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Höstspecial om trädgårdsväxter hos SPF Seniorerna Trögd

Den 13 september lockades 70 medlemmar av SPF Seniorerna Trögd, Enabygden,
Örsundet och Grillby till medlemsmöte med trädgårdstema i Trögdsgården Veckholm.

Ordföranden, Monica Johansson hälsade alla välkomna och tillställningen inleddes
med en fenomenalt god och väl tilltagen landgång med dryck därtill.
Efter avslutad måltid förrättades utlottning av inte mindre än 20 vinster bestående av
produkter från SPF:arnas egna trädgårdar. Där fanns bland annat potatis, tomater,
gurka,  rödbetor,  grönkål,  rotfrukter,  päron  och  även  lingon.  Stort  Grattis  till  alla
vinnare.

Därpå var det dags för det stora dragplåstret, nämligen ingen mindre än radioprofilen
Maj-Lis Pettersson.
Maj-Lis berättade att man kunnat höra henne på P1 sedan 2004 och sedan 38 år på
radio Uppland en gång per vecka under perioden mars till  september.  Inte dåligt
presterat, men hon förklarade det med att hon tycker det är så roligt med trädgård
och med undervisning. Överenskommet var att hon skulle ge SPF:arna lite tips inför
kommande säsong:

Maj-Lis har skrivit två böcker om skadedjur och sjukdomar på trädgårdens växter.
Den ena är en undervisningsbok, som är väldigt tjock, och den heter ”Trädgårdens
växtskydd”.  Den andra är mer anpassad för hobbyodlaren och heter ”Skydda din
trädgård”. Det finns gott om illustrationer och fotografier, som hon fått hjälp med av
maken. Hon har också skrivit en bok om krukväxter, vilken är unik i sitt slag. Den
heter ”Skydda dina krukväxter”.

Det är en fördel om man driver upp egna plantor för att undvika skadedjur. Vad gäller
tomater bör man använda såjord och om möjligt tillföra värme underifrån för att få
dem att gro snabbt. Det finns också energisnål växtbelysning att köpa. Använd inte
för små burkar till plantorna. Sticklingar, t ex pelargon, ska inte sättas i vatten utan
direkt i jord.

Några växter i trädgården som Maj-Lis vill slå ett slag för är en magnolia vid namn
Merril. Den blir 3-4 m hög och ganska vid med vita blommor, som gör sig bra mot en
mörk bakgrund. Hon nämner även buskpion, bukettapel och sommarhalsört.
Jordgubbsplantor ska inte gödslas för mycket, då det kan bli för mycket blad och för
lite bär.
Frön från perenner sätts med fördel direkt i jorden nu på hösten i krukor skyddade
med nät, där de vilar tills våren kommer.
SPF:arna får också möjlighet att ställa frågor om sina egna växter.

Slutligen serverades det efterlängtade kaffet och Maj-Lis Pettersson tackades för en
lärorik stund med en bukett närodlade solrosor. Var och en gick hem till sitt med nya
idéer och erfarenheter och säkert redo för en ny trädgårdssäsong.
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Solrosor förärades också lag Margareta Berggren som kammade hem en fjärdeplats
i mixedklassen under förbundsmästerskapen i boule, som ägde rum i Vetlanda sista
helgen i augusti.

Kerstin Ryman
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