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Tema HAGE

Det meste passer i krukker

GOD HJELP: Litt god hjelp til å vanne krukkene er alltid godt å ha. Ludvig stiller villig opp med hageslangen

Foto: Marita Ryland

Tema HAGE

DRENERING: Sørg for at det er hull i bunnen av det du planter i, og at vannet kan renne bort under
Foto: Studio Twindesign
krukken.

IMITER NATUREN: Når du planter vekster hentet ute i naturen i krukker, bør man prøve å ta hensyn til
hva som er vekstenes naturlige miljø, og kopierer dette så godt som det lar seg gjøre i krukkene.

HAGE: – Har du ikke hage eller plass til å plante det du har lyst til? Da er
krukker helt genialt, sier Marita Ryland i Rylands Rom.

lige miljø, og kopierer dette så godt som
det lar seg gjøre i krukkene. Sol eller
skygge, tørt eller fuktig osv. Hent deg
vekster i naturen og plant i krukkene
dine, men husk å spørre grunneier om
lov først, tipser hun.

– Mitt mantra er at det meste går an å
ha i krukker. Det handler bare om å gi
vekstene god jord, gjødsel og nok vann,
sier daglig leder i Rylands Rom, Marita
Ryland. Sammen med mannen Per utfører de interiør- og hagetjenester.

ster ofte. De få gangene jeg kjøper stauder, pleier jeg å dele de i to før planting,
slik at jeg får dobbelt glede. Staudene er
hardføre, og tar seg fort opp igjen, forteller Marita Ryland.

Gjenbruk

Plantene kan settes i forskjellige ting,
og ifølge Marita behøver du ikke kjøpe
kostbare krukker
– I stedet for dyre krukker, kan du
bruke kurver å plante i. Jeg har også
brukt murerbaljer fra byggbutikker til
å plante trær i. Etter hvert som jeg har
fått tak i flotte krukker på tilbud, planter jeg om. Et godt tips er å gå på loppemarkeder, og søk på finn.no.. Da får du
tak i ulike ting å plante i. Bruk kreativiteten. Jeg har plantet et stort oliventre i
en stor blykjele som noen skulle kaste.
Ble veldig fint! Svarte plastbøtter som
blomsterbutikkene selger snittblomster
i, fungerer også fint å plante i. Disse
gis faktisk ofte vekk gratis på Nesttun
blomsterbutikk, sier Marita.

Alle som handler planter vet at det fort
kan bli kostbart, selv om enhetsprisen
ikke alltid er den største.
– Mitt råd er å gå for stauder og trær
i krukkene dine, da slipper du å kjøpe
nye hvert år. Det er både økonomisk og
miljøvennlig. Staudene kan du for eksempel skaffe deg ved å spørre om avleggere fra naboer eller venner. Jeg kan
nesten garantere at du ender opp med
fem forskjellige stauder, og ikke bare en
om du tør å spørre, forteller Marita.
Hun legger til at du også kan gjøre
virkelige kupp på finn.no eller ved å følge en kjøp/salg hagegruppe i ditt nærområde på Facebook.
– Jeg har også fått flere vekster fra utbyggere, som skal rive gamle hus med
hager. Det gjelder bare å ta mot til seg
og spørre om man kan få noen vekster
før bulldoserne kommer og jevner alt
med jorden.
Stauder har ofte gode rotsystemer,
noe som gjør at plantene kan deles opp.
– Et godt tips er å dele dine egne vek-
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Kreativ planting

Hent i naturen

Ute i naturen er det mange vekster som
tar seg godt ut i hagen.
– Både bjørk, furu, rogn, bregner, ulike strå, eføy og stormarikåpe er enkle å
få til. For å lykkes, bør man prøve å ta
hensyn til hva som er vekstenes natur-

VÆR KREATIV: – I stedet for dyre krukker, kan du bruke kurver å plante i. Jeg har også brukt murerbaljer
fra byggbutikker til å plante trær i, sier Marita Ryland.
Foto: Studio Twindesign

Hent i kjøkkenskapet

Tørre erter fra kjøkkenskapet blir også
nydelig i krukker, og gjør faktisk mye
ut av seg.
Legg ertene i vann over natten, og
plant dem ut i krukkene dine dagen etter. Legg godt med erter i krukken, og
dekk de med ca. 1centimeter med jord.
– For en pakke til 7 kroner, kan du
fylle opp sikkert 10 krukker. Prøv også
linfrø. Disse gir nydelige, sarte, blå
blomster, sier hun.

Drenering

Drenering er viktig når du planter i
krukker. Sørg for at det er hull i bunnen
av det du planter i, og at vannet kan renne bort under krukken. Ha derfor alltid
noe under krukkene. Ta det du har, bare
sørg for at det kommer luft under. Selv
bruker Marita diverse materialkapp.
– Du trenger ikke bruker penger på
lecakuler til drenering. Har du en haug
med krukker, slik som jeg, blir det ganske mange sekker og like mye penger. I
stedet for å kjøpe, kan du for eksempel
bruke isopor, kull, kongler, grus og små
steiner. Som dekke over dreneringsmassen, kan du bruke gamle håndklær,

eller legge dreneringsmassen i utgåtte
nylonstrømper. Da er det lett å flytte
dreneringsmassen når du skal plante
om, sier hun.

Skap harmoni

Hun har også noen gode tips til hvordan du skal organisere krukkene dine
for å få best mulig effekt.
– Grupper krukkene dine, så blir uttrykket frodigere. Samle også krukker i
samme fargenyanse. Det gir et ryddigere uttrykk. For å skape harmoni, er det
et triks å gjenta beplantningen i flere
krukker.

Andre forslag til hva man kan ha i
krukke:

Japansk viftelønn
Salix (trenger mye vann)
Hegg
Astilbe
Hosta
Jordbær (så slipper du at sneglene spiser
opp bærene dine)
Ulike urter som gressløk, mynte og oregano
Hengelerk
Dvergsyrin
Iris germanica
▶▶Du kan få flere tips ved å følge Marita på
@marita_ryland på Instagram.
Av Ståle Melhus

melhus@fanaposten.no

FLERÅRIG: – Gå for stauder og trær i krukkene dine, da slipper du å kjøpe nye hvert år. Det er både
økonomisk og miljøvennlig, sier Marita Ryland.
Foto: Marita Ryland



