
Stefan Enström, Rutviks Handelsträdgård. 
 
Medlemsmötet den 4 nov. inleddes med att Stefan Enström från Rutviks handelsträdgård höll 
en intressant föreläsning om blomsterodling – från frö till färdiga plantor. Stefan poängterade 
att det är viktigt att inte sätta fröna för tidigt på våren. Läs anvisningarna på fröpåsen och 
anpassa till norrbottniska förhållanden.  Står det febr – april, så i april, då det hunnit bli 
tillräckligt med solljus för att få kraftiga plantor. Fyll så lådan med plantjord i botten och 
översta lagret såjord (ca 1 – 2 cm). Då behöver man inte skola om plantorna så tidigt.  Vattna 
jorden med hett vatten före frösådd, så gror fröna bättre. Så glest och gallra hårt bland de 
unga plantorna. Då blir de resterande desto bättre.  
 
När det gäller tomatplantor är det viktigt att inte spara för många små plantor. Tomaterna 
behöver gott om plats och bra jord för att få utrymme att växa och ge en god skörd. Viktigt 
också att nypa bort ”tjuvskotten”. Däremot ansåg Stefan inte att man behöver ”toppa” dvs 
nypa bort de första blomknopparna på pelargonieskotten. Med rätt ljus, näringsrik jord och 
lagom mängd vatten blommar de rikligt ändå. 
 
Stefan fick frågor om varför den gångna vintern varit så hård mot perenna växter och vissa 
träd och buskar. Det förklarade han med att det varit en besvärlig vårvinter med ömsom 
töväder och ömsom kyla. Det bildades ett islager intill växternas rötter som gjorde att 
växterna inte kunde överleva. Till sist gav Stefan lite råd angående häckplantering. Det tar tid 
att få en tät och vacker häck. Man måste klippa ner häcken ordentligt från början och släppa 
upp den försiktigt till önskad höjd.  På senare tid har det blivit vanligt att villaägare köper 
färdiga häckar för plantering, men det tyckte Stefan var att slänga ut pengar i onödan. 
Tjusningen är väl att se trädgården ta form år för år. 
 
Avslutningsvis överlämnade Stefan en bunt fröpåsar som vi fördelade mellan oss. Det blir 
säkert fler av oss som försöker odla tomater och sallad nästa säsong. Vi tackade Stefan för 
många kloka råd och överlämnade ett par stickade ullvantar som tack för föreläsningen. Det 
är ju viktigt att han inte förfryser fingrarna om den kommande vintern blir kall. 
 
 


