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TRÄDGÅRDSTIPS

DET SKÖNA GRÖNA
Prydnadsgräs i fokus
ag har alltid gillat grönska,
många gånger mer än det
som blommar och har starka
färger. Prydnadsgräs tillför inte
bara grönska utan även andra
färger och struktur och har ett
mycket stort användningsområde.
Prydnadsgräsen kan vara kaxiga
utropstecken med tydlig form och
arkitektoniskt växtsätt, vackra året
runt och fungera som fina solitärer.
De kan också vara skira, gracila
inslag i perennplanteringar och
binda samman eller agera fond till
andra växter. Det går också att
skapa maffiga effekter genom att
plantera stora fält eller stora grupper av en och samma grässort.
Prydnadsgräsen är nyckelväxter
för att skapa en naturlik trädgårdsstil men kan också användas
i strama och strikta planteringar.
Allt beror på vad man väljer för
sorter och hur de planteras och
vad de kombineras med.
lättskötta och friska
– kort sagt gräsligt bra

Förutom att prydnadsgräs vanligtvis är jättefina så är de tåliga och

kräver nästan ingen skötsel, de
drabbas heller inte av många skadedjur eller sjukdomar. Precis som
när det gäller andra växter så förutsätter detta att man valt växter
(grässorter) som är anpassade för
de förhållanden där de ska växa.
Utbudet är enormt och man kan
hitta gräs som passar för alla lägen
och i alla storlekar.

ser ut som dimskyar på håll och
som är fin som bakgrund/fond till
andra växter. Hakonegräs, framförallt den mest härdiga och rent
gröna Hakonechloa macra, är ett
lågt gräs med ett böjande växtsätt
som jag älskar, för att nämna några. Titta i boken i lästipset nedan
eller sök på internet för att se storlek, utseende och vilka förhållanden de vill ha för att trivas.

några av mina favoriter

Tuvrören Calamagrostis x acutiflora
’Karl Foerster’ och Calamagrostis
x acutiflora ’Overdam’ är höga med
ett strikt arkitektoniskt växtsätt och
fina vintersilhuetter och de grönskar
tidigt på våren. Olika former av glansmiskantus – Miscanthus sinensis,
är också jättefina, de flesta även
på vintern. De är tröga i starten
och kommer inte igång riktigt förrän
det är sommartemperaturer ute men
är desto finare därefter med vackra
ax och bladverk som övergår i
orange, rött eller gult på hösten.

lästips

En bra bok är ”Gräs & Bambu,
Inspiration-Skötsel-Lexikon”
av Marie och Björn Hansson.
Där kan du bland annat läsa
om vilka gräs som passar
för vilka
lägen och
vad som är
snyggt att
samplantera
med olika
grästyper.

En annan favorit är jättetåteln
Molinia caerulea ’Transparent’, ett
stort gräs med gracila vippor som

grässafari i köpenhamn

Om du är intresserad av gräs så gör gärna som jag gjorde i somras – åk på grässafari till Köpenhamn. En halvtimmas bilresa från
Köpenhamn ligger Overdam Planteskole på Agiltevej 11 i Hørsholm.
De är specialiserade på gräs och har över 150 grässorter i sitt sortiment. Förutom växtförsäljning har de stora egna odlingar och en
visningspark att ströva omkring i. Plantskolan har tagit fram flera
egna grässorter, som till exempel Tuvröret Calamagrostis acutiflora
’Overdam’, som du kan köpa i varenda svensk handelsträdgård.
Vill man se ännu mer gräs finns det fantastiska gräsplanteringar
mitt i centrala Köpenhamn. Både Charlottehaven i Østerbro och
Havneholmen vid Sydhavnen har stora superfina gräsplanteringar
mitt i den urbana miljön.

