Välkommen hem
mästarrabatten 2006
Låt dig inspireras av mästerliga kompositioner! Plantera
hela Mästarrabatten eller valda delar. Mästarrabatten
2006 heter Välkommen hem och är skapad av Mona
Holmberg och Ulf Strindberg.

Planteringsråd

Välkommen hem lyckas bäst och blir vackrast i soligt
eller halvskuggigt läge. Jorden bör vara normalfuktig
och väldränerad. Vid planteringen ska den vara
ogräsfri, genomgrävd och porös till minst 30 cm djup.
Där du ska plantera buskar får du gräva och luckra
djupare i vida cirklar. Blanda ner rikligt med
kompostjord eller annat mullrikt material i jorden. Se
till att rotklumparna är fuktiga. Plantera så att
klumpens övre del kommer någon cm under jordytan.
Vattna i samband med planteringen.
Skötseltips
•

Mylla ner lite kompost eller allsidig gödsel i
jorden runt plantorna varje vår när de
kommit igång att växa. Lägg gödseln ovanpå
där rotsystemen vuxit ihop.

•

Klipp ner vår- och försommarblommande
perenner när de blommat över. Då får de
nytt, fräscht bladverk och blommar ofta en
gång till senare på säsongen.

•

Vattna under torra perioder åtminstone den
första växtsäsongen.

•

Klipp ner perenner på våren, inte på hösten.
Många är vackra även vintertid. Torra blad
och stjälkar ger dessutom en naturlig
vintertäckning.

Med start 2006 lanseras en Mästarrabatt om året. Alla
är skapade av mästare inom trädgård för att passa i
vanliga villaträdgårdar. Bakom Mästarrabatten står
GRO Plantskolor; svenska detaljister och producenter
av buskar, träd och perenner inom Gröna näringens
riksorganisation.

”Välkommen hem”, Mästarrabatten 2006.
av Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter
Perenner
1
Achillea ptarmica ’Boule de Neige’
2
Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’
Agastache ‘Blue Fortune’
3
Anaphalis triplinervis
4
Artemisia schmidtiana ‘Nana’
5
Aster dumosus ‘Early Blue’
6
7
Astrantia major
8
Bergenia cordifolia ‘Rotblum’
Carex muskingumensis
9
Dicentra spectabilis
10
11
Echinacea purpurea ‘Alba’
Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’
12
13
Geranium cantabrigense
14
Geranium macrorrhizum
Helianthus ‘Lemon Queen’
15
Heuchera ‘Rachael’
16
17
Lythrum salicaria ‘Blush’
Miscanthus sinensis ‘Malepartus’
18
Molinia arundinacea ‘Transparent’
19
20
Sedum ‘Herbstfreude’
Solidaster luteus ‘Lemore’
21
Waldsteinia ternata
22
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Buskar
T
Thuja ‘Smaragd’
Rosa ‘Sommerwind’
R
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