NUIVIVER 3 2014 PRIS 39 SEK 5:90

€

59 NOK 59 DKK

di"-

di;*d-*'

s
ffi,':
'ss*

-l

:.:L€

i*"i

s

&r
1

4i

ffi:
å
ryru
gm

:

.

I

t

I

lr
oo

sf

O

-.
Y-l

-ot'

:i-^U

!i

-vq

Y
rrJ

+-;(r
-o
=:^,>

-,';

L-o-

u

-i'

,&

H *o r .i

j*u*

r'&-äq

"E

&ft

itr |;n. i_,TT å#B#flSå"qrptrtr
.ffiä$ä

s

ffiffi'%ffiffiffiä-%ffiffiffi
Szsenskarna rsill larna ha en trcidgård att kunna lata si{
i - men det cir inte aIIa som har tillrackligt Srönafi,n{,rar
för att sköta den. För dig som cindå cir enqsis no! attfahtiskt
försökafinns det scitt att planera en trcid!å,rd som krcizser

Iite mindre underhåll.
TEXT

MALIN JOHANSSON

. Expertens råd , .

.

Att plantera i kruka är ett ypperligt sätt att skapa sig
en lättskött trädgård. Inget ogräsrensande, du slipper
gräva, du kan flytta runt din trädgård som du behagar
och dessutom omge dig av prunkande växtlighet även
om du bara har lite plats till förtogande. Här tipsar
Dan Andersson från Cadabra Design om vad du ska
tänka på när du ska köpa och plantera i kruka.

1. Investera i en magasinkärra så att det är enkelt att fl\,tta runt
krukorna som du behagar. Mobiliteten är ändå A och O. Du vill ju ha
dina växter nära dig,
2. Välj en passande design. Vackra terrakottakrukor ger värme
och Medelhavskänsla.
3. Ta i när du väljer storlek på din kruka. En större kruka ger
nästan obegränsade möjligheter vad gäller växtval. I en kruka som är ca

50-60 cm bred och 70 cm hög kan du plantera mindre träd, vinsiockar,
rosor, frukt och bär och kombinera dem med kryddor, örler och perenner,
till exempel. Dessutom behöver du inte vattna lika ofta.
.'H På

floradania.dk kan du bland annat få hjälp med skötselvägledning.

På bilden ser ni en lättskött perenn
giana, som trivs bäst i direkt sol.

-

Murklocka, Campanula portenschla-

5. Välj ett naturmaterial som andas. Växternas rötter behöver syre
för att må bra samt reducera risk för övervattning.
6. Tänk på frosttålighet. En terrakottakruka eller stengods av bra
kvalitet som har bränts i hög temperatur klarar minusgrader bättre. Dock
måste man se till att det inte finns för mycket vatten ilorden under vintern
för att undvika frostsprängning. Täck jordytan med en bit väv eller plast
i november och placera gärna krukan under ett takutsprång så det inte
regnar i den. Lecakulor i botten och tassar under krukan minimerar risken

för stående fukt.

7. Genom att placera krukan på tassar eller tegelstenar kommer
den upp en bit från underlaget vilket gör att rötterna får mer luft samticligt
som uhderlaget skonas från siående fukt och fula märken. Att ställa en
kruka direkt på gräsmattan är förödande, Tassarna gör även risken för att
myror, sniglar och andra skadegörare ska flytta in i krukan mindre.
8. Klimatsmarta krukor. Känns viktigt i dessa tider också för val av
kruka att tänka på klimatet och miljön. Genom att välja krukor som är till
verkade klimatsmad stödjer man detta. Krukor tillverkade av naturliga och
rena material som terrakotta (jord) och brända med icke fossila bränslen
som olivkärno; risskal, ved etc är ett steg i rätt riktning.

A

Satsa på automatisk och tidsbesparande bevattning, t ex med Gardenas
precis det din trädgård behöver när du inte ens
är hemma. Pris 1 559 kr hos tretti.se.

vattendator som vattnar

BOKTIPS!
Ute blir inne är en id6- och
inspirationskälla för alla som

vill ha en snygg och lättskött
trädgård eller balkong. Boken
ger en mängd tips på hur man
kan få till det där lilla extra
som gör uterummet till en
skön oas, utan att det krävs

några "gröna fingrar" eller
stor förmögenhet. Pris 234 kr
hos

bokus.com.
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