
Oktobermorgon 
i trädgården

Förberedelser inför vintern 

– eller är det fortfarande sommar?



Svalare och fuktigare luft har gett lyckoklövern ny fart och grönska.



Disigt fuktiga morgnar har satt fart på en självsådd 
svamp mitt bland den grekiska oreganon.



Naturen har även gett funkian en morgondusch.



Klockranka i morgondis.



I kökslandet är det mesta skördat vid det här laget. 
Men lite broccoli finns kvar...



...och i växthuset återstår nästan bara några paprikor.



Amerikanska blåbärens blad har fått fin höstfärg.



Jordgubbarna tror att det snart är midsommar.



Vi har haft ovanligt fina vindruvor i år, men nu är nästan alla uppätna.



Även hösthallonen har get god skörd under en längre tid, 
men nu lär det inte bli så många fler.



Men kanske kan de räcka till ytterligare någon grötfrukost?



Daggvåt pelargonia.





Även om det fortfarande finns växter som blommar, 
så börjar fröställningarna dominera rabatterna.



Spikklubban är en trevlig växt, som just nu visar upp 
sina olika stadier. Här är en som är på väg att blomma...



...och här är själva spikklubborna (fröhusen) färdiga...



...och den här har 
redan torkat, öppnat 

sig och släppt ifrån 
sig sina frön.



Även Persicaria affinis

visar upp såväl blommor 
som fröställningar.



Montbretia (Crocosmia Lucifer) sprider snart sina frön.



Man kan undra om blodhasseln tror att det är vår 
– eller protesterar den bara mot min beskärning?



Denna dahlia har börjat blomma först den senaste veckan.



En del döda dahliaknölar kastades tidigt i våras i komposten, varpå
de några månader senare (liksom annat därifrån) hamnade i kökslandet. 
Mitt bland bönorna upptäcktes för någon vecka sedan ett fall av skendöd.



För en tid sedan planterade vi några nya rosor. 
Planteringen gick tydligen bra, för nu blommar Pilgrim...



...liksom närmaste grannen Grace.



Fortfarande blommar en del stockrosor, något som vissa djur uppskattar.



Rudbeckian är också en växt som blommat under lång tid, 
men nu har hösten nått ifatt även den.



Bladen i oxelhäcken skiftar färg...



...och bären är mer än mogna.



Rönnens 
bästa tid 
är nu.





Höst!
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