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Söta stänglar
Skuggviolrutan, även kallad klockruta, tillhör
sensommarens blommande skönheter. Denna
fleråriga perenn frösår sig själv och blir lite

Höjdhoppare
Håll kvar sommarkänslan i trädgården

högre för varje år, vissa exemplar kan bli
2 meter höga. Skuggviolrutan trivs i fuktig

med en pigg skulptur. Groda, 198 kr,

väldränerad jord och, som namnet anger,

Slottsträdgården Ulriksdal.

i skön halvskugga. Bild ur boken
Härliga Höst.

Vänd på jorden

trädgårdspyssel i

En snygg, smidig handspade gör
höstgrävet ännu roligare. Smal spade
med trähandtag, 46 kr, Klostra.se.

september
titta till tomatplantorna. Plocka bort blad som döljer tomater

från solens strålar. Klipp bort grenar som inte ger mer skörd.
Finns det tomater som inte vill mogna, lägg dem inne på fönsterbrädan.
Skördetid: Fyll på skafferiet med inläggningar, sylt och saft.

Prova på nya recept eller gamla trogna. Har du ingen trädgård så ta
en sväng ut i skogen för svamp- och bärplockning. Eller besök
skördemarknader där det oftast finns närodlat och mycket att välja på.
sista jas-månaden. Träd, buskar och häckar som bör

vinn boken härliga höst!
Det känns på doften av äpplen och nygrävd jord och det
riktigt hörs när vinden drar genom trädens täta bladverk
– hösten är här! Och allt som har förberetts under vår och
sommar ger nu utdelning såväl på dignande fruktträd som

beskäras nu är t ex magnolia, avenbok, bok, björk och lönn.
Dela på vårblommande perenner och plantera vårlökar.
Täck över känsliga blommor med t ex fiberduk

om det börjar bli risk för frostnätter.
njut av din fina höstträdgård.

i grönsaksland och sensommarrabatter där vackra blad
gärna får spela huvudrollen. Att hösten är en tid av rikedom
och möjligheter för trädgårdsodlaren känns tydligt i
Susanna Widlundhs och Lina Karna Kippels nya bok
Härliga Höst (Norstedts). Här finns vackra trädgårdsbilder,
fina tips för växtval och planering och så mängder av inspirerande idéer. Lantliv har glädjen att lotta ut fem exemplar.
gör så här för att tävla: Ring 0944-100 55 10 och
knappa in koden 2113. Samtalet kostar 10 kronor.
Tävlingen pågår till den 3 oktober. Eventuell vinstskatt
betalas av vinnaren. Du kan inte tävla med hemligt
nummer, IP-telefoni eller kontantkort.

med budskap om vår
Äntligen dags att plantera vårens vackra lökar!
Denna bedårande Allium ’Amplectens’ är en

”Aspelöv och lindelöv
och skogen full av nötter”
Okänd, ingår i diktsamlingen Uti vår hage

ovanlig sort med vita blommor i stället för lila.
Den är härdig i stora delar av landet och brukar
lämnas i fred av harar och rådjur. Gör sig lika fint
bland rabattens perenner som i söta buketter.
49 kr/7 lökar i webbshoppen på Odla.nu.
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