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En grönskande innergård. Fn

gård med
frukt, hör och blammor. Visst ör det mojligt
att öven på vörc breddgrader mitt i beton*
gen skcpc en prunkande ocs för föreningens medlenrmcr. Det göller bcrc ctt
valjc rött vöxter'
rexter:KoninRutsrnöm

I stora delar

vi ett milt kli-

årsolen är här och det är dags att göra

slag.

i

mat på våra innergårdar och det gör att man
utan problem kan ha en del tropiska viixter.
Det man bör tänka på är att välja vida krukor där det får plats ordentligt med jord och

ordning föreningens lilla oas. Innergården är en viktig plats, det är
husets hjärta. Här ska det finns plats för samtal

med grannar, kaffe eller en liten paus i solen.
Mycket kan göras enkelt och ändå bidra
till att det kiinns nltt och fräscht utan att det
går åt särskilt många arbetstimmar. Ett sätt
att kunna ha vacka eller exotiska växter som
pryder sin plats och samtidigt inte kräver allt
for mycket utryrnme är att odla i kruka. Träd
kräver dock stora kärl for att det ska bli frodiga och trivas.

Det finns mycket att välja på. Förutom
blommor och buskar en hel del olika träd-

av landet har

gärna självbevattnande.

Mognolio och persikq
Det är inte alltid det enklaste att välja våixter som passar gården. Därför är det viktigt

att r'ara noggrann och kontrollera vilken
växtzon som gäller och så förstås ta reda på
om växten kräver sol eller kan stå halvskuggigt. En magnolia, exempelvis, kan klara lite
halvskugga och kan bli ett vackert inslag på

gården. Den klarar mer än vad man tror.
Detsamma giiller persikoträdet som kan
trivas bra på gårdar där det är lite sol under
sommaren - andra exempel är japansk körsbär och rosenapel.

Bör och kryddor
Växter som kan ge gården en extra krydda
och latt kan odlas i krukor och kärl är bar,
kryddor och grönsaker. Det är också inslag
som uppskattas av gårdens barn - de brukar
tycka att det är spännande när de viixter de
hjalpt till att plantera plötsligt är fulla av söta

smultron, jordgubbar eller små solvarma
körsbärstomater.
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Träd och buskar

som trivs i kruka
Mognolio, Den
romontiskt vockro
mognolion pnyden
inte bono sin plots
pö inner-qÖrden
uton bör ocksö på
vöxthistor-io. Det ör
en plonto frön dinosouriennos tid som

blommon under våren.
Blommonno ön skit o i vitt
eller ljus postell Det finns
mcgnolic som går'ctt odlo i
kruko, exempelvis stjörnmognolio
och liljemcgnolio. Rödfr'ågo olltid sokkunnig innon inköpet. Vonierande pniser

Dvörgsyren.
Det lillo trödet
bjuder- pö en

koskcd ov
blommor som
fyller gör'den
med ljuvlig

doftl En voxt
som kon lyso
upp den gemensommo
uteplotsen

och blommor
helo sommcTen.

Pris co

330

kn

Äpplen Boya Moriso,
Molus domestico "Boyo Mor iso" hor nött fnuktkött som
smokor- fcntostiskt. Skördos

Dvörgpöron.

i september. Äppleno kcn
förvoros til ijanuori.

Ett litet, kompokt

Pnis

och sjölvbefruktonde pönontröd

co 3OO kr.

med völsmokonde frukten ov
normolstorlek. Tnivs i soligt och
skydoot löge Frukter rogno^
i

september-oktober.
Pris co 3OO kn

Sötkörsbör. Bjuder på g1önsonde

Lönktips
Det finns en möngd oliko lönkor som kon voro till nytto nön det ör dnogs ott dr c igöng
trödgåndsgr^uppen. Hön ör nögno exempel:

wwwbqkkense

(söUer vöxten pÖ nötet)

www.blomsterlondet.se (butiker öven helo londet)
www.odlq.nu (tr^ödgår'dsfor"u m)

www.trädgårdsviixter.com (tr'ödgördsforum)
www.

grobo nse (trödgÖr-dsforum)

www.trodgord.org (Sver iges stönsto tr Ödgör'dsorgonisotion)
www.splendorplqnt.se/sp/site/zonkqrto.htm (svensk Tt ödgårds zonkorto)
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mörko frukter'. Det fostcl fruktkÖltet hon
en ljuvlig, söt smok. Än öven en bro
prydnodsvöxl med vlto blommor Pö
vÖren. Skördos juni-juli.
Pnis

co 25O

kr.

Yqso Colosseo ov
hår t br önt

terrckotto

ör den mest frosttöligo
ov terrokottokr ukorno.
- Knukcn ör mycket
lomplig för önetrunt
planteringor ov tröd

och buskor, sögen,
Don Ander sson på
Codobnodesign.
PnseT Inon

9B5O

995

ttil

kr

Med hjölp qv krukor och körl kon
föreningen skopq en blommonde,
fruktig och grön innergård, öven
om det intefinns mycket utrymme.

Vqlet qv vöxt sygör vilken typ och
storlek det skq voro på plo-neringskörlet.
Hur,.udregeln är att lörst välja

Bnf PÖlen i Lund hon volt

vilrt

och

sedan kärl. Olika växrer kräver oiika
storlek på käri. Växter som ska övervintra kräver extra stora kärl eller krukor.
Ler- och stengodskrukor i lerrakotta
har under senare år blivir mycket populära. De passar särskilt bra på inner-

terrokotto-

krukor i olikc storlekcr lör vöxten som
joponsk dvörglönn. hoftensio och ondro
som sko stå kvon utomhus under helo
Ör et. För ott vono på den sökro sidon
nör det göllen lrostpnoblemotiken hon
unnonno invöndigt klötts med skumplost
böde som isolering och lön ot jorden
sko kunno expondero.

gårdar omgivna av äldre fastigÄeter eller

lummig grönska.
Terrakottakrukorna finns i olika farger och utföranden, allt från ,'au f,t,
kor som rymmer stora rotsystem eller
mängder av blommor till höga urnor i
antik stii.
Oavsett vilken kruka som ska användas är det alltid vikrigt att konrrollera
krukans flosttålighet, såvida den inre ska
stå inomhus under vinterhalvåret. Om
en kruka ska klara att stå ute under vintern utan att frostsprängas ska den vara i
stengods eller hårt bränd terrakotta och

ha den högsta frosttåligheten. Den ska

Lindesbergskrukqn ör en

upptill än nedrilt.
För den som inre vill ha etL lerkärl

vara vidare

prisbelönt
svensk uppfinning som kloron
vintenlrosten

finns Lindesbergskrukan, som är tillverkad i EPP (expanderad polypropen).
Krukan är en svensk uppfinning som
kom för tuå år sedan och tål art stå ure

och kon stå
ute året nunt.

sommar som vinter och klarar

Den ön till-

också

lrost.
Det finns numera även gummikrukor
som ska tåla vinterkylan. Möjligheterna

VerKOd i EPP

i:i.r (expcndenod
polypropen).
De flesto

modeller

Orongeri ör honddrejod pö

hon en strom
enkel stil.
Priser fr'ön

Kneto med hö9 brönning och god
fnosttölighet Priser fr-ån 35O till

att kombinera krukor, käri och växter är
oändliga. Den enda tumregel sorn gäller
är att välja storlek och kvalite på kärl eller kruka utifrån växten.

2 5OO kr:

299 tilt 699
kr^

Fqktq
iii Vöxter som inte tål frost mÖste tos in och för'vqros frostfr-itt under vinter (5
n
lO
qrooer).

+:vöxten som sko övervintro krover frosttåligo kr-ukor^. Står^ de inte undel tok
bön de
skyddos med nögon typ ov isoleringsmoterior och töckos med prost (exempervis
bubbelplost) fön ott skyddos frön fukt.
'i'rVö1.1 storo kör^j, ber ökno minst 2 liter lor d pen planto. Storkvöxonde plontor behöver
minst tio liter. FlerÖrigc vöxter kröver men om de sko kloro vintenn.
"F Den som vill odlo buskor och tnöd
i kör-l bör- völjc svcavöxonde sonter- och fnukttröd
pö svogvöxonde fruktstom.
Kol or Rikslötuundet för svensk trödgård.

www.trodgqrd.org

