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TRÄDGÅRDSTIPS

Tips för en

LÄTTSKÖTT trädgård

rädgårdsarbete kan vara
både avkopplande och tillfredställande på många sätt.
Tyvärr hamnar man ibland i läget
att man inte riktigt är i fas med det
som skulle behöva göras och det
som skulle kunna vara både skönt
och kul blir mer ett tråkigt måste.
De varma månaderna går fort och
man vill ju också ha tid att bara
sitta med en kopp kaffe och en bok
under äppleträdet. En helt skötselfri
trädgård finns inte, men här kommer några tips som i varje fall kan
minska en del på arbetsinsatserna.
trädgårdens design

Trädgårdens utformning har stor
betydelse för hur skötselkrävande
den är. Satsa på rena linjer och
sammanhängande ytor. Rabatter,
träd och buskar utspridda här och
där över en gräsmatta är arbetskrävande. Gör istället större sammanhängande planteringar.
Självgående gräsklippare är givetvis
arbetsbesparande och sammanhängande planteringar underlättar
oavsett om du klipper gräset
manuellt eller med automower.

Materialval på hårdgjorda ytor som
uppfarter och gångar har också
stor betydelse. Det kan lätt bli en
hel del ogräs i grus- och singelytor, ibland även mellan markstenar. Platsgjuten betong är ett annat
alternativ som ger en lättskött yta
utan skarvar där betongen präglas
för att likna den markstensyta man
önskar.
undvik naken jord

Plantera gärna växterna så tätt
att de helt växer ihop när de väl
har etablerats. Fråga alltid i plantskolan vilket planteringsavstånd
växterna ska sättas på om du
vill att de ska växa ihop. Om du
vill plantera växter glesare eller
har nyplanterade växter som inte
hunnit växa ihop ännu så spar
du mycket jobb genom att täcka
marken i planteringarna. Täckbark, gräsklipp eller marktäckande växter är bra. Bland växter är
till exempel många nävor effektiva
och vackra ogrässtoppare. Marktäckning minskar också vattenavdunstning så att du inte behöver
vattna så ofta. Tänk efter innan du
använder alltför mycket dekorsten.

Det kommer i princip alltid ogräs
bland dekorstenen efter ett tag
även om du har lagt täckduk under
stenen. I synnerhet om det finns
växter som tillför organiskt material
ovanifrån i närheten.

växter

häckar

Välj alltid växter som trivs. Om du väljer växter som
behöver olika typer av anpassning för att växa i
din trädgård, till exempel ständig jordförbättring, så
skaffar du dig alltid mer jobb. Välj hellre växter som
trivs bra med förutsättningarna i din trädgård. Kika
på vad som växer fint i grannarnas trädgårdar och
fråga även här efter plantskolans råd.

Tänk efter innan du ramar in hela tomten med häckar
som kräver beskärning, det kan bli mycket jobb om
det är långa sträckor. Har du utrymme så kan en
friväxande häck vara ett bra alternativ och om inte
så kanske ett staket eller plank är bättre. Om du
ändå väljer häck som ska beskäras så är höjden
också av betydelse. Är häcken så hög att du behöver
stå på stege när du ska beskära den så ger det mer
jobb än en lägre häck som du når från marken. Att
kombinera klippt häck med friväxande buskar kan
också vara ett fint alternativ.

Lättskötta växter är sådana som är resistenta mot
sjukdomar, inte kräver uppbindning eller omfattande
beskärning.

