
Bevattning
Det ;ir sr"'iirt att l<oJta ltcrratiningsutrust
ning. [)ct f irrns t ex nrängcler av rner eilcr
rninclre l<ontltliccr.rclc vattensltriclare. Ir'r
enkc-'l r.,attcnspriclare nrecl i.i riirliga cJelar
funger.rr biist i liingclcn

Allra cnklast iir e,rr liten spriclarirurk
sonr bara kost.rr någr.r tior. Err sacl.rn r.ic
l<e'r g,olt orr nrcln bara har ctt litct land ati
Va t[n a.

Biist:r vattenhushiillningen g,er c1e spri
ciarc sonr spricle.r vattnel i iyrkante r. Mccl
en siicl;ln spriclarc l<;rn nran r,'alln;r siijrre
stvcrken i et.rppe r utan att dubbe lvattna en
del bit.rr r,.rrjc Biing spriclarcn flyttas.

Armeracl plastslang iir nrcst hiillbar.
Den kostar lite nrer än vanlig enkel pla:,t-
slang, nrcn .ir rnvckct starkarc och iir cliir-
firr r,.ircl clet högre prisel.

SnabbkopplinBar dv plast .ir nLrlrera sa

l);rss Lrtprovaclc atl clc h;rllr:r [rr.r. De 1.lest.r

N.rgra .t' r/e t'.tllc'rr-spric/.rre: ronr ilnirs.
Enk/.r.sl iir c/en lilla burk:prrdaran uitpt' till
hr'r.ger. -lprlc/arcn ircc/er.st spricler "i tvr
kant ".

iabrikal iir anpassacle lill Carclen.t-s1,,-
stunrct. KopptIingarn.r är ltåclc sn.rbltit oc h
lrekt,int,r,lll .tt]\,rn'l.r,,ller-,)n) rrt.rrr itrte
ltchitver sIangl<i.inrlrtor iair .rtl 1.ästa I<o1t1l-
lingar vici sl.tng,cn. Det iirrns ocks;t ril<ligt
nrec1 tillltchijr grcnkoppling,;rr nr nr.

Du karr vattna elieklivt oc,ksii rnccl
.l,,ttq,'ll, r i.,rnn,r tlr.l rrn,u,'.jl Ii,r-t,r'
litct jobbig.rrc.

Vårda redskapen väl
Fijr att reclskalten ska hllla nt;i:,tc cle sl.ö-
tas. (,irr rent alla jiirncle.lar varjc ht)st oclr
olla in cjenr. -T'r;isl<ait birr l.rr l<as eller i'nii-
las ci:r oc h ciii iör att h.illa oc:h l.ranrfor

liit inte rcrlskaJt ntecl tr;iskal.t stå utc i rrr
och skur.

Eggvcrktyg bör slip.rs cla oclr d:r. Båcle:
lrac kor, sl<1,fieljiirn, l<nivar oc.h sej<.ttirrcr.
Vassa rcclskalt ;ir allticl l.ittare att arbeta
nred -
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Nr 4 De nödvändiga redskapen

Praktisk.t redskap gor jobbet låltare - det galler i trädgården som överallt annars. Det
finns många.sorlers redskap att vålia p.i ocå det är inte alltid så lätt att /ela sry; {ram till

rerlskap ntan verkligen behöver i en kotronitrådgård eller på en odlingskttt"
Det ar viktigt att välja redskap av god kvalitet" Många billiga redskap slits fort ut,

medan eft kval,;fetsredskap kan hålla livet ut om det vårdas.

Pedskap du allticl behöver
. , spade behör's allticl, .ivcn onr dr-r r,,illcr
,rlt orll,r crlliu.l rl| |lir'tr ll)Fr \{ 't)1 .,l1,'t ,tll

lorclen intc bör lröstgr.ir'.is.
V.ilj iirtc cn för trrng -.p.rcie. 'V1.rnga l<ö-

pcr i.rl<tisl<t alltfi)r tung,;r spaciar ltara t'cir

att clet sl<a v.rra "rcj;ilt". N'1err onr s1t.rclc'n

rir för tung biir gr;ir.,ningcrr onitcligt arbet
s.rnr. I en l<öl<sviirtoclling [tc.hirvs ol.ta bara
lätt griir,'ning. Dir ;ir clct ltiisl nrecl en l.itt
spacle.

Ar jorclen liitt och sanrlig, r,älj clii crr
spacle irccl r'al< cgg. l tung jorcl irissar cir
spetsig sp.rcle b;ist.

Lättnrcl.rllspaci.rr iir utrr.irl<la rrch rn1'c-
l<et l.itta alt .rrircta nrecl. l'ranriör allt ltlir
biacict aldrig, rostigt utan irallcr sig sl,iit
och blanl<t.

Br1,t alrlrig, stt'n nrcd s1raclcn. Till stcn-
,tning finns lt,ittrr: rcclskap, t ex speit.
Crävgrcpen ;ir ctt ir.ingsiclig,t rccisl<a1t

llu anv.inclt:r clcn till .rtl griir,,a oc'h luc l<r.t
jorclen, r,'iincla konrl)osl, ta ir1t1t ltcltatis
nt t]t.

V;ilj alitid on grel) nrecl snridcl.r ltinn.rr
,rr onr clen iir clvrarc. Billig,a grepar.i\/

prr:ssacl, groi'plril lral!cr intc alls lil<.r br.r
5onr cn snriclcl grc1t.

/cxl:1.trs lrrl< 1Jc/i /r,r'(r;ingrr: llan \,'cltntan
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En kratta behöver du när jorden ska
jämnas till före sådd och plantering. Här
är det också bäst att välja ett redskap av
smidesjärn. Plåt- och plastkrattor håller
inte.

Räfsa behöver du till att räfsa upp löv
och annat skräp. Väl1 helst en räfsa med
platta pinnar. I den fastnar inte löven så

lärt.
Ett redskap med rak egg och långt skaft

behöver du alltid, främst för att ta bort
ogräs. En bethacka drar du mot dig, ett
skyffeljärn skjuter du ifrån dig. Vilket du
väljer är en smaksak, men hackan passar
kanske bäst i landet mellan raderna me-
dan skyffeln är bäst när man ska ta bort
ogräs i gångar. Slipa eggen då.och då.
Det är alltid lättast att arbeta med vassa
redskap.

Klohacka eller kultivator kallas det red-
skap sorrr har böjda pinnar, vanligen tre.
Klohackan är perfekt när du ska luckra
jorden. Den kan ha långt eller kort skaft.

5märed-skap grcn-såg nted vridbart blad,
trädgårdskniv, -sekatör och p/anterlng-s

-spade (nrärk det böida skaftetll

Planteringsspade anviinds vid plante-
ring men är också bra att ha när <iu rensar
ogräs. Modellen på bilden har krökt skaft,
,ilket gör att du inte så lätt skadar fingrar-
a p.r bl,rdt'l nJr du tar i.

En kniv behövs alltid vid trädgårdsarbe-
te. En trädgårdskniv med infällbart blad
skyddar eggen bäst.

Sekatör, allroundredskapet för beskär-
ning, behövs om du har buskar och träd
på din odlingslott. Här är det särskilt vik-
tigt att väl1a bra kvalitet. Billiga sekatörer
har ofta dåligt stå|, vilket gör att de fort
blir slöa. En sekatör av dålig kvalitet bru-
kar också bli glapp i skäret, vilket gör det
tungt att klippa. 

{

En detalj när det gäller småredskap. ,e
till att skaftet har en bjärt färg, t ex röd
eller orange. Då syns redskapet bra om
man råkar tappa det i lorden.

En vattenkanna med stril tillhör ock.å
b35lglskapen, liksom en korg tör og(

löv, blast m m. En korg är också bra att ha
när du skördar.

För tyngre transporter är en skottkärra
bäst. Välj en med brett hjul, då rullar kär-
ran lättare på mjuk mark.

Har du stora fruktträd kan en grensåg
med ställbart blad vara bra att ha när trä-
den ska gallras. Maskrosjärn och gräs-
kantsax kan du också skaffa om du tycker
du har behov av dem. En häcksax behö-
ver du givetvis om du har en häck som
ska formklippas.

Värme och skydd
I vårt kalla l<limat med korta somrar är det
bra att på olika sätt kunna förlä,. r
odlingssäsongen. En enkel drivbl. .,

hopspikad av fyra bräder och täckt med
fönsterglas eller plast, gör det möjligt att
så flera veckor tidigare än på friland.

I drivbänken blir både jorden och luI-
ten fuktigarc och varmare än normalt,l
ket gör att det växer snabbare.

Camla innanfönster duger bra till bänk-
fönster. Du kan också skruva ihop en en-
kel träram som kläds med genomskinlig
plast. Det senare är mest praktiskt. Du
slipper trasiga fönster och riskcn för glas-
splitter ijordcn.

Plast eller gamla fönster kan också an-
vändas för att bygga ett enkelt drivhus för
tomater, gurka och andra värmel<rävande
köksväxter.

Od/lngsväve n ger f int växtklimat och
si' 'dar dessutom mot skadeinsekter.

P lasttu n nel oc h odl i ngsv äv
Vill du ha sallaten färdig extra tidigt kan
du täcka raden med en plasttunnel. Plas-
ten är monterad på bågar, vilkas ändar
sticks ner i jorden på ömse sidor om
raden.

Plasten kan också användas som frost-
skydd när nyss uppkomna plantor måste
skyddas för en sen nattfrost på våren.

Odlingsväv eller fiberduk är ett nytt
material som visat sig mycket användbart
som odlingshjälpmedel. Väven används

[' 'ammt sält som plasl, dvr l,ör .-rtt tJck.r

| .rlor ot h gc erlra vJrme. I ill skillnad
[rån vanlig odling,:plast Jr vJven inte tät,
vilket betyder att man inte behöver ta bort
den och lufta plantorna undcr solvarma
dagar. Väven släpper också igenom
I 3n.

Odlingsväven är så lätt att den hålls
uppe av plantorna, det behövs alltså inga
bågar. Väven läggs över de rader som ska
täckas och så fäster man den genom att
täcka kanterna med jord.

Odlirrgsväven skyddar också mot in-
sekter. Växter som kå1, morötter m fl,
som ofta utsätts för insektsangrepp på
sommaren, kan odlas under väv och på
så sätt {å bra och miljövänligt skydd mot
skadegöra rna.

Uppbindning
Vissa köksväxter måste bindas upp. To-
matplantor, högvuxna ärter och bönor är
exempel på växter som inte kan växa och
ge [ull skörd utan stöd.

Tomatplantor binds vid kraftiga käppar
som du sticker ned intill varje planta. Har
du många plantor kan du sätta en kraftig
stör i varje ända av raden, spänna en kraf-
tig tråd på 1,5 m höjd mellan dem och
sedan binda upp tomatplantorna mot
tråden.

Höga bönor kan slingra sig upp i störar.
Högvuxna ärter bör ha nät eller trådar att
klättra i. Hönsnät eller fårstängsel passar
bra som stöd till ärtplantor.

Det finns också praktiska odlingsstöd
av lättmetallrör för höga köksväxter. Man
sticker ner dem i jorden intill plantorna
och spänner sedan trådar mellan rören.
Där kan växterna klättra upp eller också
binds de vid trådarna.

Praktisk spaljöbåge av metall för stöd åt
höga köksväxter som ärter, tomater, stör-
bönor m fl.


