Vårvinterstäda
Checklista för sköna trädgårdssysslor i februari – mars
	
  
	
  

GÖR EN SAK I TAGET
Jag har funnit att det är mest effektivt att göra klart en typ av syssla över hela trädgården,
innan jag går på nästa. Jag kan använda samma redskap och hinner få upp tempot. Om jag
ska flytta med mig alla redskap, renshinkar och sopsäckar från plats till plats går onödigt
mycket tid på själva flyttandet, med allt som kan hända däremellan. Att städa i trädgården
kräver samma koncentration som städningen inomhus, men är i mitt tycke så mycket mer
lustfyllt.
När listan är klar är trädgården redo att möta våren! Så fort solen kommer fram kan det blir
riktigt varmt på de vindskyddade platserna. Jag njuter av den första ljumma helgen med lite
finlir och krukpynt istället för att känna stressen gripa tag om kroppen. Jag belönar mig
själv med något vackert, till exempel en kruka snödroppar ”in the green” eller pärlhyacinter,
som jag planterar ut i trädgården efter att de blommat över.

Tipsen i den här checklistan baseras på min egen erfarenhet från min egen trädgård i zon
1. Här samlar jag det som jag tycker är viktigt för en frisk och skön trädgård. Listan är ingen
fullständig förteckning men eftersom jag har en ganska vanlig trädgård finns här mycket
användbart för andra vanliga trädgårdar. Mer inspiration finns på www.mintradgard.net
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Checklistan är en kronologisk uppräkning av de sysslor jag försöker göra så tidigt som
möjligt, gärna medan tjälen fortfarande sitter i och man kan gå på jorden utan att
skada den.

STÄDAR UNDAN SKRÄP
REDSKAP: Soppåsar, plasthandskar, lite större kartong, renskorg.
•   Hundlortar som vi missat under vintern. INTE kul när man senare ska rensa.
•   Plast och papper, glas som kommer upp ur jorden efter tjälen.
•   Pynt som gått ur tiden, trasiga krukor eller annat som ser sjaskigt ut.
•   Grenar och kvistar som blåst ner från träd och buskar.
•   Till skräpet räknar jag också det bruna från ormbunkar och annat ”rufs” i slänten.
Rafsar ihop det med händerna och lägg på komposten.
•   Olika typer av lampor och belysning som vi behöver längs med gångar under den
mörka vintern är förvisso inte skräp, men de plockas ihop nu och lägg undan.
Tar ur lampor som som inte fungerar längre.
•   Tar bort de gamla fjolårsbladen runt julrosorna och blåsipporna så att deras nya,
gröna blad och blommor får stråla i den första vårsolen.
•   Krattar ur fjolårslöv och visset ur planteringarna, innan snödroppar och krokus
hinner slå ut. Sopar upp på gångarna.

	
  

Månskensplanteringen i den gröna oasen ger runt tre rågade skottkärror med gamla löv
och ormbunksblad till komposten. Om ett par år kan jag hämta tillbaka tre hinkar mulch till
samma plantering.
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KLIPPER NER TÅLIGA PERENNER OCH GRÄS
REDSKAP: Häcksax, sekatör, räfsa, markduk, planka, pall att sitta på.
•   Lägger ut en planka i planteringen om jorden är blöt, så blir det inte djupa fotspår.
•   Lägger ut en markduk vid bäddens kant.
•   Använder häcksaxen för att såga ner de tåligaste perennernas torra stjälkar.
Ej trädgårdsiris, klematis eller vedartat, t.ex. perovskia, salvia.
•   Sågar ner tåliga prydnadsgräs som tuvrör, tuvtåtel och diamantrör. Deras nya strån
kommer tidigt. Ej miskantus, de väntar man till april med.
•   Finklipper med sekatör, det som häcksaxen inte kommer åt.
•   Drar ut det grova klippet på markduken, samlar ihop, trampar runt så att kraftiga
kvistar byts och blir mindre skrymmande. Drar ihop markduken och lyfter över
till komposten.

Med häcksaxen sågar vi vi ner de stora, kraftiga ruggarna av till exempel höstaster i ett
nafs. Stora entréplanteringen i februari. Det som inte går att ta med häcksaxen, till
exempel nära stenkanter, finklipps med sekatören.

	
  
	
  

KLIPPER NER VITICELLA OCH INTEGRIFOLIA KLEMATIS
REDSKAP: Sekatör, lövkorg, mjuk bindtråd.
Alla klematis som blommar på årsskotten (ny tillväxt) kan klippas ner riktigt tidigt.
Jag har i första hand viticella- och integrifoliasorter, men det finns fler sorter som tillhör
den här beskärningsgruppen (googla beskärning av klematis). Grundregeln är att klippa
bort de torra stjälkarna strax ovanför utväxten av de nya skotten, två till tre decimeter
ovanför marken.
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BESKÄR OCH BINDER UPP ELLER PEGGAR NER ROSOR
REDSKAP: Sekatör, handskar, krokar (liknande tältpinnar), mjuk bindtråd.
Den här första beskärningen handlar om att ta bort döda eller helt missriktade grenar ur
kraftiga klätterrosor eller gammaldags buskrosor. För att stimulera utväxt av så många
blombärande grenar som möjligt så ordnar jag de gamla grenarna horisontellt.
•   Sprider ut långa grenar från basen och binder dem vägrätt mot staket eller andra
stöttor.
•   Drar ut grenar från basen och böjer dem nedåt mot marken i en fontänform.
Pegga ner dem med kroken, eller bind grenen i kroken.
•   Jag har sett exempel på grenar som böjs över korgar eller andra runda former, allt
syftar till att skapa en utspridd buske där solljus kommer åt att stimulera de små
knopparna längs med grenarnas ”knogar”.

SKYDDAR VINTERGRÖNT OCH ROSOR FRÅN FRYSTORKA
REDSKAP: Granris, säckväv, snöre.
Om det fortfarande är tjäle i marken och solen börjar stimulera tillväxten skyddar jag de
buxbom, små rododendron, barrväxter och rosor som står i direkt söderläge. De är mest
utsatta.

RENGÖR FÅGELHOLKAR
REDSKAP: Engångshandskar, stege, soppåse.
Detta försöker jag absolut hinna med redan på senhösten eftersom fåglarna kan använda
holkarna som vinterskydd. Men blev det inte av så är det hög tid nu, senast under februari.

LÄGGER UT VEDASKA
REDSKAP: Hink och spade.
Ren aska från björkved jordförbättrar ros- och örtplanteringen och perennplanteringarna i
entréområdet. Jag sprider ut ett mycket tunt lager ovanpå jorden, en vindstilla dag, gärna
när det snöar eller regnar så går askan fort ner i jorden.
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BESKÄR TÅLIGA BUSKAR OCH TRÄD
REDSKAP: Grensåg, grensax, sekatör, skottkärra, markduk.
Grundreglerna handlar om att göra rena snitt, hålla trädkronorna eller buskagen luftiga och
balanserade i sin storlek, sträva efter en utåt- och uppåtriktad form och att skära ovanför
en grenknopp som har sin spets i den riktning du vill ha nästa utväxt. Det finns mängder av
utförliga instruktioner att googla på internet.
Man kan forma träd och buskar så som man gillar att se dem. Jag gillar det sirliga intrycket,
där jag kan se grenarnas form och växtens karaktär. Jag behöver också släppa ner ljus till
de markväxande örterna under träd och buskar. Därför klipper jag bort ganska mycket. Mitt
bästa tips är att betrakta träd och buskar i offentliga parker och botaniska trädgård, där
kan man utgå från att det är kunniga människor som formar dem.
•   Glesar ur blommande buskar som är för täta och risiga, som exempelvis
schersminer och häggmispel, foschytia, olvon, aronia, syren, tok, benved, spireor,
vinbär med flera.
•   Tar bort gamla grenar på rysk kornell för att få fram fler nya, röda grenar.
•   Tar bort enstaka missriktade grenar på mitt gamla äppleträd.
•   Körsbär och plommon (Prunus) eller lönnar (Acer) ska inte klippas på våren.

STÄDAR TORVBLOCKSMUREN
REDSKAP: Sax för klippning av buxbom, kratta.
Mina torvblocksmurar är genomvävda av kanadensisk krypkornell och stjärnklocka. Även
mossor har fått fäste och dem är jag rädd om och vill bevara. Jag klipper nära torven strax
ovanpå mossan, tidigt, innan de nya ljusgröna skotten skruvar sig upp ur muren.
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