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Åtgärder för att förstärka skyddet mot inträngning av fukt i tätskikt, puts mm.

Mest lämpliga placeringen för större/högre växter

Exempel på komposition

Nedre botten

En spaljé med klängväxter eller en smal formklippt häck ger ett effektivt insynsskydd,
samtidigt som yta sparas!

Spaljé med liggande reglar

Klassiskt spaljé med rutmönster

Generella råd
Gödsling
Jorden i planteringsytorna kan i viss mån lida av näringsbrist. Näringsbristen orsakas
dels av långvarig urlakning pga vattning och nederbörd, men kan också bero på
rotkonkurrens från träd eller buskar.
Gödsla vid behov under perioden maj-mitten av juli.
Använd med fördel Chrysan, Algomin och kogödsel vid gödsling av perenner, träd
och buskar, oftast behövs bara en gödselgiva per säsong. Till surjordsväxter använd
rhododendrongödsel.
Gödsla aldrig efter juli månad!!!
Om man gödslar sent på säsongen luras växterna att växa långt in på hösten och
hinner inte invintra före frosten.

Jordförbättring
Vid jordtrötthet, komprimering och dålig jordstruktur kan man tillföra organiskt
material som t ex kogödsel, barkmull, torv och planteringsjord. Då får jorden högre
mull- och lufthalt och växternas rötter får lättare att ta upp näring och vatten.

Vattning
Tänk på att även om en växt i litteraturen beskrivs som torktålig, så krävs omsorgsfull
vattning första säsongen efter nyplantering!
En vanlig fälla att gå i när det gäller vattning är att man förlitar sig på
väderleksrapporterna.
Det är lätt att tro, att bara för att det har regnat i två dagar i streck så behövs ingen
vattning. Detta är bedrägligt!
Det allra bästa sättet att ta reda på hur fuktigt det är i planteringen är att känna med
fingrarna i jorden. Känn inte bara på jordytan utan gräv med nävarna en bit ned i
jorden, inte bara en gång utan flera gånger per säsong, varför inte varje vecka!
Det här är det i särklass bästa sättet att lära sig och få en känsla för hur mycket
vatten som behövs!

