LYCKAS MED PRYDNADSBUSKAR
och BÄRBUSKAR
VÄXTPLATS
Det är viktigt att ta reda på var din nya växt trivs. Sol eller skugga, fuktigt eller torrt. Vilken typ av jord.
Felaktig växtplats kanske gör att din växt inte blommar eller bär frukt.
JORD
För att din växt ska trivas måste du förbereda jorden. På en nybyggd tomt är jorden antagligen hårt
packad och måste luckras med grep eller fräs. Det finns växter för alla jordtyper, från torrt och sandigt
till fuktigt och mullrikt. Man kan förbättra och förändra sin jord men det bästa är att välja växter efter
jordtyp.
Förbättra sandig eller lerig jord med en tredjedel mull i form av kompost, planteringsjord, torv, barkmull
mm. En lerjord behöver också inblandning av grus. Detta blandas med befintlig matjord, plantera inte
direkt i en ’påsjord’. I matjorden finns det naturliga livet!
Grundgödsla med en halv säck kogödsel och en näve benmjöl per planta. Detta myllas ner ytligt.
Varje år tillförs kompost eller kogödsel och benmjöl. Om växten ser blek ut och växer dåligt kan det
behövas ett extra tillskott av kväve.
PLANTERING
Gräv en bädd minst dubbla rotklumpens
bredd och djup. Sänk rotklumpen i vatten
några minuter och vattna i planteringsgropen.
Ta bort krukan och sätt plantan i nivå med
markytan. Fyll upp till hälften med jord och
vattna med 10 liter.Fyll gropen med jord ,
trampa till runt plantan och vattna igen med 10 liter.
Lägg en jordvall runt plantan så stannar vattnet kvar.
VATTNING
Vid normalt väder vattna en gång per vecka med
ca 20 liter vatten. Vid torrt väder två gånger per vecka.
Duscha gärna blad och grenar och skugga plantan vid
soligt och blåsigt väder.
SKÖTSEL
Låt inte gräsmattan växa in under busken. Plantera
marktäckande perenner så slipper du öppen jord.
BESKÄRNING
Normalt beskärs inte nysatta buskar första året. Efter 3-4 år kan man gallra bort några av de äldsta grenarna, ända ner till marken. Ta bort ca en tredjedel av grenarna. Detta upprepas varje år för att stimulera
nytillväxt. OBS! detta gäller inte alla växter.
Tidpunkt för beskärning och beskärningsteknik varierar beroende med växtslag. Be personalen om råd
när du köper en ny växt!
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