PLANLEGG VÅRENS
BLOMSTEREVENTYR
Plant løk nå og gjør klart til vårens fargefest.
Det kommer garantert til å gi deg glede!
TEKST: Cecilie H. Eggen FOTO: Colourbox, Getty Images, Jannicke Kaase Fryd Hagedesign

IKKE FOR
TIDLIG...

... og ikke for sent. Løkplanter
kan normalt plantes ut til det blir
frost i bakken, men dersom løken
plantes tidlig nok til å rekke og
danne røtter, vil den tåle vinteren bedre. Derfor kan det
være lurt å plante løkene et
par uker før frosten
normalt kommer.

Fargerike, høyreiste,
magiske tulipaner! De
er noe helt for seg selv.
– Om du planter flere i
gruppe får du mer woweffekt enn om du planter en her og der, råder
hagedesigner Kaase.

Botaniske tulipaner blir også kalt
villtulipaner. De er lavere av vekst
og tåler vær og vind godt.
– Disse er langt mer holdbare
enn vanlige tulipaner og kommer
også oftere igjen fra år til år.
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DET GRØNNE HJØRNET

Ipheion blir rundt 20 centimeter
høy og blomstrer med mellomstore
lysende stjerner i mai-juni. Den er
fin til forvilling, eller naturalisering
som det også kalles.

Løk er
utrolig enkle å ha
med å gjøre. Får
du dem i jorden
og ikke lar dem
drukne, pleier
de å svare med
blomstring.
Jannicke Kaase er hagedesigner og driver Fryd
Hagedesign. Hun deler
raust av sine hagetips
også på Instagram:
@frydhagedesign.

Våriris (Iris reticulata) med sin beskjedne
høyde og sjarmerende blomster, er
lillesøsteren til hageirisene som kommer senere i sesongen. Originalen
har blålilla blomster, men det finnes
mange hybrider på markedet, som
for eksempel ‘Katherine Hodgkins’ i
mønstret gult og lyseblått.

VÅRBLOMSTENE ER kanskje

de søteste og muntreste
humørsprederne vi møter på
etter en lang og mørk vinter,
og er så etterlengtet at hjertet
nesten hopper over et slag når
de tidligste løkplantene
begynner å våkne opp tidlig
på våren. Mellom vissent løv
og gress strekker de seg mot
vårsolen og lyser opp. Noen
kjemper seg til og med gjennom snøen, som vinterblom,
våriris og snøklokker. Ære
være! Andre drøyer det litt
lenger, men er minst like
velkomne likevel. Narsisser,
keiserkroner, hundetenner,
tulipaner – snart venter det et
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KRUKKER
OG KAR

I prinsippet kan du ha alt i krukker,
også løkplanter. Det du må passe
på er god drenering, hvis ikke kan
løkene råtne. Sett gjerne krukkene
skjermet for regn, gjerne innunder
takstikk eller sett på et improvisert lokk med en glipe under
slik at du får lufting.

Ruteliljer (Fritillaria
meleagris) er yndige
med sine nikkende
klokker med rutemønster. De finnes
også i hvitt.

fantastisk flor som får oss til
å legge vinteren bak oss og
heller glede oss over våren.
SISTE INNSATS

Dessverre kommer ikke blomstene helt av seg selv. Det vil
si, når de først har flyttet inn
i hagen og bosatt seg der, er
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Hva er vel vakrere enn et teppe av blomster? Snøstjerner
(Chionodoxa forbesii) naturaliserer seg raskt og blomstrer
så tidlig som februar-mars, avhengig av hvor du bor.

UNDER
BUSKER OG TRÆR

Dette er en litt mer
sjelden skjønnhet,
og har det artige
navnet hundetann
(Erytrhronium).
Blomstrer i aprilmai og trives i sol
og halvskygge.

– Tidligblomstrende vårløker gjør seg
veldig godt under busker og trær. Her
lyser de opp og gir farge til hagen før
buskene og trærne har kommet skikkelig
i gang. Det er også fint å plassere
løkplanter i nærheten av stauder.
Staudene vokser seg til omtrent
proporsjonalt med at løkplantene
visner ned, og dekker slik over de
visne plantene, tipser Kaase.

Pinseliljer og påskeliljer
hører våren til. De kommer
både som små og søte eller
store og staselige. Narsisser
trenger for øvrig litt mer tid
på å etablere seg på høsten,
og bør ikke plantes for sent.

Keiserkroner er
høye og staselige
og gjør litt ekstra
ut av seg. De kan
bli opptil en meter
høye og blomstrer
normalt i april-mai.
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Gjør du
jobben én gang,
vil du få igjen
mange ganger
innsatsen i årene
som kommer.
Lysende hvite krokus i selskap
med hvite snøstjerner
(Chionodoxa luciliae ‘Alba‘) er en
nydelig kombinasjon. Begge
sprer seg med sideløk og danner
raskt et blomstrende teppe.

STORT UTVALG

E

Vårløk-klassikerne som
narsisser, tulipaner, snøklokker
og krokus må selvsagt med på
favorittlisten. Men det finnes
også noen litt mer uvanlige
sorter.
– Ipheion blomstrer med
små, nydelige stjerner og er
ikke så vanlig. Hundetann er
også utrolig flott. Fritillaria
er en løkfamilie med flere
spennende blomster, som
keiserkrone og rutelilje.
Allium, prydløk, kommer litt
senere, men er utrolig flotte
og står seg godt. •
hjemmet@egmont.com

IC KE KA AS
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næringen i løken. Får du dem
i jorden og ikke lar dem
drukne, pleier de å svare
med blomstring.
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det faktisk veldig mange som
kommer uten at vi trenger
å løfte en finger, mange blir
til og med flere for hvert år
– men de trenger nødvendigvis
å bli plantet først.
– Når hagesesongen er på
hell og været er kaldt og surt,
er det kanskje ikke å grave løk
som er står høyest på ønskelisten. Men gjør du jobben én
gang, vil du få igjen mange
ganger innsatsen i årene som
kommer, forsikrer hagedesigner Jannicke Kaase.
– Selv foretrekker jeg sorter
som naturaliserer, altså formerer og sprer seg, og kommer
igjen år etter år, det letter
hagearbeidet og jeg kan bare
glede meg og vente i spenning
hver vår. Løk er utrolig enkle
å ha med å gjøre. De har
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En skjønn bukett snøklokker omringet av vinterblom (Eranthis). Disse er
av de tidligste blomstene, og kan til og med dukke opp gjennom snølaget.
– Snøklokkeløkene er ikke glade i tørke, og det gjør at mange butikkløker
ikke vil spire. Mitt beste tips er å få snøklokker av andre, ved rett og slett
spa opp en liten tue.

– Tulipaner jeg har god erfaring med ved at de
tåler vær og vind, setter sideløk og kommer igjen år etter er år
er for eksempel sortene ‘Purple Flag‘, ‘Gorilla‘, ‘Don Quichotte‘,
‘Holland Beauty‘, ‘Flaming Flag‘ og ‘Wildhof‘, sier Kaase.
Her blomstrer de i kor blant ripsbusker og andre buskevekster
i Kaases egen hage.
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