Fakta och underhåll valnöt
Latin: Juglans nigra
Amerikansk svart valnöt bildar ståtliga och
högresta träd. De kan bli upp till 30m höga,
i odling 4-5m och över 200 år gamla. Den har
en utbredd krona och en tjock rak stam med
askgrå bark. Splintveden är ljus medans
kärnveden är brun och vackert ådrad. Valnöt
är ett omtyckt träslag eftersom den är både
smidig och hård att arbeta med.
Kuriosa
Svart valnöt odlas mycket i USA och är ett vanligt prydnadsträd i Kalifornien, de växer främst i de
centrala och östliga staterna. I naturskog växer valnötsträd först och främst i små grupper eller
spritt tillsammans med Alm, Ask, röd ek, lönn och hickory. Valnöt växer bra på flodbäddar och sluttningar där det inte är för varmt och torrt.
Amerikansk svart valnöt används bl.a. till möbler, golv, gevärskolar och flygplanspropellrar.
Nötterna som skördas för hand från vilt växande träd kan bl.a. användas för att fixa repor i trä. Ta
bara lite valnötter utan skal och gnid in på det skadade stället. Eftertorka försiktigt med torr trasa.
Nötens naturliga oljor lägger sig som en hinna över och reparerar det torra förstörda området och
ger möbeln ny lyster.
Om valnöt berättas samma sak som om kastanj, muskotnöt och potatis: Går man omkring med en
oskalad valnöt i fickan försvinner ryggont, ischias och reumatisk värk på några veckor.
Vaxad valnöt innerdörr (upphörde oktober 2017)
Pusta innerdörren eller möbeln med 320 papper i träfibrernas riktning för att få träytan helt slät.
Vaxa igen med Herdins oljevax enligt tillverkarens instruktioner. Det finns små oljeburkar för
konsument, se www.herdins.se.
Oljad valnöt innerdörr
Fr.o.m. oktober 2017 oljas alla valnötsdörrar med ett lager teakolja (för färgens skull) och sedan
Osmo hårdvaxolja 3032 sidenmatt (ofärgad). För vidare underhåll be din färghandlare om råd
eller gå in på www.welinoco.com.
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Lycka till med er valnötsdörr!

