LAN_20040423_A12_LAN18A12v1

04-04-16

Grönt & fint
Blommande
träd i kruka
■ Dvärgsyren ’Palibin’, ungersk
syren, små prydnadsaplar och
prydnadskörsbär, häggmispel och
hängsälg. Även små äpplen passar i kruka om de är ympade på
mycket svagväxande stam som
också passar för
spaljering. ’Katja’,
’Discovery’ och
’James Grieve’
är tre exempel.

GRÖNA SIDOR
■ Vill du få ett säkert tips på en bra
trädgårdsbok? Då
ska du läsa Hannu
Sarenströms bok
Trädgårdsmagi utgiven på bokförlaget Prisma. Den blev mässans
favorit när Stockholms Gartnersällskap hade arrangerat en omröstning på Nordiska trädgårdar i
Älvsjö nyligen. Fler favoriter var
Blombok av Karin Berglund,
Trädgård i kallt klimat av Maria
Sandström och Claras Trädgård
av Clara Block Hahne.

Veckans fråga
Vilka bladväxter
ska jag välja?
■ Jag skulle vilja sätta några fina,
lättskötta bladväxter i kruka som
passar fint ihop med sommarblommorna. Gärna perenner. Har
du något förslag?
SVAR: Hosta blir ett fint blickfång

tillsammans med krukodlade
sommarblommor. Förvara hostan
i källaren eller gräv ner krukan i
kökslandet på vintern. Hostor är
tåliga och härdiga.
Gör så här: Ta fram en stor
kruka med dräneringshål i botten.
Lägg grovt grus, lecakulor eller
krukskärvor i botten. Fyll på med
välgödslad planteringsjord. Sätt i
en planta. Vattna igenom. Vattna
hostan när du vattnar övriga sommarblommor. Ge näring samtidigt.
Bra hostor i kruka är: Blågröna blad har ’Krossa Regal’,
’Halcyon’ och ’Francis William’.
Gulgröna blad har ’Gold Standard’, ’August Moon’ och ’Sum
and Substance’.
Frågor om dina
växter?
Skriv eller ring till
Belisa Berglund,
Land, 113 92
Stockholm.
belisa.berglund
@lrfmedia.lrf.se
08-787 55 41
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Steg för steg!

Gör ett fint

Sand, vatten, betong och ett
blad blir snabbt ett vackert
bad. Här kan småfåglar
plaska och du får fint
vattenblänk i
trädgården.
BELISA BERGLUND TEXT
ROLAND SCHRÖDER IDÉ
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fågelbad av blad
Det här behöver du:
Rabarberblad (Ett stort och en bit
av spetsen på ett annat blad att
lappa ihop det stora bladet med så
att det bildar en sammanhängande
skålform.
En 25 kg säck finbetong
(Med finbetong, fraktion K 40 får
din gjutning en stark och slät yta.)
En hink, cirka 10 liter.
Diskhandskar eller andra tunna
plasthandskar.
Liten handspade
En hög med sand
Vattenkanna med vatten
En mindre murslev eller spatel
(se bild)
Kniv eller mejsel att pilla loss
bladet med efter gjutningen.

Klicka ut betongblandningen
och släta ut med spateln. Börja i
mitten och stryk ut mot kanterna. Se
till att betongblandningen kommer in
mellan bladvecken. Klappa gärna på
ytan så går betongblandningen in i
bladstrukturen ordentligt.
Använd fingertopparna när du
slätar ut gjutblandningen utmed bladkanten. Då får du
en fin ytterkant och
bladets karaktär kommer tydligt fram i
slutresultatet.
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Tips!
SE SÅ FINT! Lands

trädgårdsreporter
Belisa Berglund
provade att gjuta
ett rabarberblad.

Leta vackra blad i trädgården och
naturen så finner du mängder av stora och små bladformer som är fina att
gjuta av.
Här är några blad att använda: parasollblad, bergenia, jättedaggkåpa,
hosta, tussilagoblad.

1

Förbered gjutningen. Lägg ut en
sandhög och forma den till en kulle.
Högen ska vara så pass stor att ditt
blad kan bli till en mjuk skålform. Blanda finbetong och vatten successivt och
rör hela tiden i smeten. Till ett stort rabarberblad går det åt cirka 2 liter finbetong blandat med 4 deciliter vatten. Den
slutliga konsistensen ska vara som en
ganska lös men smidig gröt. Ha handskarna på och blanda med spaden.

2

Bygg på av bladningen tills du
har fått en tjocklek på cirka 1 centimeter över de kraftigaste nervtrådarna. Avsluta gjutningen med att platta
till betongen på toppen av formen så
får ditt fågelbad en stadig botten att
stå på när formen har stelnat och du
vänder upp fågelbadet.
Låt därefter gjutningen torka minst
2 dygn. Gjuter du med små blad räcker 1 dygns torktid. Täck gärna gjutningen med exempelvis en trälåda
och lägg en vattentät plast över så
riskerar du inte att fågelbadet utsetts
för regn under torktiden.
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Lägg bladet över sandhögen.
Ådriga nervsidan upp. Skär av
stjälken så nära bladet som möjligt.
För att få en bra skålform på ditt fågelbad behöver du troligen skarva till
en bit av ett annat blad att lappa över
glipan med. Skär till en bit av spetsen
på ett rabarberblad och lägg biten
över så det ”håller ihop” det stora bladet till en fin form att fylla vatten i.

Vänd på bladet när det har
torkat. Ett rabarberblad täckt av
cement är väldigt tungt. Var extra försiktig när du tar i kanterna. Dra försiktigt loss rabarberbladet från betongen. Använd kniv eller mejsel och pilla
loss bladet i ådringarna.
Om du vill få extra fina kanter på
ditt fågelbad kan du slipa kanterna
försiktigt med slippapper eller en
elektrisk sliprondell.
Ett betongblad som du har gjutit
med finbetong klarar att stå ute året
om. Det spricker inte av is och kyla.

Lek med färg. Som ett konstverk blir din
gjutning om du leker lite med färg. Spraymålar du blir det också helt vattentätt. Bra
om du ska använda bladet som fågelbad.
Du kan också låta bladen bara vara färgglada fat. Det finns många färger att välja
på i järnhandeln och färgaffärer.
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