
Trädgårdskalender

September
Plantera nu så hinner växterna rota sig innan vintern.
Förbered våren med att sätta lökar. Mylla ner 
planteringsjord runt lökarna. Dela stora perenner och 
plantera om. Nu är även bästa tiden att köpa och plantera 
vårblommande perenner. Löven som faller går bra att 
klippa ner om det inte är för mycket, det ger gödning åt 
gräsmattan. Låt gräsmattan vara något längre vid sista 
klippningen så klarar den vintern bättre.

Oktober
Kalka gräsmattan inför vintern, det förebygger snömögel 
och andra vinterskador. Ge barrväxter och andra 
vintergröna buskar en ordentlig rotblöta inför vintern. 
Så länge det inte finns tjäle går det bra att plantera och 
flytta växter. Skydda rosor och andra känsliga växter 
genom att kupa upp jord eller täcka med täckbark. Höstså 
frosthärdiga fröer strax efter första frostnatten, det ger en 
tidigare blomning till sommaren.



Mars
Drömmen om en vacker trädgård börjar med att så 
inomhus! Sommarblommor och köksväxter med lång 
utvecklingstid sår du nu. Mycket ljus men inte för varmt 
annars blir plantorna rangliga. Börja med att förbereda 
rabatter och land genom att rensa bort allt ogräs. Klipp 
häcken och ta bort torra grenar från buskarna. Frosttåliga 
penséer är fina att ha i en kruka vid entrén. 

April
Snygga till i trädgården! Gamla växtdelar ska bort innan 
de nya skotten kommer upp. Räfsa bort gammal mossa, 
riv bort ogräset både nytt och gammalt, luckra jorden. 
Rötterna hos träd och buskar behöver gödsel innan bladen 
slår ut. Ge även utblommade lökar lite gödsel, då kommer 
de igen fint till nästa säsong. Dressa gräsmattan när den 
börjar grönska så har du snart en tät grön matta.

Maj
Nu brukar björken få musöron och då är det dags att 
skära ner rosorna och att plantera buskar, träd, perenner 
och vårlökar. Vissa fröer går också att så ute nu. Enklaste 
trädgårdslandet gör du genom att fylla en träram med 
färdig planteringsjord! Fortfarande kan nätterna vara kalla, 
täck känsliga skott mot frosten varje natt. Ny gräsmatta 
ska sås när det regnar som mest, antigen på våren eller 
framåt hösten.

Juni
Ogräset kommer på bred front nu, håll efter ordentligt 
så det inte sprider sig och tar död på den spirande 
grönskan. Nu kan du plantera sommarblommorna.
Gör rabatten rensningsfri genom att täcka med markväv 
och dekorationssten eller dekorationsflis. Håll efter 
gräsmattan. Lägg gräsklippet under buskarna det ger 
kväve och håller ogräset borta.

Juli
Nu blir det lite lugnare i trädgården, men ogräsen måste 
du hålla efter. Gödsla gräsmattan när det regnar eller 
om du vattnar den. Vattna med näring varje gång du ger 
sommarblommorna vatten så kommer de att blomma 
längre. Nu kan du beskära äpple och päronträd samt 
buskar som blommat över. Det går också bra att beskära 
fruktträden de kommande två månaderna.

Augusti
Nu är det tid att skörda blommor, grönsaker och frukter. 
Anlägg ny gräsmatta, bästa tiden är hösten. Förbered 
jorden med jordförbättring och gödsel. Höstgödsla för 
att stärka växterna inför vintern. Skörda frön från alla 
ettåringar som du vill ha nöje av även nästa år. Lägg fröna 
i kuvert. Kom ihåg att namnge de olika fröna.
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