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– Jag förälskar mig varje dag i en ny växt, min favoritväxt varierar, nu är det bergormrot, säger Anna Pettersson. På bilden syns dock hortensia.
FOTO: ANNA MIKAELSSON

Tanken är att det på sikt ska bli caféverksamhet på baksidan av
butiken.
FOTO LINNÉA SUNDBERG

Tips för att slippa
rådjuren
Lisa Lister driver blomsterbutik på Dalarö. Hennes
bästa tips för att slippa rådjur är att sticka ner
blompinnar bredvid tulpanerna.
– Då får de dem i huvudet och slut ar äta, säger
Lisa.
Lisa List ers butik The n ut
house som ligger i Dalarö har
nu öppnat för säsongen.
Intresset för odling startade när hon som se xåring såg
grannar så g räs utanför sina
lägenheter. Lisa t yckte det
verkade smar t oc h int resset
för odling vaknade.
– Det bästa med jobbet är
när man gett en kund ett br a
tips oc h man mär ker h ur
glad han eller hon blir , säger
hon.
På Tyresö Handelsträdgård finns många växter och trädgårdstillbehör.
Innan trädgårdsplanteringen sätter igång bör man ta reda på vilka
växter som tål skärgårdens klimat.
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Under påskens varma dagar vill folk börja odla i trädgården. Men
Jenny Larsson och Anna Pettersson på Tyresö Handelsträdgård tycker
att man ska vänta.
FOTO: ANNA MIKAELSSON

Planteringsdags i skärgården
Nu vill många ta fram kratta och fröpåse. Alla frösorter går att så i skärgården, bara det finns bra
jord och skydd mot blåst. Skärgården ger tips och
råd om vilka växter som trivs bäst och vad man bör
tänka på innan man sätter igång med odlingen.
Vårens v indar oc h sol har
kommit till skärgården och då
vill många komma igång med
trädgårdens plantering. Jenny
Larsson och Anna Pettersson,
trädgårdsingenjörer oc h ägar e
av Tyresö H andelsträdgård,
tycker att växtplant eringen
kan vänta för marken är ännu
kall oc h det kan for tfarande
komma snö, förbered istället
trädgården med att kr atta
och städa. Jenny oc h Anna
tipsar om att n u kan du använda urnor om du v ill odla.
När det är var mt sätt er du
växterna i r abatten, penséer,

lökväxter och gräs går bra.
– Efter järnnatten den 6 juni
är det säk ert att plant era
frostkänsliga växt er. Om du
odlar tidig are bör du täcka
växterna med fiberduk under
nattetid om det är r isk för
minusgrader, säger Jenny.
Förberedelser och arbete
Innan växtplant eringen i
skärgården startar bör man ta
reda på v ilka växt er som tål
klimatet med m ycket sol oc h
blåst, samt torr jord och havssalt. Anna oc h J enny tipsar
om pimpinellrosor och vres-

rosor, buskarna hagt orn,
slånbär, bergkörsbär, körsbär
och fågelbär samt barrväxterna tall oc h en. Om man ska
odla g rönsaker, frukt eller
blommor i frövariant rekommenderar Anna att t rädgårdsland används och det är
viktigt att ge jorden näring.
– Alla frösorter går att så i
skärgården bara det finns bra
grund med jor d oc h sky dd
mot blåst. Bor man långt från
affärer får man pr oducera
egen jor d med löv oc h matkompost, säger Anna.
Prova också jor dförbättring fosfor och kväve, på sensommaren behövs kalium när
växterna går i vila.
För att kunna skydda växterna från v ilda djur oc h
hårda v indar r ekommenderar J enny först oc h främst

rådjursnät oc h bär nät som
hjälper til l h undra pr ocent.
Testa äv en får ullsbollar oc h
preparaten råveck och rådör.
Råveck ger ifrån sig en doft
som djuren inte gillar.
Lever ut sin dröm
Anna oc h J enny g ick ut t rädgårdsingenjörslinjen på S veriges
Lantbruksuniversitet för tio å r
sedan. De har dr ivit Tyresö
handelsträdgård i fem år, där de
även har kurser och rådgivning.
– H andelsträdgården är
en dröm som v i båda har
haft. Det är häftigt att tänka
tillbaka till då man hittade
stället. Vi tog med oss plantskola och trädgård när vi kom,
säger Jenny.
LINNÉA SUNDBERG
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Blompinnar mot rådjur
När det gäller att få bukt med
rådjur så finns al la möjlig a
och omöjliga knep. Allt ifrån
att hänga cd-skivor i trädgården till att använda hårspray,
men Lisa har ett tips som
verkligen fungerar. Det är att
sätta ner blompinnar bredvid
tulpanerna. När rådjur en
sticker ner huvudet så tar det
i, hon v isar med fing ret mot
pannan hur de träffas av pinnarna.
– Sen kan jag ha en personlig åsikt och det är att om
rådjuren äter upp tulpanerna
år eft er år så kansk e man
borde satsa på andr a blommor. Det är dumt att lägga en
massa onödig energ i på att
vara arg på rådjuren.
Blommor och bin
Lisa liknar buskar oc h växter
vid bebisar och talar om v ikten av att ge dem br a för utsättningar från början.
– Det är jätt ebra att plantera buskar oc h t räd n u då
det for tfarande är fuktigt i

jorden. Buskarna som ska
planteras är fortfarande i vintervila oc h har int e så m ycket
blad. Om de har en massa
blad som kräv er energ i oc h
rötter som ska dr icka vatt en
så blir de st ressade. Lisa tipsar om ha vtornsbuske som
lämpar sig väl i skärgården.
– Sen är bären väldigt nyttiga oc h innehåller massor
med antio xidanter oc h c-v itaminer. Man måst e bar a
tänka på att man har en hanoch en honbuske, det är som
när man gör bebisar , annars
blir det inga bär , berättar
Lisa.
Hög tid att förså
– Nu är det dags att förkultivera
gärna papr ika, tomat oc h
chili. Om man vill förså pelargoner oc h jätt everbena så är
det också dags nu, säger Lisa.
Lisa t ycker att man ska
starta med de st ora dr agen i
trädgården oc h börja med
det gul liga sen. Eftersom
frosten kan dyka upp så långt
fram som i juni så ger hon
tipset att man kan köpa påskliljor och snödroppar färdigplanterade i krukor som man
kan ta in på kvällen.
– Det är så tråkigt när man
planterat och frosten slår till.
Sen ligger blommor na som
spenat i r abatten. Fast det är
bra för oss handlare, då får vi
sälja, skrattar Lisa.
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