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Inför säsongen
Av: AGNETA FALCK

Dags för lite reflektion så här i början av säsongen.
Vad minns vi som särskilt intressant från förra året?
Och vad ser vi framemot i år? Hemträdgården frågade sex trädgårdsmänniskor.

Helena Hemming.

Sandra Brunsberg.

Helena Hemming, ordförande
i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.

Sandra Brunsberg, ordförande Södra Ölands Trädgårdsvänner.

– Vi hade som vanligt många
kurser och andra arrangemang förra året. T ex hade vi
en kurs i svetsning som var
väldigt populär. Det som tillverkades på den kursen och
övriga kurser och workshops
ställs ut på Huddinge kommuns arrangemang 1 000 meter konst, och det är ju väldigt
roligt. Fördelarna med vädret
förra säsongen var ju att vi
slapp klippa gräset och att
sniglarna höll sig undan.
– Just nu håller en arbetsgrupp på för fullt med att
planera för Riksförbundets
sommarmöte som ska hållas
hos oss i år. Övriga Sverige
tänker nog inte på Huddinge
och Botkyrka som trädgårdskommuner, utan man tänker
kanske mer på motorvägar
och betong. Men det finns
faktiskt väldigt mycket att se
här och vi ser fram emot att
visa upp detta.
– Bland våra övriga arrangemang så ser jag särskilt fram
emot den 4 april då Tomas
Lagerström ska tala om vatten i trädgårdsodlingen och
hur man kan använda vatten
på ett hållbart sätt.
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– Om vi tittar på de föredrag
som vi ordnade under förra
året så var det en bra blandning mellan nytta och nöje.
Vi åkte även på bussresa till
Sofiero och det var mycket
intressant och roligt. Utflykter är ett fint sätt att träﬀa
medlemmarna i föreningen.
Den långa torkan var såklart
tongivande. Vi ordnade en
idébytarkväll för att prata om
de utmaningar torkan förde
med sig och sedan sammanställde vi olika idéer för att
samla vatten och behålla fukten i jorden.
– Under den kommande säsongen vill vi bl a lära oss mer
om invasiva växter och eventuellt göra någon praktisk
aktivitet för att rensa bort en
invasiv art som håller på att
ta över och konkurrera ut en
naturligt förekommande art.
Vi har ett exempel vid Neptuni åkrar på norra Öland där
lammöron har spritt sig från
trädgårdar och nu etablerar
sig i bestånden med blåeld.

Bea Wiström, trädgårdsmästare och äppelfantast, Skellefteå.

– Förra året var intressant,
eftersom torkan gjorde att
saker ställdes på sin spets och
man fick tänka i nya banor. Vi
har egen brunn och blev utan
vatten, så vi bytte vår vattenklosett till mulltoa i höstas.
Äppelsäsongen var ju fantastisk. De större träden som
hade tillgång på vatten gav
ovanligt stor och söt frukt. Vi
har ju så många ljustimmar
här i norr och det i kombination med värmen gav verkligen fullmatade, aromatiska
äpplen. Det var ljuvligt. Så jag
ser gärna att värmen kommer
tillbaks, men inte torkan.
– Jag var iväg och tittade

på två äppelträd i Norrbyberg,
mellan Malå och Lycksele,
alltså i zon 7. De var de nordligast belägna äppleträden som
jag smakat frukt av. Sommarfrukten var god och krispig.
Jag kommer att ta ympris från
de träden och se hur de tar sig
hos mig.
– Under ett par år har jag
arbetat med att anlägga en
skolträdgård på Edelviks folkhögskola i Burträsk. Det var ett
projekt som avslutades i höstas
och nu har det blivit klart att
en kursdeltagare kommer att
ta över skötseln av trädgården,
så jag ser framemot att se hur
den utvecklas.
– En oro är att det kanske
inte blir så mycket frukt i år
eftersom träden brände av
så mycket energi till att bilda
frukt förra säsongen. Men stora etablerade träd kan mycket
väl ge bra med frukt två år i
rad, så vi får se.
– Jag ser mycket fram emot
att det ska upprättas ett klonarkiv på länsresidenset i Umeå.
Där ska norrländska mandatsorter planteras och bevaras.

Bodil Åsberg, trädgårdsmästare, Skåne.

– Intresset för fleråriga grönsaker ökade under året som
gick. Det gavs ut böcker och
skrevs uppsatser på SLU
Alnarp, det diskuterades i facebook-grupper och kunder
frågade efter det. Jag flyttade
till hus med trädgård under
året och där har jag avsatt
en del av köksträdgården till
fleråriga grönsaker. Jag odlar piplök, basilikan Magic
Mountain och flerårig kål,
Daubenton. Intresset är stort
för fleråriga grönsaker men
utbudet på vanliga plantskolor är litet, än så länge.
– Inför säsongen som kommer, så tänker jag som vanligt
mycket på hållbarhet. Det
finns ett stort intresse hos

BILD: PETER LÜBECK

BILD: JAN BRUNSBERG

Bea Wiström.

BILD: KRISTINA BÄCKSTRÖM, LAND

Vad händer i trädgård

Bodil Åsberg.

människor med privatträdgårdar och man sätter t ex
gärna upp insektshotell. Det
är jättebra. Men insekterna
behöver ju någonstans att
vara när de inte är i hotellet!
Jag skulle vilja se att man lät
en del av trädgården bli mer
naturlig, där det får vara kvar
löv, kvistar, och gräset får
växa. Då gynnas den biologiska mångfalden och insekter,
fåglar och igelkottar trivs.
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VÄLKOMMEN TILL
VÅR E-BUTIK

svärlden?

Drivhus Gro
120x80 cm.

BILD: CHRISTINA SÄLL

BILD: AGNETA FALCK

Danuta Szymanska.

Åke Truedsson.

Danuta Szymanska, driver
Blomorado Handelsträdgård
och trädgårdsbutik i Tungelsta.
Är med i Närodlat Mälardalen.

Åke Truedsson, odlare, författare, Skåne.

– Förra året hade vi en väldigt
bra säsong fram till maj, med
rekordförsäljning. Sedan kom
värmeböljan och det blev för
varmt. Kunderna orkade inte
besöka växthusen så försäljningen gick mycket sämre än
förväntat. Det var svårt att
vattna i växthusen och växterna tog stryk av värmen.
– Nu har vi förberett
60 000 penséer som vi börjar
sälja i mars så vi ser framemot
att säsongen kommer igång.
Vi vill utöka vårt sortiment
vad gäller buskar och perenner och vi hoppas komma
iväg på en resa till Polen för
att inspireras av växtmaterial där. En oro är om själva
anläggningen här ska hålla för
snön och stormarna i vinter.
Den är från 1900-talets början så den är lite till åren.

999:-

– I odlingarna förra året
hade vi några nya kiwisorter
som gav frukt, och det var
trevligt att smaka dessa. Vi
höll många kurser och föredrag, cirka 40 välbesökta
evenemang sammanlagt.
Sedan släppte jag en ny bok,
Ät och odla dig till hälsa.
Den har blivit väldigt populär och jag får trycka en ny
upplaga nu. Det är viktigt att
sprida kunskap, med kunskap kan man välja klokt och
äta nyttigt för att undvika
sjukdomar.
– I höst ska jag för första
gången ha en äppelkurs, om
sortiment och ekologisk odling, det ska bli spännande.
Jag hoppas att en del av de
nya aprikossorterna som vi
tar fram ska blomma. Jag
testar även nya sorter av vitlök, kiwi och tomater. ❁

149:Pallkrage Svart
120x80 cm.

Starta tidigt med pallkrage
Med smarta tillbehör för pallkragen håller du skadedjur
borta och skyddar dina späda plantor mot stekande sol.
Dessutom får du njuta av en tidigare skörd.

4990
Handredskap
Lämpliga vid pallkragsodling.
Välj bland flera sorter.

199:Ställning och plast
till pallkrage
Avsedd för pallkrage
120x80 cm. Köp till nät 99:-

Välkommen till en
traditionell handelsträdgård
och plantskola i lugn
lantlig miljö mellan
Enköping · Bålsta · Uppsala
SOMMARCAFÉ

Produkterna finns även i Blomsterlandets samtliga butiker.
Reservation för slutförsäljning. www.blomsterlandet.se/e-butik

Hjälsta Örsundsbro · 0171-46 41 60
www.tunatradgard.se

Lev livet lite grönare
Produkterna finns även i Blomsterlandets samtliga butiker.
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