PERENNER

Förbättra jorden
Jorden ska vara så porös att den kan innehålla både luft och vatten. Lerjord och
sandjord förbättras med barkmull, torvmull eller kogödsel.
Hård lerjord bör dessutom förbättras med grov sand.
Grundgödsla före plantering. Följ doseringsanvisningar för de gödselmedel du
använder. Alla gödsel och jordförbättringsmedel ska blandas väl med jorden.

Dränering
Växternas rötter måste ha tillgång till både luft och vatten. Jorden måste
därför vara väl dränerad. Om en planteringsyta är vattensjuk, kan rötterna inte
få luft och kommer då att kvävas. Vattnet måste ledas bort. Ett alternativ är
att anlägga en förhöjd planteringsyta.

Ogräs
Ogräs konkurrerar med växterna. En ogräsfri jord gör att växterna utvecklas
snabbare och den framtida skötseln underlättas. Gräv om jorden och ta bort allt
ogräs du hittar. Det är särskilt viktigt att få bort fleråriga rotogräs, till
exempel kirskål, kvickrot, tistlar m fl.

Vinterhärdighet
De flesta perenner är mycket härdiga och kan odlas långt uppe i norr där de
skyddas väl av ett tjockt, isolerande snötäcke. Klipp inte bort torra blad o
stjälkar på hösten. Där fastnar kringblåsande löv o snö som bildar naturlig
vintertäckning
.

Gödsling

Grundgödsla före planteringen. I fortsättningen gödslas perennerna varje vår.
Följ doseringsanvisningarna för respektive gödselmedel.
Nedklippning:
Putsa perennerna på våren och klipp bort allt som vissnat ned. En del sorter
klipps tillbaka efter blomningen för att de lättare ska blomma om senare på
sommaren, till ex binka o löjtnantshjärta. Andra klipps tillbaka efter blomningen
för att ge en vackrare grönska, till exempel riddarsporre
Delning
Många perenner mår bra av att delas och planteras om med några års mellanrum.
Delning ger plantan ny livskraft och du får också fler plantor alldeles gratis. Det
är bäst att dela plantorna på våren eller i augusti. I samband med omplantering
förbättras o gödslas jorden. Passa också på att rensa bort ogräs, framförallt
flerårigt rotogräs. Vissa perenner bör inte delas. Till dem hör pioner, brudslöja,
vallmo och Moses brinnande buske.

