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nyheter

Ännu tid för trädgårdspyssel
l Ta vara på den rofyllda hösten och förbered växterna för en lång vinter
Löven har snart fallit från
träden men än är trägårdssäsongen inte över.
rosor och tulpaner ska
planteras nu och andra
växter behöver skydd för
minusgrader.
Trädgårdsdesignern
anna-Lena haraldsson
guidar dig till en trägård
redo för vinter.
Ett lätt regn strilar genom den grå
och fuktiga luften en eftermiddag
i början av november. Anna-Lena
Haraldsson, 56, står hukad över
spaden och gräver upp en rosenbuske som ska få en ny plats hemma i trädgården i Helenelund.
Trädgårdsdesignern tar vara på
alla timmar i trädgården och fortsätter att påta trots att de grönskande månaderna har lämnat oss
för i år.
– Visst är det lite roligare på
våren när saker kommer upp ur
jorden. Men det kan vara ganska
rofyllt att räfsa i trädgården nu,
säger hon.
När klockan har dragits tillbaka
till vintertid och utemöblerna tagits in, tror kanske många att trädgårdssäsongen är över.
Men faktuM är att det finnas mas-

sor att göra nu – inte minst med
tanke på alla löv som har lagt sig
som ett murrigt täcke över gräset.
Att kratta och ta vara på löv
är nämligen en sak som man bör
göra nu.
– Låter man tjocka lövhögar och
frukt ligga kvar finns risken att
de möglar. Då kan de sprida sjukdomar och angripa frukten som
kommer nästa år, säger Anna-Lena och påpekar att all frukt bör
plockas från träden av samma anledning.
Hösten innebär en hel del städning i trädgården, men också viss
plantering. För flera träd och buskar och vissa lökar ska ner i jorden
nu.
– Tulpanlökar kan man plantera
ända tills det blir tjäle i marken.
Andra lökar ska man helst sätta tidigare. Lövfällande träd och buskar, exempelvis rosor, kan man

anna-Lena haraldsson skolade om sig från civilingenjör för att jobba med sin passion för blommor och växter.

Gör detta innan
vintern slår till

Torra löv håller azalean varm
under vintern.

Skydda träden från gnagande
rådjur och harar.

Än är det inte för sent att plantera rosenbuskar.

också plantera så länge det går att
gräva i marken.
När plantering och städning är
avklarat är det dags att täcka växterna innan minusgraderna sveper in.

na av lövkrattning väl till pass.
– Buskar som inte fäller blad
och barr kan vara ömtåliga och då
kan man lägga löv runt dem så att
kylan inte tränger ner till rötterna.
Runt rosorna kan man kupa upp
jorden som en kulle, det är också
ett bra köldskydd.
Sist men inte minst bör man
skydda träden från djur. För även

om rådjur och harar är ett mysigt
inslag i vinterträdgården, kan de
förstöra stammarna.
– Vissa träd går harar och rådjur
gärna och gnager på. Men sätter
man upp nät runt stammen skyddar man den mot gnagskador.

behöver i
bland lite extra skydd för att klara
kylan – och här kommer timmarÖvervintrande växter

vINTERjACkOR
Tenson jenny

Vind- och vattentät halvlång
damparka. Stl 34-48.
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kari von Traa Parka
Vind- och vattentät parka.
Damstorlekar.
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tel 550 552 67

w ta bort möglig frukt och
tjocka lager löv från gräsmattan. tunnare lager kan ligga
kvar och klippas sönder med
gräsklipparen.
w klipp gräset en sista gång,
och klipp något längre än vad
du brukar. Då övervintrar gräset
bättre.
w täck marken kring barrväxter,
rododendron och andra växter
som inte fäller blad inför vintern – gärna med torra löv. men
vänta tills jorden fryser med att
täcka rosorna med rabattjord
eller barkmull.

Fjällräven Sarek Winter
Varmfodrad, slitstark parka
med yttertyget G-1000 för
bra skydd mot vind och väta.
Herr- och damstorlekar.
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