
svinner genom avdunstning och 8e-
nom att det kon-rmer på ollrul<ade ytor.

Ställ ut en regnmätare för att kontrolle-
ra mängden, och I<ör spridaren kvälls-
tid eller tidig morgon.

Slang med sprutmunstycke är bra för
att dusöha slokande plantor eller spola
bort Iöss, men inte för att vattna med.
Det är svårt att beclöma mängden och
dessutom kommer vattnet meclför hög
fart.

Odling som spar vatten
För atihushålla med vattnet finns en

del knep att ta till. En jord med hög
mullhalt har god vattenhållande för-
måga. Den får samtidigt fin struktur
rrreä bra balans nrellan luft- och
vattenförande porer. Förbättra jorden
regelbundet mecl kompost, stallgöd-
s"i, löv, skörderester och lil<nande'
Det gäller lätta sandjordar såväl som

tunga lerjordar.
Marktäcl<ning bevarar jordens fuk-

tighet och sl<yddar mot häftiga regn

som annars l<an slamma igen Ytan'
Cräsklipp, barkflis, barr, halm och ka-
kaoflis är r-rågra exempel. Läs mer om
marktäckning i Lätt om odling nr 19.

Luckra jorden ytligt efter vattning el-
ler regn. Det bryter kapillärerna som

annaÅ transporterar vatten upp till
ytan där det avdunstar.

Skönhet och nytta
Vatten i trädgården är så n-rycl<et mer
än bevattning. Dammar och fågelbad
blir alltmer populära oclr kan utformas
pi många sJtt [ör att passa vJr o( h en.
'Dct 

är v.rt kert med v.ttlcnhlJnk och
nyttigt för fåglar, grodor och insel<ter'

Vatten ger Iiv på många olika sättl
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Nr 29 o Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och oumbärligt för växtligheten.

På många håll iväriden är vatten en bristvara. Även om S.verige inte
räknasäit firrt all anledning att hushålla med den kostbara resurs

som rent vatten är.

Drygt ZO% av jordens yta är täckt.av och för attfrr-rkten ska svälla ordentligt.

uoitän. Av cletta vatten är så mycket Hela 95 %, av tillexempel gurkan och

som 98 ,%, salt och oanvändbart för 75o/oav potatisen ärvatten!
växterna. Resterande 2 "/,' år sötvatten,
varav huvuddelen är bundet i is. Äter- Vattnet i marken
,å.0,+ 7n som finns som grunclvatten, Jord består av fast material (mineral

i floder; åar, sjöar, jord och lutt. Å och organiskt nraterial) och en

Vattenmolel<ylen består av en /' t,.. mängd hålrun-r, porer. Porsystenret

negativl lacld.rd syreatom ot h ,/ '-, ^ . i sitt tur Jr uppbyggt av slörre

två"positivt ladclade vJtealo- u* ,r,*,"^.). och nr.indre hål som är t'yllda

r"r. D" binds till vlrlndra , @ggffi.,' med vatlen, löst.r n.irings-

p; ett sådant sJtt att /'.':.:Y''"1[+i\ ' imnenochluit'D:1'og:l
Y.,,å"n,J"1Vi""'""i;i {r*.'ri'r"ri'r'r 

^{ 
t " alt, iorden kan 1a upp

en plus- o, h en mi- ,/' ) -{_r/*_i'.J'r:. och lagr..r vatten, for att

nusi,rdcl.rd sid..r, vitker 
.,/ -. -rp,"-_ \ 

\ 
I :,:1i.:::9:l,ll,lrt" 
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ilrr.. *f"n'r,p*, r{i gful@',,)::fuU;,}r:fiJlil1i.["],
Vattnet i växten ', (t-ffi-';Åi:Y ä&tr.i/ drJneras bort g,rnsk.r

VJrter innchållcr van- 'S:="**}{* I;^-ry'" ,t r.rmgåcnde, el'lcrsom de

t,t
v-f _
.VP '. /=-:

ligenmerän5O,,/uW.",störstaporerna.inteförmår
"itt"", och vatten har Wyg- hålla l<var vattnet. I de små

rangu viktiga funktioner i väx-

s

d
'I

A

eg

ten. FörutoÄ uon., livsnödvändig del i finns tillgängligt för växterna. Cenom

växtens organ behövs det för fotosyn- kapillärkraften l<an vatten ocl<så stiga

lcsen, iör ait lösa och transporlera nJ- uppåt från grundv,tttnet' En del v'rtten

ringsämnen, för att kyla bladen och för binds så håit vid lordpartiklarna att det

att"hålla trycket uppe i vävnaderna. inte är möjligt för växterna att konrma

Vatten behirvs också för att frö sl<a gro åt det.
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I finkorniga jordar, som lerjord och
mjäla, binds vatten bättre än i grovkor-
niga jordar som sand- och mojord. Det
beror just på att de finkorniga jordarna
har fler små porer där vattnet kan hål-
las kvar. Det är inte alltid positivt att en
jord har stor vattenhållande förmåga.
Det kan ibland leda till syrebrist för
växten.

Vattna på rätt sätt
Vattna rikligt när du vattnar. Då träng-
er vattnet ner på djupet där rötterna
befinner sig. Att gå och småskvätta
fuktar bara markytan och lurar upp
rötterna till ytan. Ett grunt rotsystem
gör växterna mer torkkänsliga. På

mycket lätta jordar sjunker vattnet
snabbt genom jorden och i dessa fall
är det befogat att vattna oftare.

Ett ungefärligt mått på hur mycket
man ska vattna är 30 liter per kvadrat-
meter och vecka, under nederbörds-
fria perioder på sommaren. En liter per
kvadratmeter motsvarar en mil lime-
ter regn. Försök att hålla en så
jämn fuktighet som möjligt i

jorden. Oregelbunden vatt-
ning kan göra att till exempel
tomater och morötter sprick-
er.

Den allra bästa tiden att
vattna är på morgonen. Då kan
växterna tillgodogöra sig vatt-

ket gör att inte så mycket vatten dun-
star bort direkt. Kvällen är också en bra
tid att vattna, utom i växthuset. Här är
det nämligen viktigt alt växternas
bladverk hinner torka upp ordentligt
före natten, annars gynnas svampsjuk-
domar i den fuktiga miljön.

Ställ ut tunnor och ta vara på regn-

vattnet. Om det inte regnar är det bra
att ändå fylla tunnorna med vatten från
kranen. Då hinner det värmas och sy-
resättas innan det ska användas.

Olika växters behov av vatten
Olika växter behöver olika mycket
vatten. En och samma växt kan också
ha olika stort vattenbehov under sä-
songen. Jordgubbar behöver till exem-
pel mest vatten när karten ska utveck-
las till mogna bär.

Alla nyplanterade växter behöver
ordentligt med vatten. Det gäller hela
första året de står i trädgården. Till träd
och buskar är det lagom med:O-SO li-
ter per planta en gång i veckan. Peren-
ner och rosor behöver varje vecka
25-30liter på en yta av 1 kvadratme-
ter. Det gäller även de ettåriga som-
marblommorna, som inte har så stort
rotsystem. Om det regnar rikligt
(20-30 mm) under veckan behöver
växterna inte vattnas.

Köksväxtlandet hör också till
den del av trädgården som ska
få vatten först. Särskilt de
kraftiga och bladrika växter-
na som kå|, pumpa och gur-
ka, men även morot och sel-
leri är vattenkrävande. Hos
de flesta köksväxter är beho-
vet emellertid störst under de
sista två tredjedelarna av till-

mat, paprika, bönor, ärter, squash) be-
höver mycket vatten när själva frukten
utvecklas och fram till skörd. Nyligen
utp lanterade småplantor måste förstås
också passas noga med vatten, liksom
blommor och grönsaker som sås un-
der sommaren.

Vattenbehovet hos fruktträden be-

ror av fruktslag och grundstam. Körs-
bär, särskilt sura, är de minst vatten-
krävande. Mest vatten behöver frukt-
träden från avslutad blomning till fruk-
tens mognad. Men upphör med vatt-
ningen någon gång r augustr, annars
kan träden övervintra sämre.

Av bärbuskarna är det framförallt
hallon som behöver mycket vatten.

Vintergröna växter mår bra av en re-
jäl rotblöta under senhösten. Ce
50-60 liter per planta om det inte reg-
nat mycket dessföri nnan.

Växter i kruka behöver nästan dag-
lig tillsyn när det är som varmast. Plan-
tera i stora krukor (minst 5 liter) så be-
höver du inte titta till dem så ofta.

Gräsmattan behöver egentligen al-
drig vattnas. Den blir brun och ful un-
der torra perioder, men hämtar sig fint
när regnet kommer.

Etablerade träd och buskar har ett
stort och djupgående rotsystem som
gör att de klarar en "normal" torrpe-
riod utan vattning. Aven perenner som
stått en tid på växtplatsen klarar en del
torka.

Redskap för vattning
Det finns flera redskap för vattning.

Vattenkanna, spridare, droppslang el-
ler nedgrävda blomkrukor är några.

Oavsett metod är det viktigt att vatt-
net får sippra ner ganska långsamt och
under lång tid. Snabb och häftig vatt-
ning gör att mycket vatten rinner bort
utmed markytan, och ytan slammar
lättare igen.

Med vattenkanna kommer vattnet
precis där det behövs. Häll långsamt
och låt vattnet rinna undan innan du
kommer med nästa kanna.

Att vattna genom nedgrävda blom-
krukor eller Pet-flaskor nära plantorna
ger en bra punktbevattning. Ett annat
sätt är att borra ett litet hål (cirka 2 mm)
några cm från botten på en stor plast-
flaska eller dunk. Fyll flaskan och ställ
den nära växten. Då sipprar vattnet
långsamt ut, en bra metod när jorden
är hård och växten börjat sloka.

Det finns många typer av perforera-
de droppslangar som är mycket bra för
växter och jord. En del läggs ovanpå
marken, andra grävs ned. Utrustning-
en kostar en del men slangen sparar
vatten och arbete.

En spridare är bekväm att använda.
Den tillför vattnet på ett skonsamt sätt.
Nackdelen är att mycket vatten för-

Punktbevattning är vattenbesparande och skonsamtför jorden. Aven med enkel utrust-
ning kan man få vattnet där det behövs som bäst.

net under dagen. På mor- r .,..:.-, - - - växtperioden. Crönsa-
gonen är det"svalare och ?:::i::,':::::f ^on 

8" ker där man skörclar en
äer blåser olta mindre, vi[- sprucKna tomåter' frukt ttill exempel to-


