SKJØTSELSGRUPPE J
STELL OG VEDLIKEHOLD AV STAUDER

JORD
De fleste stauder trives i jordtyper som ikke er ekstreme på noen måte.
(Ekstreme jordtyper kan være hard leire, sur jord og stående fuktighet).
Dyp, humusrik og godt drenert jord som er jevnt fuktig passer for de
fleste.
GJØDSLING
Tilfør litt gjødsel hver vår (gjerne naturgjødsel), eller legg på litt ugrasfri
kompost noen ganger, fram til midten av juli. For sein gjødsling kan
skade overvintringen. For mye gjødsel gir for frodig vekst, og det går ut
over blomstringen.
VANNING
De fleste må vannes i tørre perioder og særlig om våren. Gi rotbløyte
med lengre tids mellomrom i stedet for å gi en skvett nå og da. Røttene
bør tvinges til å søke nedover etter vann for å utvikle et så dypt
rotsystem som mulig. Da vil de tåle tørke bedre seinere.
KLIPPING / BESKJÆRING
Hvis en ikke vil at stauder skal selvså seg, må disse skjæres ned etter
blomstring. Ellers er det mest vanlig å skjære ned på våren. Det gir også
en bedre vinter beskyttelse.
De fleste stauder vil helst være i ro over noen år for å få god utbredelse.
Et unntak er tuedannende stauder som ofte dør ut i midten. Disse krever
mer jevnlig deling. Deling av stauder kan gjøres både vår og høst.
SKJØTSELSGRUPPER (Klassifisering av arter/sorter vedr skjøtselskrav
bør utføres av fagfolk. Grupperingene under kan utvides, men er en
grovsortering av de ulike arters krav til voksested. Disse forholdene er
gitt ved planting i anlegget og kan sjelden påvirkes vesentlig i skjøtsel)
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Som ovenfor.
Som ovenfor, men vil ha kalkrik jord.
Som ovenfor , men kalkfattig jord.
Som ovenfor, men gi lite gjødsel. Ellers vil det bli dårlig blomstring.
Liker seg i / ved vann. Myrjord.
Dyp, tørr og veldrenert jord.

