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Neste møte:
• Foredrag med «Blomster
Svein» om Heuchera/Alunrot
Når: 26. februar Kl. 19:00
Hvor: Sten Menighetshus,
Gjoleidveien, 2019
Skedsmokorset

På neste møte får vi besøk av BlomsterSvein fra Lier. Han skal holde foredrag om
Alunrot/Heuchera – er fargesprakende
hagefavoritt. Alunrot blir bare mer og mer
populært og det er ikke så rart. Den er
veldig dekorativ, lettstelt og finnes i store
variasjoner i bladverket. Alt fra limegrønne
til mørkerøde og spraglete. Svein Åge
Opsahl – som han egentlig heter, vil dele
med oss av all sin kunnskap og erfaringer
om Alunrot. Bare å glede seg!

Kilde: www.http://www.blomste-svein.com/

26. februar

Heuchera/Alunrot med
Blomster-Svein

25. mars

Grønnsaker i små hager
med Margareth Skog.

17.-19. april Hagemesse på Varemessa
i Lillestrøm.
22. april

Så-kveld. Vi sår planter til
loppa og/eller egen hage.

Mai

Handledag hos Myrvold
Hagesenter på Jessheim.

6. juni

Loppemarked på Huseby
Gård, Skedsmokorset.

August

Tur til Blomster-Sveins
blomsterutsalg i Lier.

9. sept.

Hagedesign ved Kari
Skøyen. Stiklingbytte.

14. oktober

Årsmøte. Vi viser bilder
fra egne hager og bilder
fra fotokurset – frøbytte.

25. nov.

Julemøte: Foredrag med
Tellef Lund; «Tilbake til
barndommens vinter og
jul, da vinter var vinter og
jula varte helt til påske»

På forrige møte hadde vår leder Joakim
Bergkvist ett flott og lærerikt foredrag om

Man kan også blande inn litt perlitt, da blir
krukkene litt lettere å bære inn om høsten.

BLOMSTER I KRUKKER.

Et annet tips er å bruke innmaten på bleier
da de absorberer vann og gir en god
reserve hvis man reiser bort i en kortere
periode. Det er samme stoff som du får
kjøpt i butikken til en langt høyere pris.
Det er genialt å bruke til små potter og
blomsterkasser (for de tørker fortere ut) det
gjelder især de som står under tak. Alle er
kjent med at når man vanner en inntørket
potte og/eller blomsterkasse, så renner
vannet rett ut. Da er det genialt hvis man
har innmaten av bleier i bunnen, da den
trekker til seg vann. Noen av mine potter
som står under tak har ikke noen
dreneringshull, bare bleier i bunnen. Men
da gjelder det å passe på vanningen og la
det tørke litt ut før vanning.

Han har selv skrevet ett lite referat fra
foredraget sitt her:
Jeg har noen fuksia i potter som er 25 år
gamle. Noen av mine trompeter og
pelargonia er godt over 10 år gamle. Så her
kommer noen erfaringer som jeg vil dele
med dere.

Omplanting.

For å få det beste forholdet i krukkene er
det meget viktig hvordan man forbereder
krukken. Da slipper man å bytte jord hvert
år. Som de fleste så bruker jeg 5 cm
lecakuler i bunn av krukken. (Tips: Ha
lecakulene i en tynn strømpebukse før du
legger den i bunnen av potta.)
Hvis du har en krukke uten hull så lønner
det seg å bore hull i høyde med lacakulene,
da blir det et lite vann-reservoar i krukken.
Så bruker jeg vermikulitt og blander det
med god jord. Vermikulitt trekker til seg
vann samtidig som det gir luft til røttene.

På mine eldste fuksiaer så kan det gå 3 år
før jeg planter de om i samme potte. Tenk
dere en fuksia som er 25 år gammel - hvor
stor potte skulle ikke det ha blitt. Måtte
hatt en kranbil for å få dem i kjelleren. Nei,
jeg går brutalt til verks og bruker en sag til
å kutte inn på rot klumpen. Jeg kutter av
ca. 10 cm rundt hele og noen ganger mer.
Det er de små røttene som trekker til seg
væske og ernæring ikke de tykke. Så
planten har godt av å minske rot klumpen,
så den får dannet nye røtter i frisk jord. Når
man har gjort det, så er det viktig at
planten får stå i skyggen. Jeg spyler med
vann på planten slik at den holder seg
fuktig. Det er viktig å gjøre dette tidlig på
våren - før døgn temperaturen er for høy.

Gjødsling.
Jeg bruker kalksalpeter første gang om
våren da det fremmer bladveksten.
Gullvann er også et alternativ. Aldri mer
enn en gang ellers så blir det kun blader og
ikke noen blomster.
«Gullvann lages av én del urin og ni
deler vann. Fargen skal være som veldig
svak te, og lukten knapt merkbar.
Gullvannet bør ikke oppbevares spesielt
lenge, men kan stå i en lukket kanne i
opptil to uker før lukten vil bli plagsom»
Kalksalpeter blander jeg svakere enn det
som står på posen og det er viktig at potten
er vannet godt før dere gjødsler.
Ren aske fra ved, men ikke noe som
kommer fra impregnert eller malt virke
eller annet avfall bruker jeg fordi det
inneholder mye kalium som fremmer
knoppdannelse og gir mye blomster.
Til gjødsling i løpet av sommeren så
bruker jeg blåkorn med en raus hånd. Jeg
strør det tørt i potten og når det ikke er noe
mer igjen, så strør jeg på nytt.
Hvis det er noen spørsmål så bare spør
meg på hagelagsmøtene.
//Joakim.
Alle foto: Joakim Bergkvist

Kunngjøring 1:
11. mai kl. 18:00 er det
VÅR-DUGNAD i hagen på
Skedsmotun,
Skedsmokorset sammen
med Rotary-klubben.
Ta med egne
hageredskaper til å luke
med.

Kunngjøring 2:
7. mars er det
Inspirasjonsdag - for deg
som liker hager på OSLO
MET i Pilestredet 46 i OSLO.

Påmelding til Else Borgaard,
telefon 41454143 eller på
mail: els-bor@online.no
Skedsmo Hagelag sponser
påmeldingsavgiften til de 5 første
medlemmene som melder seg på.
Se egen mail om det.

Vi oppfordrer også alle
sammen til å begynne å
samle på melkekartonger og lignende,
som vi kan ha planter i
på loppemarkedet.

