Gröna frågor

Mejla:

Ställ din fråga om trädgård och odling till Hus & Hem Trädgård och våra experter.
Mejla fraga.tradgard@formapg.se. Eller skriv till Hus & Hem Trädgård, Gröna frågor, 113 91 Stockholm

fraga.tradgard@
formapg.se

Vad ska jag göra
med entrén?

VÅRA
EXPERTER

TRÄDGÅRDSDESIGN

FOto susanne andersson

Det ser supertrist ut vid min entré på
vintern. Har du förslag på någon quickfix, som gör att det blir fint direkt utan
att jag behöver vänta till våren? Linda

Julros tål minusgrader och reser sig efter en
kylig natt, fin i en enkel lövkorg.

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

Svar: Vill du få till något vackert i all
hast, tycker jag att du ska satsa på ett
enkelt arrangemang med säsongsväxter.
Julros och lökväxter kan man snart
plantera ut, de reser sig efter en kylig
natt. Har du inte någon kruka kan du ta
en vacker trälåda eller en enkel lövkorg.
Arrangera med några kvistar av tall,
gran eller lingonris. Komplettera det hela
med en utomhuslykta med tända ljus
som brinner länge. Det finns många
gravljus, till bra pris, i handeln som
brinner upp till 100 timmar.
Har du lite mer tid föreslår jag att du
planterar några vintervackra växter i
tåliga krukor, det klarar sig i alla fall i
södra Sverige. Det kan vara vintergrön
benved, klottuja, buxbom, järnek,
prydnadsgräs eller bambu. Allt är mycket
dekorativt hela vintern.
Har du dessutom möjlighet att
förstärka det hela med belysning får du
en entré som blir mycket vacker och

Sätt ut en lykta vid entrén och fyll den
med ljus som brinner länge.

inbjudande under den mörka årstiden.
Utomhusbelysning i 12-volt finns i
många smarta lösningar, som du lätt kan
installera själv till ett befintligt eluttag.
Har man plats att ställa en vacker
utomhus-sittbänk vid entrén, ser det
hemtrevligt ut och det skapar en känsla
av omtanke, Varsågod, slå dig ner!

Susanne Andersson

KRUKOR

Vågar jag klippa orkidén?

Svar: Ge näring varannan gång du
vattnar, alltså varannan vecka.
Orkidénäring är bäst. Då kommer den
att blomma längre, du slipper gula blad
och efter ett tag kommer orkidén att
blomma med flera stänglar åt gången.
Om du är osäker på om orkidén
behöver vatten, titta på rötterna.
Är de gröna behövs inget vatten.
Är de grågröna är det dags att vattna.
Själv tycker jag att orkidéerna är
vackrast när blommorna hänger ner

naturligt. Enda anledningen till att de
säljs uppstänglade är att växterna är
lättare att hantera i handeln. Vill du att
din nya stängel också ska bete sig så
måste du börja binda upp den tidigt mot
en blompinne. Om en stängel börjar bli
väldigt lång, svårhanterlig och förgrenad,
kan du faktiskt klippa av den långt ner
när blommorna vissnat. Det kommer en
ny stängel i bladrosetten.
Plantera om orkidén efter ett par år
i det speciella näringsfattiga material
som kallas kompost och som finns att
köpa i blomsterhandeln.
En orkidé vill stå ljust, men inte varmt.
På vintern i ljusaste fönstret, men på
sommaren i ett fönster i ett annat
väderstreck eller lite inne i rummet.
Gulnande knoppar som ramlar av beror
på ljusbrist.

Anette Sievers

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

FOto floradania

Jag har en orkidé som är några år
gammal och blommar och är fin, men
jag är lite osäker på hur jag ska sköta
den ändå. Bladen gulnar ibland och
blomstängeln hänger väldigt långt ner.
Vågar jag klippa ner den? Behöver jag
plantera om?
Gunilla

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

Brudorkidén är
lättskött, men vill
ha näring ibland.

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