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L I V F U L L A  T R Ä D G Å R D A R S

Dessutom information om hur du

förbereder jorden på bästa sätt

LYCKA TILL!!

WWW.LIVFULLATRADGARDAR.SE

 



Plantorna lever av den näring som finns i jorden. Med en

bra sammansättning av planteringsjord, mull och gödsel

får du vackra och välmående blommor. 

GRUNDRECEPT - JORD
Jorden är oerhört viktig för att få ett snyggt resultat. Följ

vårt jordrecept nedan och din blomrabatt kommer att må

alldeles utmärkt. 

Jordrecept för 1 m2. Gångra receptet med antalet m2 som

rabatten utgör. 

 

I befintlig planteringsjord blandar du:

1 säck barkmull   (40 liter)

1 säck kogödsel  (40 liter)

Ps. det går lika bra att byta ut kogödsel mot hästgödsel och

barkmull mot kompost. 



FÖRBERED RABATTEN
Är det gräsmatta där den nya rabatten ska placeras?

Förutom att ta bort själva gräset är det viktigt att få bort

gräsmattans rötter, dvs rotogräset, annars kommer gräset

tillbaka i rabatten. Gör så här: 

När du gräver upp gräsmattan underlättar det om du med spaden

gräver upp en ruta av gräsmattan i taget. Vänd upp varje ruta så att

jorddelen kommer uppåt. Hacka lite lätt för att få bort lös jord. Skaka

ur den lösa jorden i rabatten och  släng rutan i komposten. Upprepa

tills hela rabatten är uppgrävd. 

Gå sedan igenom jorden ordentligt och rensa bort resterande

jordogräs. Var noggrann, det har du igen sen. 

Fyll upp med planteringsjord och blanda i barkmull och gödsel enligt

jordrecept. 

 

 Trädgårdsarbete ger bra träning, förbättrar ditt

immunförsvar och minskar risken för hjärtproblem.



  

DET LILLA EXTRA - OM DU VILL
När du gödslat enligt recept kommer dina plantor må finfint.

Är du ändå sugen på att göra det där lilla extra kommer här

några enkla tips:

Nässlor

Nässlor är en riktig superresurs. När bladen är små och späda är de

rasande goda att göra soppa på. När nässlorna växer till sig är de

bostäder till fjärilslarver. Dessutom är så kallat Nässelvatten fyllt av

näring som dina växter älskar. 

Recept Nässelvatten:

Fyll en spann med nässlor och häll på vatten. Vänta 3-4 dagar. Lägg

gärna på ett lock för det luktar en del när nässlorna bryts ned. Blanda 1

del nässelvatten med 10 delar vatten. Vattna med nässelvatten ca.   

 1 ggr per vecka. 

 

Gräsklipp

Gräsklipp är också en superresurs. Lägg ett lager på ca 5 cm mellan

plantorna i rabatten. Gräsklippet behåller fukten i jorden samtidigt

som det långsamt bryts ner och tillför kväve och näring till jorden.

Gräsklipp tillsammans med Nässelvatten sägs fungera extra bra då

Nässelvatten innehåller rikligt med nyttiga bakterier som snabbar på

nedbrytning av gräsklippet. 

 

 

Psst, minst 30 cm djup behöver rabatten vara för att dina

perenner ska trivas och nå sin fulla prakt.



Och du, kom ihåg att njuta också. Trädgårdsarbete är lisa

för själen, bara man ger sig tid att känna efter.

NU HAR DU KOLL!
Läran om jorden och dess mikroliv kallas markvetenskap.

Vi har inte pluggat markvetenskap men vi vet vad jorden behöver

för att ge dina perenner rätt mängd näring så de blir vackra och

livskraftiga. Och nu, efter att ha läst den här foldern så vet du

det också. 

 

Har du fler funderingar om jord och gödsel är du alltid välkommen

att kontakta oss på info@livfullatradgardar.se 

 

Livfulla hälsningar, 

Raisa och Sofia

 

 

 


