Gröna frågor

Mejla
fraga.tradgard@
egmont.se

Ställ din fråga om trädgård och odling till Hus & Hem Trädgård och våra experter. Mejla fraga.tradgard@egmont.se.
Eller skriv till Hus & Hem Trädgård, Gröna frågor, Egmont, 169 91 Solna.

Vilka rhododendron
ska jag välja?
Yakushimanumrhododendron.

rabatt Jag har gjort i ordning en
rabatt för att plantera fem olika
rhododendron till våren. Läser ofta att
man ska välja sorter med vackert
bladverk. Tacksam för tips. Bor i zon 2.
Annika
Svar: De flesta rhododendron är vackert
vintergröna, men jag skulle också vilja
tipsa dig om några andra buskar. Olika
vackra bladverk ger ett skådespel som
varar hela växtsäsongen.
Om vi börjar med rhododendron är det
ett stort släkte med många olika arter,
kombinera några buskar i olika storlek.
Parkrhododendron blir relativt stora med

åren, och här hittar man några av de
vanligaste sorterna som den
storblommiga lila ’Catawbiense
Grandiflorum’.
I gruppen Yakushimanum finns många
vackra små buskar, som har fantastiska
blad och knoppar. De nya skotten ger
också en fin färgkontrast. De blir bara
cirka en meter höga och passar fint i
framkant av buskplanteringen. En annan
lågväxande rhododendronart som gärna
vill ha ett soligare läge, är alprosen.
Några exempel på andra buskar med
vintergrönt bladverk är idegran, Taxus
baccata och Taxus media, lagerhägg
’Etna’ samt blå järnek. Andra buskar som
ger fin kontrast i bladfärg är guldbenved
’Emerald’n Gold’ och silverbenved
’Emerald Gaiety’. Storbladig murgröna,
Hedera hibernica, passar utmärkt som
marktäckare.
Många buskar är lövfällande, men har
ändå ett vackert uttryck under vinter
halvåret. Korallkornell ’Sibirica’ har röda
kvistar och ormhasseln ’Contorta’ har
knotiga, vridna grenar.
Var observant på jorden och läget om du
vill samplantera olika buskar.
Rhododendron vill ha ett soligt till
halvskuggigt läge med god tillgång till
både fukt och näring. Jorden ska ha lågt
pH-värde samt vara väldränerad.

Susanne Andersson

kombinera olika arter

Parkrhododendron
’Catawbiense
Grandiflorum’.

Parkrhododendron
Tre storblommiga sorter,
höjd upp till 3 m, zon 4:
’Catawbiense
Grandiflorum’, lila
blommor. ’Cunningham’s
White’, vita blommor.
’Lee’s Dark Purple’,
mörklila blommor och
blanka mörkt gröna blad.

’Fantastica’,
purpurröda
blommor.
’Kalinka’,
ceriserosa
blommor.
’Koichiro Wada’,
mörkrosa
blommor som
bleknar.

Yakushimanumrhododendron
Japansk blomrik art med
blad med vackert luden
baksida och skott med
färgskiftning, höjd knappt
1 m, zon 4:

Alpros
Arter med små blommor
i täta samlingar, placera
i soligt läge eller
halvskugga, zon 3–4:
Tuvalpros Rhododendron
impeditum ’Ramapo’, lila

blommor, h 30–40 cm.
Amerikansk alpros
Rhododendron minus,
rosa blommor, h 1–1,5 m.
Våralpros Rhododendron
x praecox, rosalila
blommor, h 1–1,5 m.

Varför får jag
inga stockrosor?

VÅRA
EXPERTER

Stockros.

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

ODLING I NORR Har försökt att
sätta stockrosor vid vår stuga nästan
varje år i ungefär tio års tid. Varför
får jag inte stockrosen att växa här?
Stugan ligger utanför Skellefteå, i zon
6. Har provat på olika ställen, men
de kommer bara upp en liten bit och
sedan lägger de av.
Lotta
Svar: Vilken envishet du har som
oförtrutet testar under så lång tid! När du
skriver att de ”lägger av” tolkar jag det
som att de växer en bit, men sedan slutar
växa och inte blommar. Det tyder på att
de behöver mer vatten och näring. Om
du planterar färdiga plantor, gräv en rejäl
grop och blanda upp den befintliga
jorden med kogödsel eller plante
ringsjord av god kvalitet.
Vattna ofta med gödselvatten på
brännässla eller vallört. Du låter växterna
lösas upp i vatten i några dagar, då du rör
om då och då, och sedan späder du ett
till tio. Du kan också marktäcka runt
plantorna med gräsklipp, som både håller
fukt och ger näring.
Stockros, Alcea rugosa, är en tvåårig
växt, en så kallad bienn, och blommar
först andra året om man odlar den från
frö. Bladrosetten från första året måste
klara övervintringen, vilket kan vara
knepigt att lyckas med i högre odlings
zoner. I södra Sverige är stockros perenn.
Det kan vara enklare att lyckas med den
gula Alcea rugosa, som kallas rysk
stockros. Den är perenn långt norrut.
Vattna och göd dina stockrosor, så
hoppas jag att du belönas för din
envishet och snart får se dina så hett
efterlängtade stockrosor i full blom!

Mariana Mattsson

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

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.

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