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Steyptir veggir og harðviðarpallar eru meðal þeirra þátta sem
minnka viðhald garða og auka endingu framkvæmda. Hér er
unnið með form og liti hússins í garðinum.

Viðhaldslítill garður með myndarlegum potti og stéttum sem
ekki þurfa viðhald. Silfurgrár, rásaður harðviðurinn gefur útlit
sem minnir á bryggju.

Það færist í vöxt að byggðir séu skálar í görðum þar sem
njóta má garðsins á kaldari árstímum. Hér má sá fyrir sumarblómum á vorin og njóta kaldra haustdaga í hlýjunni.

Heitur pottur, skjól og góðar geymslur eru að margra mati það
sem gerir garðinn að útivistarparadís.

Gróðurhús og heitur pottur tryggja að þessi garður nýtist allan
ársins hring.

Miðað við hversu Íslendingar eru duglegir að grilla ætti útieldhús að vera efst á
óskalistanum fyrir garðinn.

Silfurgrár pallur sem aldrei þarf að bera á, hvítir varanlegir
veggir, góð lýsing og upphífingarstöng voru á óskalista þessara garðeigenda.

Draumagarðinn ætti að skipuleggja
Björn Jóhannsson landslagsarkitekt hannar nýja garða frá grunni og endurhannar þá eldri. Hann bendir viðskiptavinum á góðar útfærslur
í görðum og gefur ráðleggingar um skjólveggi og plöntuval miðað við staðsetningu garðsins. Þá vilja margir gróðurhús og matjurtagarð.
Björn segir að góð samvinna á
milli sín og garðeiganda sé mikil
væg. Hann teiknar upp fyrirhug
aða útfærslu á draumagarðin
um þannig að fólk geti áttað sig á
hvernig hann komi til með að líta
út í framtíðinni. Björn bendir á að
oft taki fólk sér tíma til að vinna
garðinn. „Það góða við faglegar
teikningar er að fólk getur unnið
eftir þeim í áföngum. Sumir vilja
klára garðinn strax en aðrir vinna
þetta hægt og rólega eftir efnum
og aðstæðum,“ segir hann.
„Endanlegt útlit fæðist að
nokkrum árum liðnum þegar gróð
urinn hefur vaxið og dafnað. Að
fylgja faglegri teikningu við fram
kvæmdir getur sparað mikla pen
inga í samskiptum og samvinnu
við verktaka. Þá er unnið eftir
mótaðri framkvæmdaáætlun í
stað þess að vera sífellt að breyta
og taka u-beygjur í miðri fram
kvæmd,“ útskýrir Björn. „Falleg
ur og vel hannaður garður með

góðum útivistarsvæðum eykur
sömuleiðis verðgildi fasteignar
innar og gerir hana mun auðveld
ari í sölu þegar hagir og þarfir
breytast.
Það hefur aukist að fólk leiti til
mín áður en það byggir. Þá er hægt
að skipuleggja garðinn um leið og
húsið er teiknað. Fólk vill byggja
með hliðsjón af skjóli og veðri en
húsið sjálft gefur alltaf meira skjól
en skjólveggir. Þannig er hægt
hugsa allt dæmið frá upphafi og
ná fram hagræðingu í byggingar
framkvæmdum með því að vinna
garðinn um leið. Fleiri biðja nú
einnig um steypta garð- og skjól
veggi, en þeir tryggja lengri end
ingu og minna viðhald,“ segir
hann.
„Algengast er að fólk leiti til
mín þegar það er nýbúið að kaupa
hús, hvort sem um er að ræða nýtt
eða gamalt. Fyrir eigendaskipti
eru garðar oft illa farnir og léleg
ir, jafnvel í mikilli niðurníðslu.

Björn Jóhannsson landslagsarkitekt á skrifstofunni. MYND/ERNIR

Sumir setja málið alfarið í mínar
hendur á meðan aðrir hafa ákveðn
ar skoðanir á því hvað þeir vilja,“
segir Björn. „Ég hjálpa síðan fólki
að móta mína og þeirra hugmynd
ir. Skjólmyndun í garðinum er góð

fjárfesting. Viðskiptavinir mínir
vilja flestir eyða útivistartímanum
í garðinum í heitum potti, að grilla
eða í notalegheitum með svala
drykk. Þeir kjósa síður að reyta
arfa, eða að sinna öðru viðhaldi.“

Björn segist nýlega hafa breytt
verkferlinu hjá sér. „Ég hand
teiknaði áður skissur á staðnum
en núna sendi ég viðskiptavinum
hugmyndabók, með þremur út
færslum af lykilsvæðum garðs
ins, greiningum á sól og skjóli,
auk ljósmynda af áhugaverðum
útfærslum. Þannig getur garðeig
andinn myndað sér ákveðnar skoð
anir á draumskipulaginu. Sjálfur
er ég með pappírslausa skrifstofu
og vinn allar handteikningar á
iPad og þrívíðar og verkteikning
ar í tölvu.“
Björn segir að ein helsta breyt
ing hjá garðeigendum á síðustu
árum sé aukinn áhugi á matjurtum
og gróðurhúsum. „Fólk vill rækta
grænmeti, berjarunna og jafnvel
ávaxtatré í garðinum. Margir eru
duglegir í moltugerð og hægt er að
fá vandaða safnkassa,“ segir Björn
sem er með öfluga Facebook-síðu
og heimasíðu undir nafninu lands
lagsarkitekt.is.
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Trén klippt og hreinsað til í garðinum
Með hlýnandi veðri fara garðeigendur að huga að vorverkunum. Kristinn H. Þorsteinsson, fræðslustjóri Garðyrkjufélags Íslands, segir
klippingar, mosatætingu og almenna hreinsun garða vera efst á baugi um þessar mundir. Einnig ætti að forrækta vorlaukana núna.
Þar sem snjólaust er orðið og vel
hægt að komast að gróðri eru trjá
klippingar hafnar. Kristinn H.
Þorsteinsson, fræðslustjóri Garð
yrkjufélags Íslands, segir að þegar
komið er að klippingum þurfi fólk
að afla sér upplýsinga um þær
plöntur sem það er með í höndun
um.
„Það er ekki hægt að segja í
stuttu máli hvernig best er að
haga klippingum trjáa og runna,
það er svo misjafnt eftir tegund
um. Í grófum dráttum þá er það
ýmist hvernig plöntur blómstra.
Það getur verið á árssprota, getur
verið á fyrri sprota eða sprota sem
er eldri eða allt í senn.
Ýmsar plöntur þola að vera
skornar niður til þess að láta þær
koma upp aftur, þá má nefna víði
tegundir, toppa og kvisti. Blómg
un um sumarið verður þá engin hjá
tegundum sem blómstra á fyrriár
sprota. Sýrena er dæmi um teg
und sem blómstrar á tveggja ára
sprota. Ef þær eru til dæmis kúlu
klipptar þá verður lítil blómgun
það sumar þar sem við fjarlægjum
blómsprotana. Ef rifsberjarunnar
eru til dæmis kúluklipptir eða ofan
af þeim tekið þá verður lítil blómg
un og þar af leiðandi lítið um ber.
Til að viðhalda blómgun og berja
myndun er regluleg grisjun rétta
aðferðin.
Döglingskvistur er dæmi um
tegund sem blómstrar á ársprota
og ef hann er skorinn niður til
endurnýjunar þá blómstrar hann
síðsumars þá um sumarið. Fólk
þarf því að afla sér upplýsinga
um hvernig plönturnar bregðast
við klippingum áður en það fer af
stað að klippa,“ útskýrir Kristinn
og bætir við að þegar við klippum
limgerði þá séum við að móta lögun
án tillits til blómgunar.
Hann segir að hægt sé að taka
græðlinga af mörgum tegundum,
eins og til dæmis víðitegundum,
öspum, ylli og rifstegundum. „Auð
velt er að stinga þeim niður og fá
þá til að rækta sig. Sumar tegundir
eru erfiðari og þurfa þær að rækt
ast í stýrðu umhverfi í gróðurhúsi.
Síðan eru til tegundir sem ekki
skjóta rótum. Þegar teknir eru
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Fólk ætti því að
fara á hverjum
einasta degi og róta í
beðunum og fjarlægja
það sem er komið. Það
léttir verkin sem fram
undan eru í sumar.
Kristinn H. Þorsteinsson

græðlingar þarf að velja góða og
heilbrigða móðurplöntu, ekki taka
græðlinga af plöntu sem lítur illa
út því hún getur gefið af sér lélega
afkomendur.“

Falleg grasflöt

Mosinn sem er þyrnir í augum
margra kemur upp snemma á
vorin. Kristinn segir mosann
vera áberandi á þessum tíma af
því hann vex við lágt hitastig, allt
niður í tvær gráður, á meðan gras
ið er í kyrrstöðu.
„Þannig fær mosinn ákveðið
forskot. Ég mæli því með að mosa
tæta en hægt er að leigja góða
mosatætara hjá stærri verslunum
með garðyrkjuvörur. Það er gott
að byrja á þessu á sæmilega þurr
um degi í aprílmánuði, þá er auð
velt að eiga við mosann.
Svo er gott að sá grasfræjum í

Nú er rétti tíminn til að klippa trén. Misjafnt er eftir tegundum hvernig best er að haga klippingunum.

flötina í kjölfarið og passa að þau
fari alveg niður í jarðveginn svo
þau fjúki ekki. Vökva síðan vel yfir
því það þarf að halda grasfræinu
mjög röku á meðan það er að vaxa.
Um leið og það fer svo að spíra
þarf að bera á með til dæmis Blá
korni eða öðrum lífrænum áburði,
svo sem þurrkuðum hænsnaskít
eða þörungamjöli. Þannig fæst
þétt og falleg grasflöt þetta árið,“
segir Kristinn og brosir.

arkerfi fyrst á vorin. Það er því
mikilvægt að tína upp allar slíkar
plöntur á þessu stigi því auðvelt er
að ná þeim núna. Um leið og komið
er fram í júní verður rótarkerfið
orðið mjög fast og erfitt að eiga við
það. Fólk ætti því að fara á hverj
um einasta degi og róta í beðun
um og fjarlægja það sem er komið.
Það léttir verkin sem fram undan
eru í sumar.“

Illgresi fjarlægt

Vorlaukarnir eru komnir í sölu
og eru þetta blómfagrar skraut
plöntur eins og anemónur, beg
óníur, dalíur, gladíólur, íris, lilj
ur, bóndarósir og asíusóleyjar. Al
mennt þarf að forrækta vorlauka,
hafa þá inni og venja þá út og segir
Kristinn því mikilvægt afla upp
lýsinga um það þegar þeir eru
keyptir.

Önnur vorverk sem Kristinn segir
gott að fara í um þessar mund
ir er almenn hreinsun á görðum,
að tína upp rusl sem kemur undan
snjónum. „Einnig þarf að huga að
fyrstu illgresisplöntunum sem eru
að skjóta upp kollinum núna. Fjöl
ærar illgresisplöntur eins og gras
og skriðsóley eru með laust rót

Vorlaukar og matjurtir
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„Margir rugla saman haust
laukum og vorlaukum en haust
laukar eru settir niður á haustin
og koma upp á vorin og eru þeir
almennt harðgerari. Ekki þarf
að forrækta þá eins og vorlauk
ana. Það sama gildir um matjurt
ir, sumar þeirra þarf líka að for
rækta og yfirleitt er mælt með því
að forræktun káltegunda hefjist
snemma í apríl og salattegunda í
maí.
Þeir sem hafa ekki aðstöðu til
að forrækta geta keypt forrækt
aðar plöntur í gróðrarstöðum og
gróðursett þær beint niður í garð
inn. Það er þó ekki gert fyrr en fer
að hlýna, eða í júní,“ lýsir Krist
inn og bætir við að gott sé að sá
þeim matjurtum sem fara beint út
í garð mjög fljótlega eða um leið
og moldin er það þurr að hægt sé
að stinga upp matjurtagarðinn.

Umdeildir
garðgestir
Litfagrir garðálfar, úr leir, hafa notið
vinsælda í mörg ár. Þeim er plantað
á víð og dreif um garðinn, á pallinum eða í landi sumarbústaða. Þrátt
fyrir auknar vinsældir þeirra vekja
þeir alltaf mismikla hrifningu meðal
almennings.
Garðálfar hafa verið framleiddir í einhverri mynd í nokkrar aldir og
notið helst vinsælda í Mið-Evrópu.
Fjöldaframleiðsla á garðálfum úr
leir, eins og flestir þekkja þá, hófst á
fyrri hluta nítjándu aldar hjá þýska
fyrirtækinu Baehr & Maresch sem
var í Dresden. Upp úr miðri nítjándu
öld hófu enn fleiri fyrirtæki framleiðslu garðálfa í Þýskalandi og vinsældir þeirra jukust jafnt og
þétt þar en einnig í Bretlandi og Frakklandi. Í dag
er talið að um 25 milljónir garðálfa sé að finna í
görðum í Þýskalandi.
Framleiðsla þeirra
hætti að stórum hluta
þar í landi eftir seinni
heimsstyrjöldina og í
dag eru þeir að mestu
framleiddir í Póllandi
og Kína.
Útgefandi

Veffang
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Alhliða garðaþjónusta
allan ársins hring
Bræðurnir Hjörleifur Björnsson og Róbert Bjargarson reka garðyrkjufyrirtækið
Garðaþjónusta Íslands. Fyrirtækið tekur að sér alhliða garðvinnu og viðhald allan
ársins hring fyrir einstaklinga, húsfélög og fyrirtæki.
„Við erum alhliða garðaþjónusta
með öflugar viðhaldsdeildir. Við
sjáum um allt sem viðkemur garðinum, slátt, beðahreinsanir, trjáklippingar og fleira, fyrir einstaklinga, húsfélög og fyrirtæki. Þá
erum við einnig öflugt verktakafyrirtæki og tökum að okkur lóðabreytingar og meiriháttar hellulagnir og smíðavinnu,“ segir Hjörleifur Björnsson, annar eigandi
Garðaþjónustunnar, en fyrirtækið rekur hann ásamt bróður sínum,
Róberti Bjargarsyni.
„Við erum fyrst og fremst á
einstaklingsmarkaðnum og einbeitum okkur að því að þjónusta
einkagarða. Í viðhaldsþjónustu
hjá okkur allt árið er einnig mikið
af húsfélögum í bland við einstaklinga. Þá sjáum við um allt frá A
til Ö sem viðkemur garðinum og
bílaplani. Á veturna felst þjónustan í hálkueyðingu, söndun og snjómokstri. Á vorin og sumrin tekur
svo við hefðbundin garðyrkja, s.s.
klippingar, sláttur o.s.frv.

Persónuleg þjónusta
„Garðaþjónusta Íslands er ekki
stórt fyrirtæki og við viljum ekki
vera það, einfaldlega vegna þess
að við viljum gera hlutina vel og
hafa yfirsýn yfir starfsemi okkar,“
segir Hjörleifur. „Við viljum taka

Garðaþjónusta
Íslands er ekki
stórt fyrirtæki og við
viljum ekki vera það,
einfaldlega vegna þess
að við viljum gera hlutina vel og hafa yfirsýn
yfir starfsemi okkar. Við
viljum taka að okkur
minna og gera það þá
betur og leggjum okkur
fram um að veita persónulega þjónustu.
Hjörleifur Björnsson

að okkur minna og gera það þá
betur og leggjum okkur fram um
að veita persónulega þjónustu. Við
erum ekki í færibandavinnu.“

Fagmenn
„Við höfum fagmenntað fólk í
okkar hópi og hjá okkur starfar
meðal annars skrúðgarðyrkjufræðingur. Þar að auki búum við
yfir gríðarlegri reynslu, sem að

hluta til er komin til vegna þess
að við stofnuðum fyrirtækið 2008
þegar lítið var um stærri framkvæmdir og við þurftum því að
taka að okkur öll verk sem buðust.
Þess vegna hefur fyrirtækið þróast út í að vera mjög sterk alhliða
garðaþjónusta og mjög vel tækjum búið í alla garðyrkju og framkvæmdir.“

Skipulag fram í tímann
Hjörleifur segir sprengju hafa
orðið á markaðnum á síðasta ári og
fyrirspurnum og verkefnum fjölgaði svo um munaði. Því þurfi fólk
að skipuleggja framkvæmdir vel
fram í tímann.
„Nú er sá tími árs að ganga í
garð þar sem eftirspurnin verður mikil. Á síðasta ári varð algjör sprenging og við lentum í því
í fyrsta skipti að geta ekki einu
sinni svarað öllum fyrirspurnum. Það er liðin sú tíð að hægt sé
að hringja í garðyrkjumann og
hann er kominn eftir viku. Fólk
þarf að hugsa fram í tímann varðandi framkvæmdir sem á að fara
í, hellulagnir, pallasmíði og annað;
hafa samband og skipuleggja fram
í tímann,“ segir Hjörleifur.

Nánari upplýsingar er að finna á
www.garda.is.

Hjörleifur Björnsson og Róbert Bjargarson reka Garðyrkjuþjónustu Íslands.
mynd/Hanna Andrésdóttir
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Grænland er sérstök deild í verslun BYKO í Breiddinni sem býður upp á mjög mikið úrval af garðvörum. Í vor verður önnur slík deild opnuð úti á Granda. MYNDIR/SISSi

Allt fyrir garðinn í einni verslun
BYKO býður upp á frábært úrval af garðvörum í verslunum sínum um land allt. Mesta úrvalið er þó að finna í Grænlandi, stórri garðdeild
með allt fyrir garðinn, sem finna má í verslun BYKO í Breiddinni. Annað Grænland verður opnað í verslun BYKO úti á Granda í vor. Björn
Jóhannsson landslagsarkitekt veitir auk þess viðskiptavinum BYKO ráðgjöf í sumar varðandi stærri framkvæmdir í garðinum.

Verslanir BYKO hafa í mörg
ár boðið upp á mikið úrval fjöl
breyttra vara fyrir garðinn.
Mesta úrvalið af garðvörum má
finna í BYKO Breidd þar sem um
nokkurra ára skeið hefur verið
rekin stór garðdeild undir heit
inu Grænland. Í vor verður síðan
sambærileg deild opnuð í verslun
BYKO úti á Granda sem mun einn
ig verða með fjölbreytt vöruúrval
og góða þjónustu fyrir viðskipta
vini BYKO, að sögn Eyrúnar Frið
jónsdóttur, útstillingarstjóra hjá
BYKO. „Þegar kemur að vörum
fyrir garðinn bjóðum við upp á
gríðarlegt úrval vara af öllum
stærðum og gerðum. Auk þess
mun Björn Jóhannsson landslags
arkitekt veita viðskiptavinum ráð
gjöf varðandi stærri framkvæmd
ir í garðinum en hann verður stað
settur í verslun okkar í Breiddinni.
Björn veitti slíka ráðgjöf síðasta
sumar sem mæltist mjög vel fyrir
meðal viðskiptavina okkar.“

Mikið úrval af grillum
Meðal stórra og vinsælla vöru
flokka má, að sögn Eyrúnar, nefna
grill og grillvörur. „Þrjú stærstu

merkin okkar eru Napoleon, Broil
King og Weber og þar bjóðum við
upp á fjölda grilla af öllum stærð
um og gerðum. Einnig höfum
við hafið sölu á nýjum grillum
frá Belgíu sem heita Barbecook.
Verslanir BYKO bjóða einnig upp
á mikið úrval fylgihluta og nauð
synlegra grilláhalda á borð við
tangir, bursta og hanska. Meðal
vinsælla fylgihluta eru t.d. pitsu
steinar sem njóta sífellt meiri vin
sælda, ýmsar stærðir af kjúklinga
grindum, hamborgarapressur og
reykpípur.“
Sumarblómin og tilheyrandi
pottar og ker eru líka fyrirferð
armikil í vöruúrvali verslunar
innar, að sögn Eyrúnar. „Fyrstu
sumarblómin koma yfirleitt í hús
fyrir 17. júní og þá er gott að vera
búinn að undirbúa sig, t.d. með
því að fjárfesta í viðeigandi pott
um og kerjum. Við bjóðum upp á
gott úrval blómapotta úr bæði tré
og plasti en þeir síðarnefndu eru
úr trefjum og springa því ekki í
frosti. Auk þess bjóðum við upp á
stærri blómakassa úr tré í nokkr
um stærðum og gerðum. Einn
ig má nefna að auk hefðbundinna

Þegar kemur að
vörum fyrir garðinn bjóðum við upp á
gríðarlegt úrval vara af
öllum stærðum og gerðum. Auk þess mun Björn
Jóhannsson landslagsarkitekt veita viðskiptavinum ráðgjöf varðandi
stærri framkvæmdir í
garðinum en hann mun
verða í verslun okkar í
Breiddinni. Björn veitti
slíka ráðgjöf síðasta
sumar sem mæltist mjög
vel fyrir meðal viðskiptavina okkar.
Mesta úrvalið af garðvörum má finna í sérdeildinni Grænlandi sem er í verslun
BYKO í Breiddinni. Í vor verður sambærileg deild opnuð úti á Granda sem mun enn
frekar auka fjölbreytt vöruúrval og góða þjónustu, að sögn Eyrúnar Friðjónsdóttur,
útstillingarstjóra hjá BYKO.

Eyrún Friðjónsdóttir

Kynningarblað Gar’urinn
30. mars 2016

Í verslunum BYKO má finna gott úrval blómapotta úr plasti og tré. Þeir koma í mörgum stærðum og fyrir ólík tilefni.

Nauðsynleg verkfæri fyrir trjásnyrtingu.

Það er notalegt andrúmsloft í Grænlandi og gaman að skoða fjölbreytt vöruúrvalið.

sumarblóma seljum við líka úrval
silkiblóma sem henta t.d. vel á
pallinn.“

Allt fyrir pallinn
Gott úrval tré- og plasthúsgagna
er einnig í boði í BYKO og má
þar helst nefna borð, stóla og sólbekki. „Auk þess má nefna að við
bjóðum upp á úrval baststóla sem
passa vel á pallinn og í garðinn.
Litlu smáhýsin okkar hafa einnig
notið vinsælda en þar erum við að
selja bæði barnahús og hefðbundin garðhús sem eru t.d. notuð sem
geymslur.“
Ekki má gleyma pallinum en að
sjálfsögðu býður BYKO upp á allt
fyrir pallinn, að sögn Eyrúnar.
„Við bjóðum upp á allt fyrir
þá sem eru að smíða pallinn auk alls þess sem
tengist viðhaldi hans.
Nú geta viðskiptavinir einnig smíðað pall
úr plasti sem kemur
í brúnum, svörtum
og gráum lit. Það
þarf ekki viðhald og
því vekur efnið sífellt meiri lukku. Í
tengslum við pallasmíðina bjóðum við
að sjálfsögðu upp á öll
verkfæri og um leið upp
á öll þau verkfæri sem
garðeigandinn þarf til að
byggja fallegan garð.“

Allar nánari upplýsingar um
garðvörur BYKO má finna á
www.byko.is.

Frábært úrval af grillum í öllum stærðum frá heimsþekktum framleiðendum.

Nauðsynleg grilláhöld fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna.

Falleg á pallinum.
Kolagrillin frá Barbecook vekja athygli en stutt er síðan BYKO hóf sölu á þeim.
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Eru með sérfræðinga á hverju sviði
Hjá Garðlist má fá alla garðaþjónustu á einum stað og segir Brynjar Kjærnested, skrúðgarðyrkjumeistari og eigandi fyrirtækisins, að
starfsfólk þess leysi þau verk sem leitað er til þeirra með. Starfsfólkið sinnir nú vorverkunum á fullu enda tíminn til þess einmitt núna.
Mikil eftirfylgni

„Það er þægilegt fyrir fasteigna
félög, húsfélög og auðvitað garð
eigendur að þurfa ekki að leita á
marga staði. Við hjá Garðlist stát
um okkur af því að hér sé hægt að
fá alla þjónustu fyrir garðinn á
einum stað,“ segir Brynjar Kjærne
sted, skrúðgarðyrkjumeistari og
eigandi Garðlistar.

Garðaþjónusta í áskrift
Hjá Garðlist hefur verið boðið upp
á þjónustu í áskrift, þá aðallega
slátt. „Þá komum við á tíu daga,
tveggja vikna eða þriggja vikna
fresti og sláum grasið, eftir því
hvernig sprettan er. Núna erum
við að bjóða líka beðahreinsun í
áskrift. Þá komum við á um fjög
urra vikna fresti og má reikna
með fjórum til fimm skiptum yfir
sumarið. Við rennum yfir garðinn
og hreinsum hann létt,“ útskýrir
Brynjar.
Ástæðuna fyrir því að nú sé
boðið upp á þessa beðahreinsun í
áskrift segir Brynjar vera að nú sé
ekki lengur leyfilegt að nota fyr
irbyggjandi eitur í beðin. „Frá og
með áramótum er þetta fyrirbyggj
andi arfaeitur bannað hér á landi.
Eitrið hefur lengi verið bannað
annars staðar og var Ísland með
síðustu löndum þar sem þetta var
leyft. Áður komum við á vorin,
hreinsuðum beðin og settum eitur
og þá þurfti lítið að gera fyrir garð
inn eftir það. Til að halda garðinum
góðum án eitursins þarf að reyta
oftar. Tíu arfaplöntur gera tuttugu

„Við hjá Garðlist státum okkur af því að
hjá okkur sé hægt að fá alla þjónustu
fyrir garðinn á einum stað,“ segir
Brynjar Kjærnested, skrúðgarðyrkjumeistari og eigandi Garðlistar.
MYND/VILHELM

og tuttugu gera fjörutíu, margföld
unaráhrifin eru mikil og það verð
ur þyngra að reyta. Við mælum
því með að fólk láti okkur hreinsa
beðin fyrir sig, að við gerum það
oftar og höfum léttari umferðir,
rótum í moldinni til að koma í veg
fyrir að arfinn skjóti rótum.“
Hjá Garðlist er einnig boðið
upp á að sjá um blómapotta sem
standa fyrir utan fyrirtæki, hjá
húsfélögum eða einstaklingum,
árið um kring. „Þetta er mjög vin
sæl þjónusta hjá okkur. Þá komum
við á vorin og setjum blóm í pott
ana, skiptum svo út um sumarið og
aftur um haustið, setjum þá haust
plönturnar niður,“ lýsir Brynjar.

Brynjar segir starfsfólk Garð
listar vera á fullu í vorverkun
um. „Þeir sem eru ekki búnir að
láta klippa hjá sér ættu að drífa
í því fljótlega því upp úr miðjum
apríl fer að bruma og þá er gott
að vera búinn að klára klippingar.
Sama má segja með trjáfellingar,
það er góður tími núna og vinsælt
að fella trén fyrir sumarið. Trjá
fellingarnar eru farnar að aukast
mjög mikið, fólk er farið að nýta
garðana sína betur og stóru trén
skyggja á sólina,“ segir Brynjar
og bætir við að trjáfellingar séu
flókið verk sem gott er að láta fag
menn um. „Það er mikill úrgang
ur sem kemur frá þessu verki og
mikið batterí að ganga frá eftir
það. Þegar búið er að fella tréð þá
erum við með vél sem tætir stubb
inn niður og þannig má losna við
hann. Svo er hægt að tyrfa yfir
blettinn eða nota þann jarðveg sem
er í kring.“
Hjá Garðlist starfa skrúðgarð
yrkjumeistarar og annað mjög sér
hæft fólk á hverju sviði. Að sögn
Brynjars njóta fastir viðskiptavin
ir fyrirtækisins góðs af því að vera
með garða sína hjá þeim. „Við ein
beitum okkur að því að sinna öllu
garðaviðhaldi. Við söfnum öllum
upplýsingum um þá garða sem við
sjáum um. Við fylgjumst vel með
hvað er verið að gera í garðinum,
hvaða áburð er verið að nota, veit
um ráðgjöf og fleira,“ segir Brynj
ar.

Starfsfólk Garðlistar býður upp á beðahreinsun í áskrift. Þá kemur það á um
fjögurra vikna fresti, rennir yfir garðinn og hreinsar hann létt.

H L U T I A F BY G M A

Sólpallaráðgjöf
Við teiknum pallinn fyrir þig í þrívídd
Bjarnheiður Erlendsdóttir garðahönnuður teiknar sólpallinn
fyrir þig í þrívídd þannig að þú sjáir hvernig hann mun
koma út fullsmíðaður.

Við byrjum 4. apríl sjá nánari dagsetningar á husa.is
Pantaðu tíma í síma 525 3000

Bjarnheiður Erlendsdóttir garðahönnuður
F Y LG S T U M E Ð O K K U R

Byggjum á betra verði

525 3000

w w w. h u s a . i s

Alvöru græjur fyrir vandláta

Þýskar Stema kerrur og flutningavagnar á frábæru verði
Erum að fá Stema 1300 og 2000 kg BOX kerrur.

Stema 750 kg tveggja hjóla
kerrur. Sterkar og léttar kerrur
á góðu verði.

Stema Basic 750 kg fólksbílakerrur eru væntanlegar í apríl.
Mikið úrval aukahluta.

Stema 750 MUT kerrur fyrir
snjósleða og fjórhjól
með hallanlegum palli.

Stema 2700 og 3500 kg flutningavagnar
á frábæru verði. Afgreiddir með hliðarborðum,skráningu og tilbúnir til notkunar.

Stema 2700 kg sturtuvagnar með eða
án rafdrifinnar vökvadælu. Stema 2700
sturtuvagna með sturtu aftur/hliðar.

Stema 3500 bílavagnar með sliskjum, hallanlegum palli og spili til
að draga tæki upp á sig.

GTM Professional sláttuvélar á hagstæðu verði
Verð
Kr. 79.900,-

GTM 560 6 hestöfl
6 hp B&S 450 (190 cc)
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 56 cm
Sláttuhæð 30-75 mm
70 lítra safnpoki
Þyngd 45 kg

Verð
Kr. 59.900,-

GTM 460 4 hestöfl
4 hö B&S 500F
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 46 cm
Sláttuhæð er 30-75 mm
Safnpoki er 60 lítra
Þyngd er 31 kg

Verð
Kr. 39.900,-

GTM 400 3,5 hestöfl
3,5 hö B&S 450 á stálramma
Stillanlegt handfang
180/180 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd 40 cm
Sláttuhæð 25-75 mm
Safnpoki 45 lítra
Þyngd 23 kg

Afkastamiklar, þægilegar og vandaðar sláttuvélar
Umboðsaðilar á landsbyggðinni:

GTM PRO 52 sláttuorf

GTM PRO 52 hekkklippur

Mitsubishi mótór
2.45 hö / 1.8 kw.
Eldsneytistankur 0.9 l
3 tanna blað 305-25.4.
Þyngd 9.2 kg
Titringsvörn

GTE 25 1,2 hp tvígengismótor
Snúanlegt handfang
Miðflóttaaflskúpling
60 sm blaðlengd
2 tvíeggja blöð
Þyngd 5,5 kg

Verð
Kr. 79.900,-

Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Verð
Kr. 49.900,-

ÁSAFL
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Kartöflurækt fór hægt af stað
Fiedrich Wilhelm Hastfer, sænskur barón, varð fyrstur til þess
að rækta kartöflur á Íslandi svo
vitað sé. Það var árið 1758 og voru
kartöflur settar niður í görðum á
Bessastöðum. Litlum sögum fer af
uppskerunni. Árið eftir fékk Björn
Halldórsson í Sauðlauksdal sent
útsæði í ágúst, frá Danmörku, sem
hann setti niður og fékk smælki
upp í október. Kartöflurnar voru
rauðar og hnöttóttar og hugsanlega yrkið sem kallað er rauðar íslenskar. 1760 fékk Björn góða upp-

skeru og um það leyti hófu fleiri að
setja niður kartöflur þó lítill áhugi
væri fyrir því að borða þær lengi
vel en garðyrkja varð ekki algeng
á Íslandi fyrr en í upphafi 19. aldar.
Árið 1807 fékk Hans Wilhelm
Lever, kaupmaður á Akureyri, sent
útsæði frá Ameríku og árið 1851
voru settar niður kartöflur í Vestmannaeyjum. Það var veitingakona, Anne Johanne Ericsen, og
þótti heimamönnum illa farið með
jarðveginn að stinga hann upp.
Heimild: wikipedia.org

Krydd í tilveruna
Gaman er að rækta sínar eigin
kryddjurtir enda færa ferskar
kryddjurtir eldamennskuna upp
á nýtt stig. Auðvelt er að rækta
kryddjurtir úti í garði á sumrin.
Þó auðvitað sé hægt að rækta
þessar jurtir frá grunni í kerjum
innandyra er mun auðveldara að
kaupa tilbúnar kryddjurtir í pottum
og setja þær í mold í keri eða pottum. Gaman er að raða í stórt ker
nokkrum gerðum af kryddjurtum
en þær þrífast vel í íslenskum görðum. Það eina sem þarf að passa er
að koma þeim fyrir á sólríkum stað
og muna eftir að vökva þær reglulega þegar þurrt er í veðri.
Þær kryddjrtir sem tilvaldar eru fyrir íslenskt veðurfar eru
til dæmis: Piparmynta, hjartafró
(sítrónumelissa), grísk kjarrmynta
(órigan), íslenskt blóðberg, rósmarín, garðablóðberg (timían),
steinselja og sítrónutimían.
Heimild: Gardurinn.is

Vorlaukar
forræktaðir
Almennt þarf að forrækta vorlauka, hafa þá inni og venja þá
út. Gott er að setja þá í rúmgóðan pott með næringarríkri mold
um miðjan mars og fram í maí. Því
stærri sem þeir eru, því fyrr þarf
að setja þá niður. Halda skal moldinni rakri allan vaxtartímann en
gæta vel að frárennsli í pottinum því laukar, hnýði og forðarætur
fúna standi þær í blautum jarðvegi.
Líkt og með haustlauka og hnýði
á að setja vorlauka og hnýði niður
sem nemur tvisvar til þrisvar sinnum þykkt þeirra og þjappa moldinni lauslega í kring. Eftir að laukarnir eru komnir í pott á að setja
hann á bjartan stað. Þegar fyrstu
blöðin koma í ljós á að flytja pottinn á svalari stað en gæta þess að
birta sé nóg. Gott er að gefa áburð
þegar vöxturinn er kominn vel af
stað og plantan hefur náð vænum
tíu sentímetrum á hæð. Seinni
hluta maí eða í byrjun júní er kominn tími til að herða jurtirnar með
því að setja pottinn út á svalir eða
tröppur í tvo til þrjá klukkutíma á
dag. Útiverutíminn er svo lengdur smám saman þar til hætta á
næturfrosti er liðin hjá. Eftir það er
óhætt að hafa plönturnar úti allan
sólarhringinn.
Heimild: gardheimar.is

Allt fyrir garðinn
á einum stað
● Garðsláttur

● Stubbatæting

● Stéttahreinsun

● Trjáklippingar

● Þökulagning

● Hellulagning

● Beðahreinsun

● Áburðargjöf

● ...og svo margt fleira

● Úðun

● Trjáfellingar

Frá því Garðlist ehf. var stofnað fyrir yfir 25 árum síðan, höfum við haft það að leiðarljósi
að veita framúrskarandi þjónustu fyrir garðinn á einum stað. Við þökkum þeim þúsundum
einstaklinga, húsfélaga og fyrirtækja sem við höfum átt í viðskiptum við undanfarin ár,
á sama tíma og við bjóðum nýja viðskiptavini hjartanlega velkomna.

554 1989

www.gardlist.is
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