersson

Perenner fina i kruka

Alunrot Heuchera, B–C.
Blåsvingel Festuca glauca, B.
Flocknäva Geranium macrorrhizum, B.
Gulltörel Euphorbia, härdighet B–C.
Kärleksört Sedum telephium, A–C.
Randgräs (Rörflen) Phalaris
arundinacea, A.
Stenkyndel Calamintha nepeta, B.
Stäppsalvia Salvia nemorosa, C.

Susanne Andersson
är trädgårds
designer och svarar
på frågor om hur du
ska planera din
rabatt och
drömträdgård. Hon
brinner för att
planera trädgårdar
att njuta av.

Mixa torkade
lavendel
blommor med
dubbel mängd
socker till ett
lavendelsocker.

FOto istock

PERENNER Vilka är de bästa
växterna att odla i tre stora krukor som
jag tänker sätta i ett stensatt område
på ost/sydsidan av mitt hus? Krukorna
är självvattnande och jag önskar rejält
stora perenner, som kan övervintras i
ett uppvärmt förråd utan fönster.
Tacksam för tips. Bor i Skåne. Astrid

Mariana Mattsson
är trädgårds
ambassadör i
Lappland och svarar
på frågor om odling
i kärvt klimat.
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