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TRÄDGÅRDSTIPS

Så gör du din trädgård

VINTERVACKER
ur ser din trädgård ut på
vintern? När blad och blommor har vissnat byter trädgården skepnad. Tycker du att
det är visset, fult, kalt och naket?
Eller upptäcker du nu de vackra
gracila stammarna på din uppstammade kopparhäggmispel eller
de fantastiska fröhusen som vallmoblommorna lämnat efter sig?
form och struktur

När buskar, träd och andra växter
har tappat sina blommor och
blad så blir deras form,
struktur och uppbyggnad mycket tydligare.
Buskarna och träden
är viktiga för trädgården och bidrar till
att skapa rumslighet
och ge en känsla av beskydd och omslutenhet
även under den tid då de är
kala. När det gäller perenner så är
det definitivt inte alla som vissnar
ned på ett fult och skräpigt sätt.
Det finns också många perenner
som i sitt vintertillstånd är mycket

vackra, i synnerhet övertäckta med
lite lätt pudersnö.
växtval

När du väljer växter till din trädgård så tänk också på hur de
ser ut på vintern! Välj gärna träd
och buskar med vacker form och
struktur. Det finns också de som
är värda att plantera bara med
tanke på hur vackert grenverk eller hur vacker bark de har! Vacker bark har t ex glanskörsbär, zon
1-4, ett litet träd eller solitärbuske
som har en mahognyglänsande
bark som verkligen väcker uppmärksamhet både sommar och
vinter. Ett annat exempel är kopparlönn, zon 1-3. Det är ett litet
långsamväxande mycket vackert
träd. Barken som är papperstunn,
flagnar, rullar undan och visar den
kanelbruna, glatta stammen. Trädet får också underbara höstfärger i rött och orange. Dessa träd
pryder verkligen sin plats året runt.
Du kan också plantera perenner
som har vackra stabila växtformer

belysning

Att ha en vacker ljussättning i trädgården höjer upplevelsevärdet och
gör att du kan njuta av trädgården även under den mörka årstiden.
Kanske vill du belysa ett vackert träd, en skulptur eller murgrönan
som slingrar sig över ett gammalt nött men charmigt staket. Placera
belysningen så att den syns inifrån huset så att du får något vackert
att titta ut på. Trädgården blir stämningsfull och upplevs tryggare
med rätt ljussättning.

och ger fina vintersilhuetter som
t ex bolltistel, martorn och hortensia. Även många gräs vissnar
vackert, t ex olika Miskantus-sorter. De blir fantastiskt vackra
med snökristaller bland vissnande
strån och blomvippor.
vintergrönt och vinterblommande

Varje trädgård mår också bra
av att ha växter som behåller sin
grönska över vintern, gärna minst
en tredjedel av trädgårdens växter. Här finns mycket att välja på t
ex idegran som du lätt kan formklippa till häckar, bollar eller annat,
massor med andra barrväxter,
bambu, buxbom, rhododendron,
klätterbenved, lagerhägg, järnek,
rynkolvon, murgröna med mera.
Om du har svårt att vara utan
blommande växter så finns även
de som blommar utomhus på vintern eller sen höst/tidig vår. Några
exempel här är julros, hybridkejsarolvon, trollhassel och vinterjasmin.

