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Það er í raun lítið mál að rækta 
mat- og kryddjurtir heima 
fyrir ef hugað er vel að undir-

búningi ræktunar. Rækta má flest-
ar matjurtir hérlendis ef moldin er 
góð og matjurta garður stendur við 
sólríkan og skjólgóðan stað að sögn 
Auðar Svavarsdóttur, garðyrkju-
fræðings hjá Grasagarðinum í Laug-
ardal. „Á Íslandi er hægt að rækta 
miklu fleiri mat- og kryddjurtir en 
flestir gera sér grein fyrir, sérstak-
lega ef fólk hefur aðgang að gróður-
húsi eða gróðurreit. Þá er hægt að 
fara fyrr af stað á vorin og svo er líka 
hægt að sá ýmsu í gluggann heima 
fyrir, sérstaklega ef það er ekki  fullur 
stofuhiti í húsinu.“ 

Á morgun laugardag munu garð-
yrkjufræðingar við Grasagarðinn 
bjóða gestum upp á fræðslu varð-
andi  ræktun mat- og kryddjurta í 
heimahúsum. Allir eru velkomn-
ir og ekkert kostar inn. „Við fræð-
um gesti um hvernig þeir byggja 
upp eigin beð heima fyrir, hvern-
ig á að forrækta og í raun förum við 
í allt þetta ferli frá fræi til plöntu.“ 
Ekki verður um fyrir lestra að ræða 
að sögn Auðar heldur snýst fræðsl-
an meira um létt spjall þar sem gest-
ir bera upp spurningar og starfs-

menn svara. „Við erum auðvitað 
með margs konar jurtir hér í garð-
inum og nýtum þær í fræðslu okkar. 
Hér höfum við til dæmis berjarunna, 
eplatré og alls konar grænmeti í 
bland við úrval kryddjurta.“ 

Hún segir mestu máli skipta að 
notuð sé góð mold eða mold sem 
bætt er á viðeigandi hátt, þá helst 
með húsdýraáburði. „Síðan er einn-
ig mikilvægt að garðurinn sé í skjóli 
og að hann snúi í sólarátt.  Þannig 
að þetta snýst um þessa þrjá megin-
þætti, góða mold, sól og skjól, og þá 
er allt mögulegt.“ 

Kryddjurtir undir berum himni
Þegar búið er að taka uppskeruna 
upp á haustin þarf að stinga upp 
garðinn og blanda húsdýraáburði 
í moldina. Það grænmeti sem ekki 
verður borðað ber að setja í safnhaug 
að sögn Auðar og þannig búin til ný 
mold. „Snemma á vorin er svo hægt 
að kaupa fræ til sáningar en það er 
alltaf jafn skemmtilegt. Þegar fræin 
hafa spírað þarf að dreifa úr þeim 
og svo fara jurtirnar út á þeim tíma 
sem hentar. Við miðum aldrei við 
ákveðinn mánaðardag heldur hita-
stig enda eru vorin misheit. Nú er til 
dæmis kalt vor en væri það heitara 

værum við jafnvel búin að setja allt 
út. Hitastigið í jörðinni skiptir nefni-
lega mestu máli fyrir vöxtinn. Nú er 
ég búin að setja út matlauk, gras-
laukurinn er fjölær og kominn vel á 
veg og pípulaukurinn einnig. Hvít-
laukur fór niður í haust og  blöðin eru 

komin upp. Svo eru sumar plöntur 
þannig að við sáum beint í beðið, 
eins og hafrar og bygg. Við leyfum 
fólki að sjá allt ferlið hér á morgun.“ 

Eins og fyrr segir er hægt að rækta 
flestar mat- og kryddjurtir hér lendis. 
Auður segir til dæmis afar auðvelt að 

rækta salat og séu fyrrnefnd-
ir þrír þættir hafðir í huga, auk góðs 
aðgengis að vökvun, er flest mögu-
legt.

Sama má segja um kryddjurtir. 
Margar þeirra má rækta hérlendis 
undir beru lofti. „Basilíkan er eina 
kryddjurtin sem þarf alltaf að hafa 
innandyra en flestar aðrar ættu að 
pluma sig vel undir berum himni. 
 Margar þeirra eru forræktaðar inn-
anhúss að vori og gróðursettar úti 
þegar hlýnar í veðri en svo eru hér 
einnig fjölærar kryddjurtir sem við 
færum inn í gróðurhús á haustin og 
út á vorin.“

Að sögn Auðar er einnig nauð-
synlegt að halda ræktunardagbók. 
„Slík bók er aðalbók hvers og eins 
og þar er hægt að skrá ýmsar gagn-
legar upplýsingar. Þar skráum við 
allt sem við kaupum og allt sem við 
gerum í garðinum, til dæmis sáning-
ardag, veðurlýsingar, vökvunarþörf, 
áburðargjöf og fleira. Þessu er hægt 
að f letta upp ár eftir ár og þannig 
lærir fólk ansi mikið um ræktunina.“

Ræktun mat- og kryddjurta stend-
ur fram á haust eða þar til fyrsta 
frostið skellur á. „Það er auðvitað 
misjafnt hvenær það skellur á, alveg 
eins og vorin eru misheit. Eftir fyrsta 
frostið getum við nýtt til dæmis 
grænkálið,  rósakálið og kartöflurn-
ar en um leið og kartöflugrösin falla 
hætta kartöflurnar að stækka og því 
borgar sig að taka þær upp á þeim 
tíma.“ 

„Á Íslandi er hægt að rækta miklu fleiri mat- og kryddjurtir en flestir gera sér grein fyrir,“ 
segir Auður Svavarsdóttir garðyrkjufræðingur. MYND/ANTON

Heimaræktun 
er lítið mál
Á laugardaginn býðst almenningi að kynna sér 
ræktun mat- og kryddjurta í Grasagarðinum. 
Hægt er að rækta flestar slíkar jurtir hérlendis 
ef hugað er vel að undirbúningi ræktunar. Þrír 
þættir skipta mestu máli, góð mold, sól og skjól.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga:  Sig-
rún Kristinsdóttir, 512 5455, sigrunk@365.is / Sigurður Helgi Grímsson, 512 5464, sigur-
durhg@365.is Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Ekki búa allir það vel að eiga stóran garð til að dunda í og dytta að. 
Fyrir þá sem elska blóm og gróður er þó ekki öll nótt úti því hægt er 
að fá blómabox af ýmsum toga bæði til að festa fyrir utan glugga eða 
á svalahandrið. 

Í slíkum boxum er hægt að rækta allt mögulegt, allt frá sumar-
blómum til kryddjurta og grænmetis. Auðvelt er að annast krydd-
jurtir utandyra yfir hásumarið. Ekki þarf að rækta þær frá grunni 
enda fást víða tilbúnar kryddjurtir sem hægt er að stinga í mold 
heima. Sem dæmi um kryddjurtir sem gaman er að rækta í blóma-
boxum eru piparmynta, hjartafró, grísk kjarrmynta (órigan), íslenskt 
blóðberg, rósmarín, garðablóðberg (timían), steinselja og sítrónu-
timían.

Sumarblómin lífga upp á heimilið, svalirnar og pallana í fallegum 
blómaboxum. Þau eru keypt tilbúin í blómabúðum og gróðrarstöðv-
um og fást í ýmsum tegundum. Best er að gróðursetja plöntur sem 
fyrst eftir að þær hafa verið keyptar til að koma í veg fyrir þornun. Ef 
einhver tími líður á milli, nokkrir klukkutímar eða heill dagur, verð-
ur að gæta þess að pottaplöntur og plöntur með hnaus séu vökvaðar.

Garður í blómaboxi í 
gluggum og á svölum

Hægt er að fá blómabox af ýmsum toga bæði til að festa fyrir utan glugga og á 
svalahandrið.



Portúgalskir leirpottar í úrvali - Gæðavara
Verð frá kr. 145

 1.390

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri Furuvöllum 15 Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29 Opið virka daga kl. 8-18

Malarhrífa verð frá

1.470

29.990

4 brennarar 
14 kw/h. (12.000Btu)
Kveikja í stillihnapp 
– hitamælir
Grillgrind er postulíns-
húðuð. 43x37 cm
Hitaplata er postulíns-
húðuð. 43x39 cm
Þrýstijafnari og 
slanga fylgir.

GAS GRILL

Mako sterkir ruslapokar 
120 lítrar 10stk

390

Strákústur 
30cm breiður

695

MIKIÐ ÚRVAL AF 
RISAPOTTUM

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Garðkarfa 65L 

1.990
Garðkarfa 25L 

990

Laufhrífa

690

12 lítra fata 

298

rr

Garðverkfæra hirsla
52x32x20 cm

1.390

Jarðvegsdúkur 10x1,2 m

1.350  

Pottormarnir mættir

1.990

WZ-9006 Greinaklippur

690  

WZ-9019
Greinaklippur

1.490  

WZ-9008
Hekk klippur 8”  

         1.690  

 Blákorn 5 kg

1.490  
Kalkkorn 5 kg

798
Turbokalk 12,5 kg

2.590  
Flúðamold 20 l

590

1.970
110 cm1.390

Moltutankur grænn 350 l 8.900

2012

Tréolía 3O, 3 lítrar á pallinn  
og annað tréverk

  2.690

rfa 25L 

 

545

 

890  

 Ø=18cm

145

 

995

 

2.690
 
   Ø=50cm

1.890

Undirdiskar fáanlegir
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Unaðsstaður sólríkra minninga
Garðar eru draumastaðir, umvafðir gleði, fegurð og hamingju, samveru og lífsfjöri. Þangað flytur hluti heimilishaldsins yfir 
sumartímann og á pari við himnaríki að leika, lifa og njóta lífsins í íslenskum sumargörðum sem sólin vermir allan sólarhringinn.

Þótt ekki megi tína sumarblóm úr garðbeðum í 
blómavönd handa mömmu eru vendir villtra blóma 
alveg jafn fagrir og freistandi. 

Börn finna til máttar síns þegar þau fá að gera gagn og 
yndisleg bernskuminning að rifja upp vökvun og aðra 
jarðvinnu úr garði æskuáranna.

Heimagerðar rólur hitta alltaf í mark og skemmtilegt 
að sveifla sér í dekkjarólu sem hengd er upp í tré.

Sápukúlur eru hamingjubólur sumarsins og ætíð 
viðeigandi og til prýði í görðum.

Fegurð og frelsi sumars endurspeglast í leikjum barna 
sem elska að kútveltast um í grösugum görðum.

Rómantísk náttúran í görðum kyndir undir ástarbríma elskenda og óviðjafnanlegt að 
hengja þvottinn út saman til þerris.

Hengirúm ætti að finnast í öllum görðum því í þeim er svo gott að horfa á skýhnoðra 
skoppa á bláhimni, lesa undir beru lofti og leyfa andvara sumarsins að rugga sér.

Við höfum endurunnið og 
blandað mold í 22 ár en 
fyrirtækið var stofnað árið 

1991,“ segir Stefán Már Jónsson, 
framkvæmdastjóri Moldarblönd-
unnar Gæðamoldar, en fyrir tækið 
sérhæfir sig í moldarafurðum.

Moldarblandan er í Grafar-
vogi, nánar tiltekið Gufunesi, fyrir 
neðan Skemmtigarðinn og þar er 
opið alla daga í maí og júní. Þá 
er hægt að fá afurðirnar keyrðar 
heim sé þess óskað.

„Við keyrum heim á litlum vöru-
bíl og eins á vörubíl með krabba. 
Einnig seljum við túnþökur og 
trjákurl og hefjum sölu á sandi, 

grús og drenmöl í júní. Þá fram-
leiðum við um 2.000 rúmmetra af 
moltu á ári sem við bæði seljum 
beint og notum í blöndun,“ segir 
Stefán. „Uppistaðan í moltunni frá 
okkur er gras, trjákurl og hrossa-
skítur sem er hitameðhöndlað svo 
öll fræ drepast. Moltuna  seljum 
við bæði óblandaða og notum 
hana einnig til að blanda saman 
við mold en Rannsóknarstofan 
Efla efnagreinir afurðir okkar og 
kemur með tillögur að blöndun.

Í vor bjóðum við nýja blöndu 
sem samanstendur af  50 pró-
sentum af mold, 30 prósent-
um af moltu og 20 prósentum 

af vikur sandi. Sú blanda er góð 
til að blanda í trjábeð og í mat-
jurtagarða og til að gróðursetja í. 
Þá seljum við einnig blöndu sem 
samanstendur af 70 prósentum af 
mold og 30 prósentum af vikur-
sandi en sú blanda hentar vel 
undir túnþökur.“

Gæðamold í beðin
Moldarblandan Gæðamold ehf. í Gufunesi sérhæfir sig í endurvinnslu á mold 
og moldarblöndun. Þar er opið alla daga og moldin keyrð heim sé þess óskað.

Stefán Már Jónsson, framkvæmdastjóri Gæðamoldar ehf. Nánari upplýsingar er að finna á www.mold.is MYND/VALLI

AFGREIÐSLUTÍMI 
Í MAÍ OG JÚNÍ
Virka daga frá klukkan  8 - 19 
Laugardaga frá klukkan 9 - 16
Sunnudaga frá klukkan  11 - 15

Sjá nánar á www.mold.is

Við hjá Glæsigörðum höfum 
það að leiðarljósi að bjóða 
upp á  persónulega, vandaða 
og fagmannlega þjónustu. 

Glæsigarðar, 
alhliða garðaþjónusta.

Upplýsingar má finna á glæsigardar.is  
eða í síma: 773-7741 og 773-7742

Save the Children á Íslandi
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Einstaklingum bjóðast vaxtalaus lán til lengri og skemmri tíma.
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BM Vallá
Austursíðu 2, Akureyri

Sími: 412 5203
sala@bmvalla.is

BM Vallá
Breiðhöfða 3, Reykjavík

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is

FALLEGAR 
GARÐEININGAR

FRÍ LANDSLAGSRÁÐGJÖF 

Frí ráðgjöf til 1. júní.

Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir og Inga 
Rut Gylfadóttir, landslagsarkitektar (FÍLA),
aðstoða þig við að gera hugmyndir þínar 
um fallegan garð að veruleika. 

Spennandi 
nýjungar

TORGSTEINN

Eitt mesta úrval landsins af 
hellum og hleðslusteini

ARENA

Glæsillegt úrval af hellum, hleðsluuustststs einum
og falllegum garðeiningum. Endalausir 
möguuleikar fyrir garðinn og lóðina þína.
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SKEMMTILEGIR GARÐAR
Á höfuðborgarsvæðinu má finna fjölda skemmtilegra og fallegra al-
mennings- og skrúðgarða. Margir þeirra eru lítið nýttir eða lítið sýnilegir al-
menningi. Hlíðargarður er eini skrúðgarður Kópavogsbæjar en þó vel falinn 
í íbúðarhverfinu fyrir neðan Hamraborgina. Margir Kópavogsbúar hafa 
sjálfsagt aldrei heimsótt þennan skjólsæla garð en þeir ættu að bæta úr því 
í sumar. Garðurinn við Landakotskirkju í vesturbæ Reykjavíkur er stór og 
rúmgóður. Hann er lítið notaður en hentar mjög vel til ýmissa útileikja. Þar 
er oft sólríkt en stundum blæs þar hressilega. Milli MR og Miðbæjarskólans 
í miðborginni stendur lítill fallegur garður sem heitir Mæðragarðurinn. 
Hann er skjólsæll og þar er gott að borða nestið sitt og hvílast.

Gurrý segir að þótt vorið 
hafi verið kalt sé það ekki 
endilega óvanalegt hér 

á landi. „Óskastaðan væri auð-
vitað að vorið hefði komið fyrir 
þremur vikum en maður  verður 
að sætta við íslenskt veðurfar. 
Við höfum verið heppin undan-
farin ár og gróðurinn fyrr á ferð-
inni en núna. Þegar horft er til 
baka í tíma þá erum við á réttu 
róli, fólk miðaði alltaf við að setja 
sumar blómin niður fyrir 17. júní. 
Á undan förnum árum hafa þau 
farið niður í maí,“ segir Gurrý.

Þættirnir sem nú eru sýndir 
voru teknir upp í fyrrasumar en 
það er nauðsynlegt þegar fjallað 
er um garðyrkju. „Það er töluverð 
vinna að taka upp garðyrkjuþætti 
og eftirvinnan er mikil. Með 
þessu er hægt að sýna garðana í 
blóma. Þættirnir eru sex og lögð 
er áhersla á matjurta- og ávaxta-
rækt sem mikill áhugi er á um 
þessar mundir,“ segir Gurrý.

„Á þessum tíma er fólk í hefð-
bundinni undirbúningsvinnu, 
klippingarnar ættu að vera búnar 
að mestu leyti. Almenn hreinsun 
í görðum ætti að vera komin vel 
á veg. Í vinnunni hjá mér erum 
við til dæmis byrjuð að slá blett-
inn. Það er svo mikil spretta í 
grasinu,“ segir Gurrý sem  starfar 
hjá Landbúnaðarháskólanum á 
Reykjum í Ölfusi.

Hún bendir á að nú sé rétti 
tíminn til að huga að mosa í 
 görðum. „Það er hægt að raka 

hann upp úr grasflötinni eða fara 
með tætara. Oft þarf að sá nýju 
grasi á eftir til að fá góða rækt. Þá 
er einnig rétti tíminn til að setja 
niður kartöflur og um mánaða-
mótin er rétt að setja niður kál-
plöntur, salat og gulrætur. Ágætt 
er að notfæra sér hinn frábæra 
akrýldúk en með því að breiða 
hann yfir helst vel hiti á plönt-
unum. Fyrir kálið er dúkurinn 
algjört lykilatriði þar sem hann 
heldur kálf lugunni frá. Huga 
þarf að jarðveginum en stund-
um þarf að flytja plöntur á milli 
staða, sérstaklega ef kálf lugan 
hefur verið vandamál. Annars er 
hætta á að f lugurnar séu undir 
dúknum og það býður hættunni 
heim,“ segir Gurrý enn fremur.

„Harðgerð sumarblóm mega 
fara út núna en þau viðkvæmari 
eins og fjólur og brúðarauga ættu 
að bíða þar til veðurspáin batnar. 
Þeir sem eru með blóm í pottum 
geta kippt þeim inn á nóttunni á 
meðan kaldast er.“ 

Gurrý hefur verið með garð-
yrkjuþætti frá árinu 2009 og 
 segist finna fyrir miklum garð-
áhuga og hann aukist ár frá ári. 

Tími fyrir 
kartöflur og 
sumarblóm
Guðríður Helgadóttir, Gurrý, er með garðyrkjuþætti 
á RÚV þar sem hún gefur góð ráð varðandi garðyrkju 
og ræktun matjurta. Gurrý var áður á ÍNN-stöðinni.

Guðríður Helgadóttir, Gurrý, segir að vorið sé heldur kaldara en undanfarin ár. Vorverkin í 
garðinum ættu þó að vera búin. MYND/STEFÁN

Á þessum tíma er fólk í 
hefðbundinni undir-
búningsvinnu, klipping-
arnar ættu að vera búnar 
að mestu leyti.

Fæst í verslunum Fóðurblöndunnar 
og hjá öllum samstarfsaðilum um land allt.

– í héraði hjá þér –

Sendum um allt land
www.fodur.is

Fóðurblandan hf
Korngörðum 12   Reykjavík  
Sími 570 9800   Fax 570 9809N

Ý
PR

EN
T 

eh
f.

Íslenska
áburðarfjölskyldan
Góður alhliða áburður fyrir alla ræktun og uppgræðslu. 
Áratuga reynsla og árangur.
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Hel l isgerði,  blóma- og 
skemmtigarður er heiti sýn-
ingar á sögu Hellis gerðis 

sem nú stendur yfir í Hafnarborg. 
Á sýningunni er saga garðsins 
 skoðuð, mannlíf og gróður gegn-
um tíðina. Sýndar eru teikningar 
og uppdrættir, ljósmyndir, kvik-
myndir og gripir en í níutíu ára 
sögu hafa bæjarbúar og aðrir notið 
góðra stunda í garðinum. Markmið 
garðsins var að hlúa að umhverf-
inu, rækta mannlífið og varðveita 

óskráðar minjar um hið sérkenni-
lega bæjarstæði Hafnarfjarðar.

Sýningin stendur til 23. júní og 
verða ýmsar uppákomur  tengdar 
garðinum fram að sýningar lokum. 
Á morgun, laugardag, verður 
vinnudagur Hollvinafélags Hellis-
gerðis í garðinum og öllum vel-
komið að taka til hendinni.

Á föstudaginn eftir  viku, 31. 
maí. verður boðið upp á leiðsögn 
um sýninguna klukkan 20.

Sjá nánar á www.hafnarborg.is

Góðar stundir í Hellisgerði í níutíu ár
Skrúðgarðurinn Hellisgerði í Hafnarfirði var fyrst opnaður árið 1923 og er einn elsti opinberi skrúðgarðurinn á Íslandi. Garðinum 
var ætlað að vera „blóma- og skemmtigarður,“ eins og segir á vef Hafnarborgar en þar stendur yfir sýning á sögu garðsins og mannlífi. 

Handlituð svarthvít mynd úr garðinum frá því um 1956, eftir 
Gunnar Rúnar Ólafsson. MYND/GUNNAR RÚNAR ÓLAFSSON

Hellisgerði í vetrarbúningi. Markmið garðsins var meðal annars að varðveita óskráðar minjar um hið sérkennilega bæjarstæði Hafnarfjarðar.

Á níutíu ára tímabili hafa bæjarbúar og aðrir notið góðra stunda í 
Hellisgerði.Sumar í Hellisgerði.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²

kr. 2.299.900,- án fylgihluta / án verandar.

kr. 2.699.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti / án verandar.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
3-

01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 329.900,- án fylgihluta

kr. 369.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 359.900,- án fylgihluta

kr. 399.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²
kr. 139.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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SKIPTAST Á PLÖNTUM
Plöntuskiptidagur verður 
í Tryggvagarði á Selfossi 26. 
maí frá klukkan 13 til 15 og í 
Grasagarðinum laugardaginn 1. 
júní frá klukkan 10 til 12. Þá gefst 
félögum í Garðyrkjufélagi Íslands 
tækifæri til að skipta plöntum 
sínum fyrir aðrar plöntur. Fólk er 
hvatt til að mæta með plöntur 
í góðum ílátum frekar en í 
pokum og helst merktar. Fyrir 
þá sem eiga eitthvað annað til 
skiptanna, verður einnig haldinn 
þar nytjamarkaður fyrir það sem 
má endurnýta, svo sem garð-
yrkjubækur, potta, verkfæri og 
annað sem tilheyrir ræktun – 
annaðhvort í skiptum eða fyrir 
litla upphæð.
Allar plöntur eru vel þegnar, tré, 
runnar, matjurtir, fjölæringar, 
sumarblóm, stofublóm, sáð-
plöntur eða garðskálaplöntur. 

Þeir sem ekkert eiga til 
skiptanna eiga 

kost á því 
að greiða 
mjög 

vægt 
gjald 
fyrir 

plöntur. 

BEST AÐ KLIPPA Á VORIN 
EÐA SÍÐLA VETRAR
Tré þarf að klippa minnst tvisvar 
á ári ef þau eiga að haldast í 
horfinu. Besti tíminn til trjáklipp-
inga er á vorin og síðla vetrar og 
á það við um allflestar tegundir 
trjágróðurs. Ástæðan er sú að 
bæði vor og vetur er greinabygg-
ing gróðursins vel sýnileg og því 
er hægt að móta gróðurinn að 
vild.
Limgerði þarf sömuleiðis að 
klippa til að það þétti sig. Ef 
limgerði er orðið gamalt og úr sér 
vaxið er ráð að klippa það alveg 

niður og leyfa því að vaxa 
á ný.

Margir leita til fagaðila 
þegar kemur að trjáklipp-
ingum enda er gott að 
láta vana menn sjá um 

verkið sem hafa yfir 
góðum vélbúnaði 

að ráða.

Trjákofar eru sjarmerandi garð-
prýði og heillandi staðir til að gleyma 
áhyggjum heimsins og kúpla sig út 
úr hvunndeginum. Þeir eru ævin-
týrastaðir fyrir krakka og réttnefnd 
híbýli drauma, uppgötvana, lífs-
reynslu, innblásturs, samveru og 
 skemmtunar. 

Í trjákofum sameinast húsráðend-
ur og gestir þeirra náttúrunni; heyra 
fugla tísta og sinna ungum sínum á 
næstu grein, uppskera einstakt út-
sýni yfir landslag og mannlíf og vita-
skuld skothelt byrgi fyrir sókndjörf-

um sjóræningjum, risaeðlum og vík-
ingum. Við smíði trjáhúsa þarf að 
gæta fyllsta öryggis og mikilvægt að 
fá ráðgjöf við notkun efniviðar áður 
en hafist er handa. Ekki má vera spar 
á nýjan og traustan við í dregara og 
þvertré hússins og forðast ber kvist-
óttan eða gisinn við. Þá geta  gamlar 
spýtur verið varhugaverðar vegna fúa 
og brothættu. Best er að nota stóra 
skrúfbolta til að ná góðri festu kof-
ans við tréð og tryggja þar með öryggi 
þeirra sem í húsinu dvelja og áfram-
haldandi líf og vöxt trésins.

Skjól fyrir risaeðlum, víkingum og sjóræningjum
Trjákofar eru 
ævintýrahús 
barna og 
góður skjól-
staður þegar 
eitthvað 
bjátar á. 

Nýtt 
app

Nýtt 
app

Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu QR kóðann 
og sæktu Útvappið fyrir iOS eða Android.

Við erum komin í 25.000 síma
Nú hafa 25.000 manns sótt Útvappið í símann sinn! Komdu í hópinn 
og hlustaðu á FM957, Bylgjuna og X977 hvar og hvenær sem er.


