Om vaning
Det spelar ingen roll hur dyra och fina växter man köper om de
inte vanas ordentligt. Men vad betyder då a vana ordentligt?
Olika växter kräver olika mycket vaen. I blåsiga lägen torkar
växterna snabbare än om de står skyddat och sandjordar torkar
ut snabbare än lerjordar. Dessutom varierar ju väderleken
mycket. ”Oj, oj, oj! Hur ska vi bära oss åt?”

Här är några tips
Växters vaenbehov uppgår till 30 mm regn per vecka, vilket
motsvarar 30 liter per kvadratmeter. Nyplanterade växter ska
alltså vanas med 30 liter per kvadratmeter, en gång i veckan.
Det är viktigt a vanet kommer ned på djupet i jorden. Om man
går och småvanar hela tiden är det bara det översta jordlagret
som hålls fuktigt. Röerna lägger sig då ytligt i jorden, och
växten blir känslig för torka!
Är vädret väldigt torrt och varmt kan man behöva vana två-tre
gånger i veckan, särskilt om jorden är genomsläpplig. Ta för vana
a känna eer med handen i jorden.
Skaﬀa en regnmätare och kompensera för nederbörden. Om det
faller 10 mm regn på en vecka motsvarar det 10 liter per
kvadratmeter. Man behöver vana minst 20 liter per
kvadratmeter den veckan. Passa på a vana eer regn! Om
jordytan redan är fuktig och lufuktigheten hög kommer mer
vaen växten tillgodo.
Nyplanterade växter är mycket känsligare för torka än
väletablerade. Etablerade växter har stora rotsystem som letat
sig ut i marken till djup där det finns fukt. Nyplanterade växter
har alla sina röer samlade ytligt på en liten yta . Dessutom
befinner sig röerna oa under växtens egna bladverk, som
skuggar ut regn likt e paraply.
Det första året måste man vana mycket noggrant. För a
röerna ska växa måste jorden måste den hållas fuktig, men den
får naturligtvis inte heller vara dyngsur. I ständigt blöt jord
uppstår syrebrist och där klarar sig yerst få växter.

Rosor
Blir vackrare och blommar bäre om de vanas regelbundet,
men använd aldrig vaenspridare. Om man håller bladverket
torrt vållar svartfläckssjukan sällan större problem.
Svartfläckssjukans sporer kräver a bladen är fuktiga minst
5-6 timmar för a kunna växa in i bladet.

Rhododendron
Är frodiga och fina även när de inte blommar - om de får
vaen. Under sensommaren bildar de också blomknoppar till
nästa vår, vilket försvåras om det är för torrt. De får mycket
mindre problem med ohyra och har läare a klara vintern om
de är välvanade.

Tuja
växer normalt längs floderna i Nordamerika. De älskar vaen.
Torra somrar och på torra växtplatser kan de kanske överleva
men de blir fula och får mycket svårare a klara vintern.

Buxbom
Är torktåliga men de trivs bäre om de vanas när det är torrt
under sommaren, särskilt om de står soligt. Däremot tycker de
inte om för mycket vaen på hösten. Då blir de brunaktiga i
bladen och får mycket svårare a klara vintern.

Magnolia
Tycker inte om torka, särskilt inte på våren. Det finns många
olika slag av bevaningssystem, porslangar och nedgrävda
plastslangar. De är bra, särskilt till tujahäckar, nyplanterade
häckar och slänter, men det är viktigt a kontrollera om det
verkligen behövs mer vaen. Gräv lite och tia eer.

