Sommarblommor
Det finns få växter som kan jämföras med
sommarblommorna vad gäller blomning. Får de
vatten, gödsel och lite omvårdnad så belönar de oss
med fantastisk blomning i alla tänkbara färger och
former oavbrutet hela säsongen. Sommarblommor
är trädgårdens eller balkongens årliga ”happening”,
de ger oss oanade möjligheter att skapa och
experimentera, det gör inget om man tröttnar, eller
om det inte blev som det var tänkt, nästa år är det
bara att börja på nytt!
Jord: Oavsett om man planterar i kruka,
balkonglåda eller i rabatten så krävs en riktigt bra
jord för ett gott resultat. Jorden ska ha bra struktur,
långtidsverkande näring och god dränering. Vi
rekommenderar urnjord till
sommarblomsplanteringar i kruka, låda eller ampel.
Planterar du i rabatt bör du förbättra din matjord
med kogödsel eller yrkesodlarjord.
Kruka: Den är lätt att du har välja en för liten kruka
eller låda när plantorna är små. Men jordvolymen
måste vara tillräckligt stor för bra rotutveckling, god
tillväxt och för att inte torka för fort. Grundregeln
är stor jordvolym. Det blir lättare skötsel och
snyggare plantor! Välj hellre för stor än för liten
kruka eller låda.
Det går i princip att plantera sommarblommor i
vilka kärl som helst: trälådor, gjutjärnsurnor,
zinkbaljor eller kopparkärl. Stora korgar kan
användas, om man fodrar dem med plast. Låt
fantasin flöda fritt! Men glöm inte att det måste
finnas hål, så att överskottsvattnet kan rinna ut.
Näring: Urnjord innehåller näring som räcker i ca 6
veckor. Sedan ska du börja med gödning. Välj ett
gödselmedel som passar till blommande växter, till
exempel EKO allgödsel eller Bioväxt.
Plantering: Doppa plantorna i en hink med vatten
en stund. Lägg gärna en lerskärva över hålet i
botten på din planteringskruka.
Täck botten med lecakulor så överskottsvatten har
lätt att rinna ur. Fyll krukan nästan ända upp med
jord. Tryck till jorden lite.
Ta loss krukan från plantan och skär eller riv upp
rötterna lite om rötterna är hårt packade. Ibland
har rötterna växt ut genom botten i krukan, det är
bara att dra eller klippa bort. Plantorna etablerar sig
bättre om rotsystemet inte är helt kompakt.

Sätt plantorna i planteringskärlet, lämna lite
avstånd för tillväxt, men det ska inte vara glest.
Fyll på med urnjord och tryck till lite runt
plantorna så de sitter ordentligt. Jordklumpen på
plantan ska täckas helt, annars blir det lätt en kant
av jord som torkar lätt.
Vattna sedan ordentligt och kolla att alla plantor
har jord runt sig. Det är praktiskt att lämna lite
utrymme för vattning upptill i krukan, men inte för
mycket, blommorna ska välla ut ur krukan, inte
titta upp över kanten!
Om det är soligt lägg en fiberduk över växterna i
början. Om du är tidigt ute med planteringen på
våren ska du också ha koll på nattemperaturen.
Det finns inga sommarblommor som gillar frost,
särskilt de unga späda på våren är känsliga. Är det
risk för nattfrost så skydda plantorna med duk
och/eller flytta in dem under tak.

Läge: De flesta sommarblommor vill ha mycket sol
även om den stekande middagssolen på en altan
kan bli väl bra. Få sommarblommor föredrar ett
läge helt i skugga, fuchsia och några bladväxter är
några kan också klara sig t ex Flitiga Lisa och
begonia.
Däremot finns det många som klarar sig mycket bra
i halvskugga, se nedan.
Skötsel: Vattna när jorden börjar kännas torr en bit
ner i krukan. Ge rikligt och upprepa om det är riktigt
torrt så hela krukan blir väl genomvattnad.
Gödselvattna minst varannan vecka eller använd
långtidsverkande gödsel.
Plocka eller klipp bort vissna blommor, det
förlänger blomningen avsevärt för de flesta sorter.
Vissa högväxta, till exempel dahlia, kan behöva
stödjas.
Skugga: Flitiga Lisa Impatiens Fuchsia
(bloddroppe)Fuchsia
Halvskuggiga: Ampelskära Bidens, blomstertobak
Nicotiana, brokig jordreva Glechomahederacea,
daggsalvia Salvia farinacea, flitiga lisa Impatiens, fuchsia
Fuchsia, gyckelblomster Mimulus, husarknapp Sanvitalia,
hängpetunia/surfinia Petunia, heliotrop Heliotropum,
knölbegonia begonia x tuberhybrida, lejongap
Antirrhinum, lobelia Lobelia mattram Tanacetum,
murgröna Hedera, palettblad Solenostemon,
penningblad Lysimachia nummularia, pysslingkrage
Mauranthemum paludosum, rabatteternell Helichrysum,
silvereternell Plecostachys, silvernjurvinda Dichondra,
sommarbegonia Begonia hortensis, sommardahlia
Dahlia, sommarflox Phlox drumondii, sommarrudbeckia
Rudbeckia hirta, snötörel Euphorbia, snöflinga Sutera
cordata, söderhavsljus Plectranthus tvillingblomma
Diascia och törnrosas kjortel Rhodochiton
Torktåliga: Echeveria, Echeveria,sSommarbegonia
Begonia, pelargon Pelargonium, hängpelargon
Pelargonium peltatum, helgonört Santolina,
muskatellsalvia Salvia sclarea, portlak Portulaca,
praktsalvia Salvia splendens, silverek Senecio,
sommarnejlika och Dianthus, fjädergräs Stipa tenuissima
Något mer vatten: Ageratum/leverbalsam Ageratum,
blåvinda Convolvulus, blåkrage/dockkrage Brachyscome,
femtunga Scaevola grusnejlika Gypsophila husarknappar
Sanvitalia, jätteverbena Vebena bonariensis, kapaster
Felicia, mattram Tanacetum, murbinka Erigeron, petunia
Petunia rabattetternell Helichrysum, stjärnöga
Stjärnöga Osteospermum
Oesteospermum, surfinia silvereternell Plecostachys,
tagetes Tagetes, verbena (doft- och häng-) Glandularia.
Klättrare/slingrare: Blomman för dagen Ipomea tricolor,
bägarranka Mandevilla sanderi, klockranka Cobaea
scandens, luktärt Lathyrus odoratus, passionsblomma
Passiflora caerulea, svartöga Thunbergia alata, törnrosas
kjortel Rhodochiton,
Uppstickare: Trädgårdsdracena Cordyline, daggsalvia
Salvia farinacea, eldkrona Lantana , jätteverbena

Verbena bonariensis, narscisstobak Nicotiana silvestris,
palettblad Solenostemon, praktlobelia Lobelia
speciosa, praktvädd Scabiosa atropurpurea, ricin
Ricinus, rosenskära Cosmos bipinnatus, sommarljus
Gaura lindheimii, starr Carex, fjädergräs Stipa,
lampborstgräs Pennisetum och zinnia Zinnia elegans.
Doftande: blomstertobak Nicotiana Sanderae,
chokladblomma Cosmos atrosanguineus, heliotrop
Heliotropium, lejongap Antirrhinum, luktärt Lathyrus
odoratus, lövkoja Matthiola, narcisstobak Nicotiana
silvestris, sommarflox Phlox drummondii stor
blomstertobak Nicotiana alata grandiflora,
strandkrassing Lobularia och änglatrumpet
Brugmansia.
Hängande/vällande: Dockkrage Brachyscome,
tvillingblomma Diascia, ampelnejlika Dianthus,
murbinka Erigeron, fuchsia Fuchsia, grusnejlika
Gypsophila, rabatteternell Helichrysum, flitiga lisa
Impatiens, hänglobelia Lobelia, nemesia Nemesia,
hängpelargon Pelargonium peltatum, hängpetunia och
småpetunia Petunia, femtunga Scaevola och
hängverbena

Våra favoriter! Begonia, blåkrage,
chokladblomma, dahlia, femtunga, fjädergräs,
flitiga lisa, husarknapp, hängverbena,
jätteverbena, nemesia, rabattetternel,
silvernjurvinda, sommarljus, snöflinga, snötörel,
starr, tvillingsporre.

Och många fler…

