
Vill du ha en blommande trädgård till våren men känner att du saknar gröna fingrar – oroa dig inte!

Här listar trädgårdsexperterna de största misstagen vi gör i trädgården under våren, och de bästa

lösningarna på dem.

Karin Malmberg, SNITSIG Trädgård & Landskap AB: 

Misstag: Man startar stora projekt för sent

“Det är först när den varma, härliga vårsolen tittar fram som man börjar fundera

över att det vore trevligt med en pool eller en helt ny trädgård – och helst ska allt

ska vara klart före midsommarfesten, eller åtminstone före semestern!”

Lösning: Börja planeringen redan nu

“Det blir kostsamt att stressa med stora projekt, och dessutom blir det svårt att få

det slutresultat man vill ha. Påbörja därför dina planer redan nu så att drömmen om

en perfekt trädgård kan bli sann. Ta en liten runda i trädgården idag för att börja

smida dina planer, även om du tänker fixa allt själv. Tänk på att trädgården ska

finnas kvar länge – ibland ännu längre än huset!”

7 missar vi gör i trädgården under våren

Houzzexperterna ger tips och råd för hur man ska ta hand om sin trädgård i början
av säsongen.

Amanda Strömberg 18 januari 2017

Klicka på Bädda in för att visa en personlig idébok på din egen hemsida eller blogg.
�
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Emma Johnson Blazquez, Emma Johnson Trädgårdsdesign:

Misstag: Man glömmer bort den tidiga säsongen

“Den tidiga våren missas! Jag pratar januari och framåt – låt dig läskas tidigt av vad

som komma skall!”

Lösning: Ta tag i trädgården och börja plantera

“Tänk stort – plantera snödroppar och krokus i stora drivor, och plocka även med

julrosor! Men innan du börjar med det ska du sätta de vackra buskarna trollhassel,

skenhassel, hybridkejsarolvon och tibast, och ett par vintergröna växter, som

buxbom och dvärgtall, för att få rätt struktur. Placera växterna nära husknuten eller

där du vistas ofta, så att du kan njuta av dem varje dag.”

Hjelte Garden Design AB

The Todd Group
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Therese Herowono, Hjelte Garden Design AB:

Misstag: Att inte täcka över växterna

“Många glömmer att skydda de vintergröna växterna från den starka vårsolen. Det

är främst thuja, idegran, buxbom, lagerhägg, rhododendron, liguster och järnek

som drabbas av frystorka/tjältorka. Solen lyser starkt på våren samtidigt som jorden

fortfarande är frusen, vilket gör att växten inte får tillräckligt mycket vatten. Då

torkar bladen eller barren och blir bruna, och ibland dör till och med hela växten.”

Lösning: Täck över på rätt sätt

“Täck över växten med en tunn väv (skuggväv) som finns att köpa i närmaste

byggvaruhus, på Plantagen eller via internet. Täckningen behöver inte sitta på hela

vintern; det räcker om den är framme mellan februari och april.”

LÄS MER: Så odlar du själv den trendiga och nyttiga kålen

Barbara Pintozzi
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Nina Lövehagen, Lövehagen Trädgård & Design:

Misstag: Växterna felbeskärs

“Många tror att alla vedartade växter ska eller kan beskäras på vårvintern.” 

Lösning: Kolla upp vad som gäller för dina växter

“Det bästa rådet är att kolla upp vilka växter man har och när dessa kan beskäras

utifrån vad man vill åstadkomma. Olika buskar och träd beskärs under olika

tidpunkter under året. Vissa ska man helst inte beskära alls, men skadade delar

kan man såklart ta bort. Dessutom beror beskärningstiden på vad man vill

åstadkomma och när man beskar sin växt senast. Vill man stimulera kraftig tillväxt

är vårvintern att rekommendera, formklipper gör man istället senare på

försommaren och under hösten. Dock gäller inte detta för de så kallade

blödarväxterna som lönn, plommon och körsbär som, om man måste beskära dem,

kan klippas mellan juli och september.”

Jocelyn H. Chilvers

Marika Delin Trädgård AB
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Gunilla Ekblad, FormaGrönt Trädgårdsarkitektur:

Misstag: Man glömmer att vattna upp inför vintern

“Dagarna börjar bli varmare men nätterna kan fortfarande vara kalla, en

temperaturskillnad som gör att växterna har svårt att hänga med.“

Lösning: Vattna upp

“Det är viktigt att vattna upp vintergröna växter inför vintern, så att de har ett förråd

att ta av när vårsolen tittar fram. Växter som är känsliga för vårsolen och uttorkning

är bland annat lagerhägg, buxbom, sockertoppsgran, en, rhododendron, mahonia,

tujor och murgröna.”

SE OCKSÅ: Houzz Tour: Borgmästarparets danska drömträdgård

Fotograf Jonas Norén
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Plan&Planta

Ellen Weiss Landscape Design
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Johanna Löwenhielm, Löwenhielm Trädgård och Form:

Misstag: Att kontakta designer och anläggare för sent

“Under den första fina vårhelgen tar man tag i trädgården och vill göra allt på en

gång. Tyvärr visar det sig ofta att både trädgårdsdesigners och anläggare är

fullbokade vid den här tiden, och då blir man besviken och gör istället

kompromisslösningar som kanske inte blir så bra.”

Lösning: Ta kontakt tidigt

“Ring trädgårdsdesignern på hösten och gör planeringsarbetet tillsammans med

designern under vintern. När ritningen är färdig bokar man en anläggare, som är

redo att starta jobbet så fort den första fina vårhelgen kommer. Trädgården är

anlagd och klar i god tid till semestern, och man kan njuta fullt ut!”

Madeleine Ljungfeldt, Madeleines Trädgård:

Misstag: Man har för bråttom!

“Äntligen är våren här och trädgården ska bli perfekt direkt! Man skyndar iväg till

plantskolan och köper allt man tycker är fint och trycker ner i rabatter och krukor.

Man glömmer att fundera på vilken växt som trivs i vilket läge, vilka som trivs ihop,

och hur man får en vacker komposition som blommar hela säsongen.”

Fotograf Jonas Norén

Tulip World
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Lösning: Gör en noggrann

planering

“Bestäm dig för ett tema, till

exempel efter färg eller stil.

Läs på om dina favoriter;

Vill de stå i sol eller

skugga? Vilken jord mår de

som bäst i? Försök också

att tänka långsiktigt – välj

inte bara de som ser fina ut

just nu, utan tänk på att

rabatten ska blomma hela

säsongen. Blanda tidig- och

senblommande perenner

eller ettåriga växter. Blanda

höjder och texturer för att

få fina kompositioner. Och

om du har en

kryddträdgård, glöm inte

att många sorter ska sås

inomhus tidigt, vissa redan

nu!”

LÄS VIDARE: Bildskönt: Strålande utebelysning, från balkong till villa

BERÄTTA! Vad planerar du att göra i din trädgård till våren?

Grønne Rum

SNITSIG Trädgård & Landskap AB
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