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Karl Fredrik och Petter, tillsammans med
Gunnel Carlson är ambassadörer för
Stora Planteringsveckan 2022.

Karl Fredrik och Petter träffas i Gunnel Carlsons
trädgård i Skåne, för att höstplantera perenner i
kruka och visa upp Årets Höstfröjd 2022. Att
plantera på hösten i sina egna trädgårdar är en
självklarhet för årets ambassadörer, och de
tipsar gärna andra om höstplanteringens
fördelar.

– Jorden är lättgrävd och växterna hinner
etablera sig innan vintern, redo att växa till sig
på våren. Naturlig fukt och gratis vattning!
konstaterar Karl Fredrik.
Gunnel instämmer och fyller i:
– Man vinner tid och får bra, kraftiga plantor.

I en av kampanjfilmerna har de kopplat upp sig
på länk med Leif Blomqvist, för att diskutera
höstplanteringens förutsättningar i de norra
delarna av vårt avlånga land.

– Hos oss kan man börja höstplantera i slutet på
augusti och en bit in i september. Växterna får
en skonsammare start, så de inte drabbas av
torrchock på våren som nyplanterade. De får
lättare att klara sig, helt klart! förklarar Leif.

Hösten är bästa planteringstiden!
● Bästa tiden för växterna
● Jorden är fuktig och lätt att gräva
● Du behöver inte vattna så mycket
● Tid att njuta när våren kommer
● Större planta redan första sommaren

Startskottet för höstsäsongen
Stora Planteringsveckan är ett årligt höstevent i
trädgårdsbutiker över hela landet, ett startskott
för höstens långa planteringssäsong.

Arrangemanget startar alltid första lördagen i
september och sträcker sig över två helger, i år
den 3-11 september. Syftet är att få fler att
upptäcka fördelarna med att plantera sina
trädgårdsväxter på hösten.

– Odlarglädje springer ur trädgårdsinspiration
och kunskap, som förmedlas av våra folkkära
ambassadörer. Vi är väldigt glada över
samarbetet med dem, säger Karina Brozinic,
projektledare för Stora Planteringsveckan.

Stora Planteringsveckan är ett
branschgemensamt event i landets
trädgårdsbutiker. Syftet är att sprida
inspiration och kunskap om hösten som
planteringstid. För ytterligare information
och pressbilder, se
www.storaplanteringsveckan.se
eller kontakta projektledare Karina Brozinic:
073-2414849,
hej@storaplanteringsveckan.se
Butiker i din närhet som deltar i Stora
Planteringsveckan hittar du här:
www.storaplanteringsveckan.se/lokala-arr/
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