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TRÄDGÅRDSTIPS

FÖRBERED VÅRENS FÄGRING
Nu är det dags att plantera vårlök
ånadens trädgårdstips är
en påminnelse om att det
nu på höstkanten är läge
att peta ned lite lökar i jorden för
att få vacker blomning till våren.
LÖKAR

–

EN FÄRSKVARA

För att få fräscha, friska lökar så
är det bra att köpa dem så snart
de dyker upp i handeln. Lökar
mår inte bra av att ligga och torka
och ska helst komma i jorden så
snart som möjligt efter att de har
blivit inköpta. Påsk- och pingstliljor
(narcisser) och andra sorter med
små lökar som till exempel snödroppar behöver planteras senast
under september för att hinna rota
sig inför vintern. Tulpaner är mindre känsliga och kan planteras så
länge det går att gräva i jorden.
LÖKIGA FÖRHÅLLANDEN

Generellt trivs de flesta lökväxter
vi odlar i Sverige på en skyddad,
solig till halvskuggig plats i väldränerad sandblandad mulljord.
Om du har problem med dräneringen så kan du lösa det genom
att anlägga en upphöjd planteringsbädd.
En tumregel är att gräva ned lökar
på ett djup av tre gånger sin egen
höjd. Det vill säga: är löken tre

centimeter hög ska den ned nio
centimeter. Plantera hellre lite för
djupt än för grunt för att förhindra
att löken fryser under vintern.
Lökar innehåller allt de behöver
för att blomma och sätta frö och
behöver ingen extra näring när
de planteras. Om man gödslar
för mycket med kväve kan det i
värsta fall gynna bladtillväxten så
mycket att blomningen uteblir. Däremot blir lökväxterna glada om du
strör ut lite benmjöl på plats när
de står i full blom och strax efter
att de blommat. Det hjälper löken
att samla kraft inför nästa säsong.

Blommar rikligt med flera blommor
på varje stjälk och sprider sig lätt.
• Narcissus ’Thalia’, orkidénarciss
’Thalia’ Triandrusgruppen, doftar
gott och blommar med rent vita
blommor ca, 30-40 cm höga, i
april-maj.
• Leucojum vernum, snöklocka/
klosterlilja. Blommar med vita, hängande klockor med gulgröna kantfläckar i mars-april. De är väldigt
fina som förvildade i gräsmattor
eller under buskar och träd. Vill du
se ett riktigt stort bestånd av snöklockor så passa på att besöka
Vadstena klosterområde till våren.

Lökarnas blad behöver också stå
kvar och vissna ned i lugn och ro
efter blomningen. Det blir därför
oftast snyggast att samplantera
lökväxter med perenner som kan
hjälpa till att dölja de vissnande
bladen.
STINAS TIPS

Min vän och kollega, trädgårdsmästare Stina Berfner, som bland
annat har arbetat på Alverbäcks
tulpanodling i Ekerö kommun tipsar
om några av sina lökfavoriter:
• Tulipa tarda, flocktulpan. Gul-vita
10-20 cm höga blommor i april-maj.

Narcissus ’Thalia’

GNAGARSÄKRA LÖKVÄXTER

Tyvärr är det inte bara vi människor som gillar lökväxter utan
även rådjur, harar och kaniner gillar dessa skönheter. Vill du ha
dina lökväxter ifred för dessa gnagare så satsa till exempel på
Galanthus-snödroppar, Acis-snöklockor, Narcissus-narcisser och
Nectaroscordum-honungslök (som inte doftar honung utan snarare vitlök) som nästan alltid får stå orörda. Ganska rådjurs- och
gnagarsäkra är också Allium-lökar, Fritillaria-klockliljor, Iris-irisar,
Muscari-pärlhyacinter, och Scilla-blåstjärnor.
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