
FOreg0AdnaÅR

Utnyttja ytan
Vissa kr)l<sv.ixter nrilstr ccllas p;i slor.,;lv-
ståncl cftcrsoiri dc irlir rnycket stor.i niir tlc
niirrnilr sig n'rognaclcn. Dct gäller bl a

kiilplantor.rv olika sl.ig, nrajs nr 1'l .

Melian k.i lplantorna brukar det finns
gcltt orn lrlals på fi)rsornnrarcrt. llt-n vt.ln
l<arr ciu utnyttja iair ait oclla srr;,rbbr';ixarer
sonr cxcmirr:lvis s.rllat ocir r.jcliror. iit.r
hinrrer skiirria clenr l.ing,t irtirirrr kalen krii
vcr lrcla vtan. i'a sa s.itl ulnyltlar clu din
ocl I i ngsyta nrei' crilcl<iivt.

()cilar clu',,intcrgrotalis l<an clu ocksit
oc1la lronclbonor Lrl.in .rli clct kr.tvcr nag,ol
cxtr:r Lrtr),mnrc. !r.1lt cir bi)r,r nre llair var-
arrnan pol.ttis i raclclna. Potatis och lri)rror
trii,,s irtm;irkt iiils;rirrnrar-rs. l)rr hirrncr
sl<irrcla birnorna l.ingt inrair rlct iir clags.rtt
ta Lipp potaliscn.

NASd

Pii försontnrarel'r, när kiilplanlorna .ir
sntå, iinns c/ct p/at-s iör ;trtnat mell;rn
r/crrr. -5en.rre tar cle upp hel;r )./tan.

Plats för kcmpersferi
'lill cn v;ilski)tt odling hör ol.t;r err l<o,

1;osl. Dr:n kan ofta sc cir srirul.i,ski".i1rig ul
;ivcn onr rlln rkiits bra. -färrk pa att pl.,rce-
ra clen s;i.rit cicri ink'g,crrc.rar g,r.rnr-rarira.

Vill du l.ira clig nrcra orr hur nran
utnvtljar r:lt i<ijksr,;lxtl.rncl nrccl bergr.rn-
sacl ,vta s;r cil'ektir,'t st-rnr rliilligti

L;i,\ da n(,lgon a\1 iitljanrlc utnr;irkta
bockcr: "Odl.r i rtrta" ar, Karin L3erg

Iuncl, Rairclr & Sjt)greirs ir)rl;rg. "Odla i

kv.rc.lral" av N,1cl Blriholorncn,r(,ustai
Al nr, Norstccits fa)rlrg.

Det blir lättare att få plats med allt du vill odla om
se ut" Orn du börjar sä och plantera utan att försl

terna inte får plats"
I7år planerar vi odlingslotten och lär dig utnyttja

Blomrabattcr och t.lerarig,a växici' sor"t.t

fruktträd och bärbuskar biJr placeras först.
lc träd och busk;ri' ska ju stå pii sanrrni,r

prals i nriinga iir och clå rniiste cle fun
bc-;rjan pl.rceras s;r att de passar ihop mcd
dc övri g.l köl<sviixterna.

Me.cl blonrrabaltcr är clct sirnrma sak.
Ofta blilnclar nran ju b;rcle perrcnnt'r, löl<-
värler och ettårig.t r,,axtc.r i rabatterna och
däriiir bör filatscn iör cjenr bestänrnras cn
g;ing, för all.l. I griins;rkslanclct bör rrran
cläremot l.ita de olik.r sorterna b,vta J-rlats
v.rrjc iir, fr;irirst av det sk.ilct iltt sanrnr.r

l-,t. I tt lttl'. I i' ( /," (rrrrr'; '. H,'t \"ltrn..rt

Utgiven av

fxenrpcr/ på hur en
o d I i n g-s I r:tt k.-in c/i s-

ilonercr-s. F r u kttr iicl,
bärbu-skar och
Itlomraltattur har
fa-st.i p/al-ser och
orng()r grön.saks-
lantl-^t.
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Nr 5 - Planera din odlingslott

rlu i förväg planerar hur landet ska
planera kan det hända aff de srsfa

ytan på bäsfa säfl"

sortcr inte bör ocllirs på sanrrna pl;rts ;1r

cftcr år. I stället bi)r nran tilliimpa s k r'.rx-
el bru k.

Det är bra att placcra lräcl, buskar och
blonrrabattcr sii att c.le onrger grcinsal<slan-
clet. Bilden ger ett excrlpcl på hur dei kan
sc ul. De iler;irig;r r,ärierna gcr clt'ssutom
bra g,riinsrn.irkerring nrot gr;Innarna. N4cn
kom ihåg att b;icle trilcl och Lruskiir vaxer

'i11 
.lor.t.,r \m.lnirti{rnt. De tir irtle -,ilt.r.

.,t tt,i:',r F,r,in.er.rli ri,'tJrcr ir ö\Fr *r,rn-
nens lott.

cr*&iksaNt

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar



Om sängar och gångar får de här måt-
ten blir det lätt att arbeta.

CA 3O CM

Sängar eller rader?
Du kan dela in landet i ca 80 cm breda
odlingssängar som skiljs åt av 30 35 cm
breda gångar. Eller också kan du odla i

rader över hela ytan.
Odlingssängar har flera fördelar. Det är

lättare att planera sin odling när landet är
uppdelat i mindre bitar. Odlar du på säng
blir det också naturliga "trafikleder" i lan-
det. Har du radodling frestas du lätt att
trampa Iite överallt. Då packas jorden till
så småningom och det växer sämre. Sär-
skilt lerjordar har lätt för att bli tillpac-
kade.

Breddmåttet B0 cm för sängarna gör det
bekvämt att arbeta från gångarna. Du når
halva sängen från ena sidan och andra
halvan från den andra. Det går lätt att så,
rensa och gallra.

En enkelsidig säng, I ex mol en vJgg,
görs bara 50 cm bred av samma anled-
ning. Den når du bara från ena sidan.

Vissa sorter passar inte att odla på säng,
t ex potatis och jordgubbar.

Växelbruk
Om samma slags grönsaker odlas på sam-
ma ställe år efter år finns det risk för s k
jordtrötthet som leder till allt sämre skör-

dar, även om du gödslar. Därför bör de
olika sorterna växla plats varje år. Det här
kan bli en smula besvärligt att hålla reda
på om du tar varje sort för sig.

Dela därför in grönsakerna i grupper
med liknande näringsbehov så går det lät-
tare att praktiskt tillämpa ett enkelt växel-
bruk.

Först delar du in odlingsytan i tre delar.
På yta 1 odlar du potatis och andra rot-

frukter (morötter, rödbetor, selleri m fl).
På yta 2 odlar du ärtväxter (ärter, bö-

nor). Aven lök kan placeras här.
På yta 3 odlas bladgrönsakcr (kålJ

ter, sallat, spenat, dill, persilja m fl).
Nästa år flyttar du växtgrupperna så att

bladgrönsakerna kommer efter ärtväxter-
na. Där du odlat bladgrönsaker året innan
sätter du rotsakcr.

BIadgrönsaker har stort behov au kv';..
och där du odlat ärtväxter är lorden kvä-
verik. Ärtväxter kan nämligen binda kvä-
ve direkt ur luften och en del av detta
kväve stannar kvar i jorden till året därpå.

B Iadgrönsakerna har störst behov av
näring. När du gödslar ska du iförsta
hand gödsla den yta där du tänker odla
sallat, kå1, spenat och mangold.

På detta sätt fortsätter du sedan att flytta
de olika växtgrupperna varje år.

Det finns ytterligare ett skäl till att tilläm-
pa växelbruk. Risken för sjukdomsan-
grepp minskar. Den besvärliga klumprot-
sjukan på kål har exempelvis inte lika lätt
att angripa kålen om du flyttar den till ny
jord varle år. Det är likadant med många
andra skadegörare, t ex nematoder och
en del insekter.
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Välja sort
l häfte nr 7 "lättodlade grönsaker", kan
du läsa om ett antal sorter som passar bra
för den som inte har så stor odlingserfa-
renhet. Är du nybörjare så prova dig
fram. Odla många sorter till en början -
men bara litet av varje. Du lär dig snart
hur de olika sorterna ska odlas och vilka
som trivs bra på din jord.

Odlar du mer än vad som förbrukas un-
der :ommaren, så vJli 'orter som pdssclr
de lagringsmöjligheter du har. Odla t ex
inte massor med rotfrukter och potatis om
du inte har någonstans att förvara dem.

Har du däremot en frys odla då myc-
ket ärter, bönor, spenat eller mangold,
persilla och dill - dvs sorter som går bra
att frysa in.

Lagom mycket
Du lär dig efterhand hur mycket du behö-
ver av de olika köksväxterna. Här kom-
mer ändå några tumregler.

En potatisrad på 10 m rymmer 30-35
plantor. Ett bra potatisår kan du få 40-50
kg av en vintersort där. Men det kan
också bli mindre. Tidig potatis ger inte
alls lika stor skörd som vinterpotatis.

Bönor på stör ger också stor skörd i för-
hållande till den yta som krävs. Tre "bön-
hyddor" med vardera tre störar kan ge
bönor som räcker hela vintern för en nor-
malfamilj.

Odla alltid sallat, rädisor och spenat i

omgångar. Så med två-tre veckors mel-
lanrum. Sår du för mycket på en gång blir
det större skörd än du kan ta tillvara.

Vinbärsbuskar blir mycket bördiga efter
4 5 år. Det är absolut tillräckligt med 3 4
buskar för ett hushåll. Tänk på att vinbärs-
buskar blir mycket vida efter några år. En

buske kräver ofta mer än en m2 i

utrymme.
En rad hallon behöver inte mer plats än

ca 60 cm på bredden. Hallonplantor be-
höver stöd i form av trådar på ömse sidor
om raden. Crenarna är svaga och bö1er
sig annars lätt. Hallon är utmärkta som
gränsmarkering. Hallonstödens käppar
och trådar bildar ett slags staket. Men
kom ihåg att hålla minst r,/u meter till lot-
tens gräns.

En hallonrad kan ge skörd i många år,
bara de tvååriga skotten, clvs de som just
burit skörd, skärs bort vlrje sensommar.

Jordgubbar planteras helst i rader med
60-70 cm mellanrunr och ca 30 cm mel-
lan plantorna i raden. Skörda inte på sam-
ma plantor i mer än tre år. Skörden mins-
kar efterhand, plantorna blir lätt sjuka
och du bör plantera nya.
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