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       Bästa trädgårdskund! 
 
Sommaren är i full gång och på Stinas Trädgård & Design 
fortsätter vi att sköta om utemiljöer. Nu ligger fokus på 
häckklippning och ogräsrensning samt påbörjan av JAS-
beskärningar av fruktträd bland annat. 
 
Våren var kall länge med tjäle i marken vilket fått konsekvenser 
i trädgårdarna då vissa växter inte klarat sig och frystorkat. 
Speciellt vintergröna växter och mindre härdiga växter har 
drabbats. För de flesta går det bra att klippa ner växten då den 
kan återhämta sig och bryta nya skott längre ner.  
 
Buxbom! 
Vi behandlar buxbom på några ställen i Danderyd då de har 
drabbats av två olika problem. Den ena är orsakad av en ny 
skadegörare i Stockholmsområdet och är i detta fall 
buxbomsmottet (Cydalima perspectalis), en fjäril vars larver, vid 
massförekomst, mer eller mindre kaläter buxbomsplantor. 
Larverna spinner ibland in plantan med tunna trådar som bildar 
en gles väv. Det första fyndet i Sverige gjordes i Skåne 2016. Vi 
behandlar i dessa fall buxbomen med biologisk bekämpning och 
bakterien Bacillus thuringiensis kurstaki.  
Det andra problemet är buxbomsjukan som är en sjukdom (en 
svamp) där det inte finns något beskämpningsmedel. Upptäcker 
man denna sjukdom rekommenderar vi att ta bort och bränna 
materialet för att undvika spridning. 
Vi på Stinas rekommenderar inte att plantera Buxbom som det 
ser ut idag. 
 
Trädgårdsdesigner! 
På Stinas har vi utökat vår trädgårdsgrupp med en 
trädgårdsdesigner. Vi välkomnar Charlotte Westring till vårt 
team. Hon är utbildad på Alnarp till trädgårdsingenjör med 
designinriktning och har jobbat i branschen ett par år. Vi är 
superglada för denna rekrytering. 
  
Hela trädgårdsteamet önskar er en härlig sommar med mycket 
sol och bad! 

 

 

Vi välkomnar vår nya designer 
Charlotte Westring till  
trädgårdsteamet. 

 

Buxbom som drabbats av larver  
eller sjukdom behandlas eller tas  
bort. 
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