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Lär dig vattna rätt!

Så sparar du på vatten i trädgården
Victoria Skoglund, trädgårdsmästare på Zetas trädgård och
ambassadör för GARDENA, uppmanar oss alla att börja tänka
på miljön och speciellt att hushålla med vattnet i våra
trädgårdar. Här är hennes fem bästa tips och dessutom en
presentation av GARDENAs produkter som gör bevattningsjobbet enklare och mer miljösmart.

Förra sommarens torka blev en tankeställare för många. Tillgången
på vatten är inte självklar, inte ens om man bor i Sverige.
– Det är dags att måna om våra naturresurser och inte ta dem för
givet eftersom det urholkar vårt kretslopp, säger Victoria Skoglund
som själv drillades hårt i konsten att inte slösa på vatten redan som
barn. Då tillbringade Victoria somrarna hos farmor på en
skärgårdsö där det var ständig vattenbrist så det här med att spara
vatten och att vattna smart sitter i ryggraden.
För att öka vattenmedvetenheten hos oss alla delar Victoria med
sig av sina fem bästa bevattningstips.

1. VATTNA MED REGNVATTEN
Victoria: ”Samla så mycket regnvatten som möjligt i baljor, hinkar och
tunnor – det som kommer från himlen är en gåva och gratis är det också.
När jag var liten stod det pyttsar överallt där farmor samlade regnvatten
och det är ett beteende som jag har kvar. Dessutom gillar växterna regnvatten bättre än vattnet som kommer ur kranen. Jag upplever att växterna
kan bli lite stressade av iskallt kranvatten”.

Victoria Skoglund, trädgårdsmästare på Zetas trädgård och
ambassadör för GARDENA delar med sig av sina bästa tips
för att spara vatten i trädgården.

Nu blir det mycket enklare att vattna med regnvatten. Årets smarta bevattningsnyhet är GARDENAs batteridrivna vattenpump. Häng pumpen
över kanten på vattentunnan och koppla på slang, munstycke, sprutpistol eller vattenspridare. Pumpen är mycket flexibel tack vare det uppladdningsbara batteriet och det spelar ingen roll var tunnan står eller om
det finns ett eluttag i närheten. Batteri och laddare ingår i paketet.
Rekommenderat cirkapris, 1 600 kr.

2. VATTNA MJUKT

Årets smarta bevattningsnyhet! Med GARDENAs batteridrivna vattenpump kan du enkelt vattna med regnvatten.

Victoria: ”Använd en mjuk stråle när du vattnar, då mjukas jorden upp
långsamt och vattnet sjunker ner till rötterna. En hård stråle har motsatt
effekt, då rinner vattnet bara av och försvinner till ingen nytta. Det är också
bra att sticka ner en pinne i marken för att se hur fuktigt det blir när man
vattnar, då lär man känna sin jord, sina växter och sin trädgård och hur
mycket vatten som behövs.”
Välj rätt stråle och spara på så vis vatten. En nyhet från GARDENA är
ett startpaket om fyra produkter inklusive munstycke och anslutningskopplingar för kran och slang. De monteras enkelt direkt på slangen och passar
ihop utan att det läcker. GARDENA stödjer UNICEF och hjälper till att förse
världens barn med rent vatten. Du kan också bidra genom att köpa ett
startpaket där 10 kr går direkt till UNICEF.
Rekommenderat cirkapris,130 kr.

GARDENAs nya startset med munstycke och anslutningskopplingar gör det lätt att välja rätt stråle och därmed spara
på vatten.
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PRESSRELEASE – Mars 2019

3. VATTNA EFFEKTIVT
Victoria: ”Vattna på morgonen, före klockan 10! Om man vattnar på
dagen, när det är varmt ute, försvinner ungefär hälften av vattnet
genom avdunstning. Vattnar man på kvällen är risken större att man
drabbas av mördarsniglar och svampsjukdomar i trädgården. Tänk
på att nyplanterade växter behöver mer passning, jag brukar göra
små kanaler runt plantan med ett maskrosjärn och vattna i hålen, då
hamnar vattnet där det ska, vid rötterna”.
En ogräsupptagare är inte bara bra när man ska rensa bort envisa
maskrosor utan kan också användas för att göra bevattningshål i
marken runt växter. GARDENAs ogräsupptagare har både
specialblad och ett långt skaft som gör det extra lätt att få upp
ogräs och jord utan att behöva böja sig ner.
Rekommenderat cirkapris, 350 kr.

Ogräsupptagaren från GARDENA är perfekt att använda för
att göra bevattningshål i marken runt växter.

4. GE EN REJÄL ROTBLÖTA
Victoria: ”Vattna rejält, många duttar när de vattnar, då söker sig
rötterna uppåt och växten blir mer torkkänslig och behöver vattnas
oftare. Jag brukar passa på att vattna när det regnar, då hjälper
man till att ge växterna en rejäl rotblöta. Droppbevattning funkar
också väldigt bra, det har jag i mitt växthus och det ger den långsamma punktbevattningen som fuktar igenom jorden ordentligt och
som inte slösar på vatten.”
Med en vattensnål och reglerbar droppbevattning som
Micro-Drip-System kan man spara upp till 70 % vatten. Dessutom
slipper du gå runt och vattna och kan resa bort utan att be om
hjälp med vattningen. Perfekt för balkonger, altaner, växthus och
trädgårdsland. I kombination med GARDENA smart system kan
bevattningen också styras via en app i mobilen.
Rekommenderat cirkapris startset, från 350 kr.

Spara upp till 70 % vatten med en vattensnål och reglerbar
droppbevattning som Micro-Drip-System från GARDENA.

5. LUCKRA UPP JORDEN
Victoria: ”Hur mycket man behöver vattna beror också på vilken jord
man har och hur mycket den suger upp. För att jorden lättare ska ta
upp vattnet är det viktigt att luckra upp jordytan, speciellt om den är
hårt packad. Jag rensar mycket ogräs och då blir jorden automatiskt uppluckrad, det är ett bra knep. Att täcka jorden runt växterna
med gräsklipp är också effektivt för att hålla kvar fukten. Det lärde
jag mig också hos farmor.”
GARDENAs blomkratta är ett praktiskt litet verktyg att använda när
man vill luckra upp jord i rabatter. Krattan är tillverkad av rostskyddat stål och har ett ergonomiskt handtag. Krattan ingår i
GARDENAs combisystem där alla handtag kan kombineras med
alla redskap. Rekommenderat cirkapris,130 kr.
GARDENAs blomkratta är perfekt för att luckra upp jordytan
innan du vattnar, då har jorden lättare att suga upp vattnet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Caroline Brander, caroline@perpr.se, 076 27 46 919.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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