

Rabattförslag

SÅ HÄR ANLÄGGER
DU RABATTEN

Varsågod!

❥ När jorden reder sig (har torkat upp efter vintern, reds anm), vilket varierar beroende på var i landet man bor, sår man
direkt i den uppluckrade och krattade
jorden. Rita upp mönstret som på planritningen (se nästa sida) med en pinne eller
liten spade. Trots det fria upplägget är
det fint att några växter återkommer och
skapar struktur.
Markera punkter för solrosor och dahlior. Har man andra mått på sin rabatt
än i förslaget bör man ändå se till att avståndet mellan solrosorna och dahliorna
är detsamma, eftersom de kommer att
sticka upp ovanför de andra växterna.
Låt de markeringarna sitta kvar tills alla
växter har kommit upp, så att dahlior
och solrosor inte gallras bort av misstag.
(Egentligen är dahlior inte ettåriga utan
fleråriga, men kan man inte vinterförvara
dem blir de en säsongväxt.)
Bredså sedan gullskära, ringblomma,
rosenskära, blomsterlin och ekorrkorn
enligt skissen. Bredsådd innebär att man
inte sår i rader utan jämnt över en större
yta. Var snål vid sådden och försök att
så jämnt. Så även de små fläckarna med
kornvallmo. Hur djupt de olika fröna ska
sås står ofta på respektive fröpåse.
Allt kommer att gro nästan samtidigt,
och den första tiden ska sådden hållas
halvfuktig. Gallra – och fortsätt sedan att
vattna och gallra i takt med att allt växer.

Den flammande,
solfärgade rabatten är vacker ända
fram till hösten.
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DIREKTSÅ SOLSKEN

Du får fina
rabattförslag!

SÅ DIREKT I JORDEN ELLER 1.
TJUVSTARTA INOMHUS
Redan dags att drömma om nästa års blommande rabatter?
Självklart! Trädgårdsdesigner Izabela Knochenhauer har
tagit fram två stilsäkra förslag till Fixas läsare: en solvarm
rabatt att direktså utomhus och en sval och nostalgisk att
förså inomhus – för den som vill börja odla så fort det går.
Text och illustration: IZABELA KNOCHENHAUER
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Izabela
Knochenhauer.

2.

❥ Det här är en rabatt i den varma färgskalan – ja, till och med i den brännheta.
Den förhöjer sommarkänslorna som
augustisolen själv. Ur stora fläckar med
varma färger reser sig solrosor och dahlior.
Det är så enkelt, men så övertygande. Allt
sår man direkt i rabatten. Dahlian planteras som knölar.
Från juli kommer rabatten att vara i sitt
esse, först med en försiktig blomning,
sedan med överdåd. Om man gödslar,
vattnar och tar bort överblommat håller
sig rabatten fin september ut. Lite pö om
pö kommer den att anta en höstlig form.
Blomsterlin är först med att signalera
höst, och den kommer att vara fin som
en bakgrund i höstskrud. l

Solros.

VÄXTLISTA
OCH PLANRITNING
PÅ NÄSTA
SIDA!

Bukett med orange rin
gblomma
och blomsterkrasse,
lila klockranka
och hängande amara
nt.

➙
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5 meter.

Svepande, böljande
ekorrkorn blir en
vacker kontrast
i rabatten.

VÄXTER I RABATTEN
c/c = planteringsavstånd från
plantornas centrum. Gallra sådden
till dessa avstånd.

➺ Ringblomma Calendula
2,5 meter.

officinalis, till exempel
’Black-Centered Orange
Princess’, sol – halvskugga,
höjd 50 cm, c/c ca 15 –
20 cm, juni – september.

➺ Kaktusdahlia Dahlia x
pinnata Kaktusblommiga
gruppen ’Chat Noir’ (4 st),
höjd 100 cm, direktplantering när det är frostfritt
på nätterna, blommar
augusti – oktober.

Växtval för direktsådd

➺ Gullskära Cosmos
sulphureus, höjd 70 cm,
c/c 20 cm, blommar
juli – oktober.

Med växter i varmt orange, som ringblomma och gullskära, samt röda dahlior
och förstås de maffiga solrosorna, blir den här rabatten en riktigt härlig solfläck.
Färgprakten håller i sig ända till slutet av september.

➺ Rosenskära Cosmos
bipinnatus ’Sonata
Carmine’, höjd 70 – 90 cm,
c/c 30 cm, blommar
juli – september.

➺ Solros Helianthus
annuus ’Goldrush’, höjd
ca 150 cm, många sidoblommor, blommar juli
– september. Sätt dubbla
frön vid varje ställe och
spara den kraftigaste
plantan.

➺ Ekorrkorn Hordeum
jubatum, höjd 40 – 60 cm,
c/c 10 cm.

➺ Blomsterlin Linum
grandiflorum, höjd
40 – 50 cm, c/c 15 cm,
blommar juli – augusti.

Kaktusdahlia.

➺ Kornvallmo Papaver
rhoeas, höjd ca 70 cm,
c/c 10 – 15 cm, blommar
juli – augusti.

Ringblomma.

Ekorrkorn.
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Rosenskära.

Gullskära.

FOTO: GAP PHOTOS

SÅ ÖVERVINTRAR
DU DAHLIAN

➺ Dahlior är fleråriga, men
de klarar inte en vinter ute
i jorden. Gräv upp knölarna
efter säsongen och förvara
dem mörkt och svalt inomhus. Nästa år kan du
plantera dem igen.

RABATT
ATT FÖRSÅ
KOMMER
PÅ NÄSTA
SIDA!

➙
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5 meter.



Rabattförslag

Som en nostalgisk
bukett plockad
i utkanten av en åker
är den här rabatten.
Den går i svala färger,
från kallt röda toner
till blekt violetta.

c/c = planteringsavstånd från
plantornas centrum.

➺ Dekorativdahlia Dahlia
x pinnata (Dekorativgruppen) ’Dark Spirit’ och
’Eveline’, höjd 70 cm,
c/c 100 cm mellan dahliorna i samma rad och
50 cm mellan raderna,
blommar juli – oktober.

2,5 meter.

Varsågod!

VÄXTER I RABATTEN

➺ Praktmalva Malope
trifida ’Vulcan’, höjd
90 cm, c/c 30 – 40 cm,
blommar juli – september.

➺ Sommaraster

Rabatt att så tidigt
En rabatt med lila och röda växter blir färgrik, men med rätt nyanser ändå sval.
Växter som dahlia, vallmo och malva sätter en romantisk ton, men den här
rabatten är samtidigt klassiskt stilren.

Callistephus chinensis
’Princess Eva’, höjd 65 cm,
c/c 20 – 30 cm, blommar
juli – oktober.

➺ Dunborstgräs Pennisetum villosum, höjd
60 – 80 cm, c/c 30 – 40 cm.
➺ Ekorrkorn Hordeum
jubatum, höjd 40 – 60 cm,
c/c 10 cm.

➺ Kornvallmo Papaver
rhoeas ’Mother of Pearl’,
höjd ca 70 cm, c/c 10 – 15
cm, blommar juli – augusti.

➺ Opievallmo Papaver

FÖRSÅ ÅKERROMANTIK
❥ Om man börjar längta efter trädgårdspyssel redan i februari är man kanske rätt
person för en rabatt med förkultiverade
(förodlade) blommor. Här kan färgskiftningar, storlekar och avstånd planeras i förväg.
Den här rabatten är som en visa om åkerblomster. Med sina vajande gräsax och subtila blommor väcker den association till buketter plockade vid kanten av åkerfälten.
Blomfärgerna rör sig mellan mörkt korallrött och svalt ljuslila med blandningar däremellan. Gräsen har daggröna nyanser.
Både vallmo och aster säljs ofta i mixvarianter, så får man inte tag på just de sorter
som föreslås här kan man välja andra. Välj
gärna astersorter med mörkröda stjälkar.
Andra möjliga sorters aster: ’Matsumoto
Blue’ och ’Matsumoto Dark Purple’. Ytterligare
vallmor som fungerar är kornvallmo Papaver
rhoeas ’Shirley Mix’ och opievallmo Papaver
somniferum ’Hens and Chickens’.
Den här rabatten innehåller dahlior och astrar vars blommor har liknande form och inte
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SÅ HÄR ANLÄGGER DU RABATTEN
❥ Bredså i såbrätten enligt anvisningar på
fröpåsarna. (Bredsådd innebär att man inte
sår i fåror utan jämnt över en yta. Såbrätten
är vattentäta tråg med kanter.) Så fröerna
i en genomsläpplig och näringsfattig jord
(säljs under namnet såjord), men ha vanlig
plantjord under.
Rumstemperatur fungerar bra för de flesta fröer, annars står det ofta på fröpåsen
hur de ska gro. När den första grodden visar
sig behöver plantorna få så mycket ljus som
möjligt. Speciell växtbelysning, lysrör eller
energilampa går bra.
När plantan har fyra blad och det börjar
bli trångt är det läge för omskolning. Använd
större, ordentligt rengjorda krukor. Ställ dem

är alltför olika i storlek – för att alla blommor
ska passa in i den åkerliknande karaktären.
Plantorna i den här försådda rabatten
kommer att ha ett försprång framför växter-

somniferum ’Queen’s
Poppy’, höjd 70 – 90 cm,
c/c 20 cm, blommar
juli – augusti.
Opievallmo.
Dekorativdahlia
’Eveline’.
Dekorativdahlia
’Dark Spirit’.

på en bricka med vatten, så att växterna
själva kan dra åt sig vattnet. Skriv växtens
namn på en etikett och sätt ner i krukan.
Plantera även dahliornas knölar i halvstora
krukor med såjord. Vattna lite försiktigt.
Sätt ut plantorna i mitten av maj, eller när
risken för nattfrost är över, men börja med
avhärdning någon vecka dessförinnan, så
att växterna vänjer sig vid kallare och blåsigare luft samt skarpare ljus. Ställ plantorna
skuggigt utomhus några timmar per dag.
Efter en vecka kan de stå ute över natten.
Spara alltid några krukor ifall någon av plantorna inte klarade omplanteringen. Vattna
när det behövs och gödsla när plantorna
börjar ränna iväg i storlek.

na i den direktsådda: de här är från början
stora och konkurrenskraftiga – därmed får
man en uppvuxen rabatt flera veckor före
den direktsådda. l

Dunborstgräs.

Praktmalva.

På Wij Trädgårdar i Ockelbo
planterades ifjol en
åkerfältinspirerad
rabatt – supervackert!
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