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Klokt att göra i trädgården under vår och försommar 

Hur mycket Du vill göra bestämmer bara Du. För dig som vill men inte vet vad, så har vi gjort 

en lista över nyttigheter att förströ sig med. Sommaren är kort och kanske har Du mycket Du 

vill göra. Vi har produkterna som underlättar arbetet och ger en perfekt solbränna på ryggen. 

 

Såtid: redan i februari/mars är det dags att börja med frösådd och plantuppdragning av en 

del sommarblommor och köksväxter 

Gräsmattan: I mars räfsar Du bort det som maskarna inte tagit hand om i form av löv och 

mossa. Siktar Du på en vacker gräsmatta börjar Du med underhåll och gödning redan på 

våren. Och upprepar sedan behandlingen hela sommaren.  

Beskärning av fruktträd: I februari/mars kan man beskära äpple och päronträd. Om Du inte 

har någon erfarenhet av beskärning så läs på i någon beskärningsbok först. Beskärning av 

buskar i mars/april ser man över sina buskar för att ta bort eventuellt skadade grenar och 

kanske ta bort de äldsta och risigaste delarna av busken. Att klippa i ytterkanterna av hela 

busken leder inte helt sällan till att det inte blir någon blomning det här året. Därför är det 

en bra idé att spara en del av beskärningen till i juli, augusti eller september i stället (JAS-

perioden). De buskar som blommar tidigt börjar Du med och tar dem som blommar på 

sommaren sist. Då hinner förhoppningsvis forsythia, syren och andra buskar som blommar 

på fjolårsskotten att hinna sätta blomknoppar och de som blommar senare som buddleja 

och schersmin har blommat färdigt på årsskotten. Beskärning av träd och häckar läser Du om 

på plantering och skötselråd. 

Perenner: (fleråriga växter) Kan man klippa ner någon vacker dag i mars. Har Du några som 

har vintertäcke får Du hålla koll på vårens ankomst och ta bort täcket då.  Var Du inte nöjd 

med tillväxten förra året så lägg på ett lager komposterad kogödsel och barkmylla i rabatten. 

De gör flera bra saker på en gång. Förutom att det bidrar med näring. De förbättrar 

strukturen i jorden, ökar jordens fuktighetshållande förmåga och gynnar mikrolivet.  Att 

flytta och dela perenner går oftast bra att göra tidigt på våren. Om Du har en del perenner 

som blommar på våren kan det vara klokt att vänta med att dela dessa till hösten. 

Julrosornas övervintrande blad kan vara fula och fläckiga på vårkanten. Klipp bort alla sjuka 

och skadade blad redan i februari/mars. Då kommer de vackra blommorna mer till sin rätt.  
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Prydnadsgräs: I mars/april klipper Du ner de som är torra och vissna till någon cm ovan 

marken. På dem som är vintergröna, t ex. skogsfryle klipper Du bara bort det som ser visset 

och tråkigt ut, det vill säga så lite som möjligt. Prydnadsgräsen behöver vanligen inget 

extratillskott av näring. Möjligen med undantag av t.ex. Miscanthus- sorterna (japanska 

gräsen), ofta gräs över 1 m höga och med stora vackra blomvippor på sensommaren och 

hösten. Om Du vill flytta eller dela gräs gör Du det tidigt på våren. Sätt dem inte djupare i 

jorden än vad de har stått tidigare.  

Rododendron: Så fort tjälen gått ur marken i mars är det dags att hjälpa vintergröna 

rododendron med vatten. De har ju stått där med sina blad utan att kunna ta upp vatten ur 

den frusna jorden och nu är de törstiga. En regnfattig vår och efter lång barfrost är det extra 

viktigt. I april är det dags att ge rododendronplantorna gödning. Det finns olika sorter. Det 

viktiga är att du ger gödning som är avsedd för surjordsväxter, vilket rododendron och 

azaleor är. Följ anvisningarna på förpackningen och frestas inte att ge mer än 

rekommenderat. Ibland kan övergödning ställa till problem. Ovanpå gödningen kan Du gärna 

lägga på ett några cm tjockt lager naturtorv med lågt pH.  

Rosor: För dig som har vintertäckt rosorna med uppkupad jord, boklöv och granris eller 

liknande plockas den bort successivt när risken för svår frost minskar. Sikta på att all täckning 

skall vara borta när det är dags att beskära rosorna. Beskärningen gör man när björkens blad 

är stora som musöron. För den som inte har någon björk är det kanske dags att skaffa en?  

Första givan gödsel, t ex. kogödsel ger man i april. Om Du har haft problem med 

svampsjukdomar förra året kan det vara klokt att försöka förebygga angrepp i år t ex. genom 

att bespruta rosorna med något växtvårdsmedel eller lägga ut Biobalans första gången före 

bladsprickningen eller behandla med Binab T, innehåller Trichodermasvampar som 

bekämpar dom dåliga svamparna. Finns att köpa hos oss! 

Klematis: Om Du vet vilken sorts klematis Du har går det att ta reda på när det är lämpligt 

med beskärning. Om Du inte vet vilken sort du har kan man göra på olika sätt. Ett är att 

försöka komma ihåg när klematisen blommade förra året. Om det var under våren så skall 

Du inte beskära nu utan vänta till efter blomningen. Lite putsning av intorkade, brutna och 

döda grenar kan Du naturligtvis göra nu. Om din klematis blommade senare på säsongen 

t.ex. Jackmanii-gruppen och liknande hybrider kan man beskära nu och då klipper man av 

plantan ca 30-40 cm ovan marken. Att ge klematisen kogödsel på våren är också bra.  
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Buxbom: Vare sig Du har en häck eller formklippta plantor så är juni en bra månad att klippa 

första gången. Egentligen är buxbom en god ide för midsommarkransen. 

Köksträdgården: Så fort jorden reder sig det vill säga när den inte är frusen eller våt och 

kladdig, med lite tur i mars, kan man börja så en del grönsaker direkt. Täcker Du sedan med 

fiberduk kan Du skynda på den tidiga sådden lite. Lite längre fram när kålen och morötter 

m.m. är sådda kan man förebygga angrep av en del skadedjur genom att ha en täckning med 

fiberduk. Sättpotatis kan man köpa i början av mars. Lägg den för förgroning på en ljus och 

sval plats i någon vecka. Sätt potatisen innan groddarna blir för långa, de går lätt av. Men 

tänk på att potatisen inte tål frost. Sättlöken finns till försäljning från mars den också.   

Sommarblommor: Först ut i februari/mars är penséer för att följas av tusenskönor och 

förgätmigej. Lite längre fram kommer t ex. petunior och sedan pelargoner och många, 

många fler. Ibland är nattfrosten i maj lite nyckfull. Om Du har satt ut sommarblommor som 

inte tål frost så skydda dem med fiberduk eller annan täckning, helst upplyft så att den inte 

ligger an mot dina plantor. Detta fungerar vanligtvis bra mot den frost som är vanlig på 

senvåren. Det är också i mars/april man sätter lök- och knölväxter som inte klarar vintern i 

rabatten. Det är t.ex. gladiolus, Afrikas blå lilja, dahlior och doftlilja. Men bland lökarna hittar 

Du också de fleråriga väldoftande kungsliljorna. Sommarblommor i krukor behöver en bra 

jord. Använd U-jord från Emmaljunga eller Hasselfors. Gödselvattna gärna dina krukor 

regelbundet.  

I växthuset: Tomatplantor finns redan i början av maj, paprika, äggplanta lite senare än 

tomaterna och sist kommer gurkplantorna. Vill Du ha ut dina plantor i växthuset tidigt 

rekommenderas extra värme. Det blir kallt i ett växthus på natten när solen inte skiner. Och 

gurkan är den som är mest värmekrävande. 
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Dammar och vatten: I april/maj har vi alla vattenväxter till försäljning. Tänk på att en del av 

vattenväxterna är ettåriga i vårt klimat, som sommarblommor. Först när det är frostfritt på 

nätterna är det dags att sätta ut just sådana. De vattenväxter som är vinterhärdiga tål frost.  

 

Sniglar: Hade Du problem med spansk skogssnigel (mördarsnigel) förra året? Då skall Du 

börja förebygga skador i år genom att lägga ut snigelgift redan innan Du ser första snigeln. 

Om Du redan tidigt kan hindra förökning är en hel del vunnet. Behöver Du mer tips och råd 

är Du alltid välkommen att fråga när Du kommer på besök. 
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