Balkonglådan större än du tror

HELSINGBORG Sofieros nye trädgårdsmästare avslöjar myten om det nödvändiga lagret av lecakulor i balkonglådan, när HD ber om
tips under stora trädgårdsfesten.

Text: Anne Henricson

"Allt som går i krukor går också att odla i balkonglådor. Själv har jag bonsai-träd i en låda, fast den står ute i trädgården", säger trädgårdsmästare Richard
Sundien, som flyttade från Jämtland som 20-åring för att få en längre trädgårdssäsong.
BILD: ELIN KUDO FOTO

Nepetan, ofta kallad "kattmynta", passar bra i balkonglådan.
BILD: ELIN KUDO FOTO

"Jag tycker mycket om lukten på växter", säger Richard Sundien och sticker näsan i en jättestor pelargon med underbart mjuka blad.
BILD: ELIN KUDO FOTO

Om man vill kan man ta rosmarin från sin egen buske på balkongen.
BILD: ELIN KUDO FOTO

Sofiero-magerit är en egen sort som fått namn efter slottet.
BILD: ELIN KUDO FOTO

"Vi jobbar mycket med margeritorna; vi tar bort blommor så fort de börjar sjangsera. Då blommar de mer."
BILD: ELIN KUDO FOTO

Nina Martinsson och Karin Broomé gillade de kreativa "korgarna". På söndag presenteras de bästa "hanging baskets" liksom övriga vinnarna i olika tävlingar.
BILD: ELIN KUDO FOTO
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Vi behöver bara be en gång. Richard Sundien stannar upp och slår ut med händerna i omedelbart engagemang för balkonglådans möjligheter.
— En väldigt viktig sak är jorden. Den är extremt viktig. Satsa på den bästa jorden.
Hur hittar man den?
— Välj testvinnare med långtidsnäring. Köp inte fem säckar för en hundralapp utan fråga efter bästa jorden. Och har de inte jord med långtidsnäring kan man
köpa det separat.
Han ger bilden av jord som hälls ut på ett bord och blandas med näring som till ett bak.
Sen tar han den chans han väntat länge på.
— Jag vill slå hål på myten om lecakulor; att det måste vara ett lager i botten för dräneringen.
Det är tvärtom.
— Med lecakulor blir det så tunt lager jord att vattnet inte dräneras lika bra, utan fastnar i jorden. Det är fysik och handlar om att mängden vatten inte blir
tillräckligt tung för att kunna pressa ner sig självt.
Istället kan man blanda in pyttesmå lecakulor. Cirka en fjärdedel kulor räcker. De håller kvar luftigheten i jorden.
Nästa fråga blir i vilket vädersträck balkongen ligger.
— Ju större blad desto mer skugga tål växterna. Och ju ljusare växter desto mer sol tål de – fast det är med jättemycket undantag, säger han medan vi vandrar
vidare i folkmyllret.
Som på beställning kommer vi fram till ett stort bestånd med bredbladig funkia som haft lila blommor.
— De går att odla, men de blir mindre i balkonglådan. Samma sak med hasselörten här intill.
Han vill gärna slå ett slag för ätbara växter. Som smultron, sallad och spenat. Och kryddväxter. När det gäller grönsakerna kan man peta ner fröna direkt i lådan
framåt april månad.
— Men blanda gärna i sand; ungefär hälften sand och hälften jord.
Frågan är var man hittar sanden. Det kan han inte svara på.
— Jag köper ju i container. Men inte stranden, för då får man med saltet.
Om man köpt växter som kommer igen nästa år gäller det att hitta en skyddad plats, även om man bor i lägenhet.
— Ställ lådorna nära husväggen så de får värme därifrån. Och täck dem med granris eller höstlöv.
Så kanske även en balkongodlare kan ha nytta av en trädgårdskorg och samla in löv och ris från parkerna.
— Huvudsaken är att växterna inte blir helt inkapslade, så fukten inte kommer ut.

Och så påpekar Richard Sundien att den som har trädäck kan lägga bräder under, så det inte blir fuktskador av lådorna.
— Men lägg inte stenar under så det blir luft, för då kan växterna frysa sönder.

