
b;ittre. Luft ctc lt r,ratlcn tr.inBcr igcnctnr
c.lc'ir tunna f ilrerc]Lrl<ern.

På sensonrnr;rrcn brir clclcl< cltrl<gr lits
bort. Det kan ltli iör r,,trrnt unclr-.r rlgr oclt
clå r,iixcr ltara ltl.rclt-.n, inic rötierna. Ris
ken för angref)f) rninsl<ar ocksa jri l;ingre.
soirnr.rrern Iiclcr.

Lök och puria
Lril<;ir l.rtt att odla, s.irsl<ilt onr clLr s;ittcr
s k siir:l<lök c.llcr s.ililiil<. Egentligcn.ir clct
bara i st,d ligaste Svt rigc sonr nr.ur l<an s.i
Iok 1rå t.rilanrl.

Röd och gul rnatliik (l<e lralöl<) s;itts
g.rnsl<a tält, ca I 0 c il nrellan lrjkarna oc Ir

I 5 20 c.nr nrell.tir r.rrlerna. Schalottenlök
siitts nagot glcsare t-t.tcrsonr clt n f.ir ilcra
löl<.rr frårr varjc sitttlök. Llut l<r.tvcr cliirii)r
rrer ltlats.

Du k.rn skijrcl.t lök rcclan ticlig,t 1ta sonr-
nraren för löpancle bcho,", är,or or-l clor
inle nått full storlcl<.

N;1r lcikltlaclcn r,,issn.rt necl på lrristern .ir
clct clags att sl<örda. Ta u1t1t lcil<arna ctclr
lägg, clent.rll torl<a utonrhus lrror unrlcr
t.lk ictt par vcckor. Bunt;r sr.clitn iholr
denr oc.lr fi)rvar;,r clenr p:r ctt trtrrl, svait
st;ille.

Lök är /.itta-st alt ot//a o/-ll /ltclr) ant'iitt-
ai('r \.1tt/rri<.

Utgiven av

Purjo 1'rirocll.ts irronrltus. S;r istclra krLr-
lior cllcr isiil.rcl.t i nr.rrs ocrlr g.rllr.r orl c1c

sliir liir f.itt. Dc. l<itn anrrars lrli iiir spirr
kiga.

Sätl ut ltlanturna i ntal ntccl l5 .40 cnr
r.rcl.rvstancl oclr rnc,rl l0 l5 cr.r nrc'll.rn
lrl.rntornii i raclcn. Ani.,iirrrl ltl.rntr:rings-
pirrnt: och siitt ltlarrtorn.r galrsl<a cljLrpt
r-ninsl 5 cnr cljupt sl<.i rötterna ner. Kulta
g.irna u1t1t jrtrcl l<ring stj,ill<arn.t n.ir ltLrrjon
bi)rjar gro,,,na rl;r blir clc r,'it.tre .

Pirrjo tirl irost oc lr l<an stii ute. 1r...,
vin lern.

Rädisor
Iiiicl i-.rtr ,,'iircr 1irrt. De iir skörcie [iircl iga

':l veckor c1'lc:r sirclclcn D.i sk.r clc sl<orclas
clirt:l<t. Far cle slii kr,,.ir i lancit:t lrlir cle triii
ga och alltt.ör starl<a i snr;rl<or.

Så cliirior r.icl isor oft.r, Itclst varann.ln
vccl<a. Dc't firrns iler,t sorle:r. t-hc'rrr,,tsclle
.ir cJen biist.t fi)r sontnrarsåcici ocrlr sen
sl<örcl.

Kryddörter
Dill, pcrsilja oc:lr gr.isli)l< frör inte sal<nas i

nagon ki)l<sl r-iidgårcl.
[]ersilja oclt clill s.ts ltiicla ticl igt 1ta va-

r,'rr Dill r.rr {ll \tlelli-,,', r,ll 1r,rr jt,llt('r.
Vill clu Ira l<ronri ill till kr.il.torna biir clen
siis unge:l.iir virl nriclsontn'rar. Dill ii)r in-
frysning, sl<rirclas nritl 1ta sonrnrarcn rr'i"
ltlatlen iir sorl lrocligasl.

Persilja g,rrtr långs;tnrt. Det clrojcr l.inge
innan clu kan sl<rjrcla 1t:i l,arcns nys.iclcla

ltcrsilja. Nlerr viixtor är tva;rrig och i)r,cr-
vinlrar onr cltr rrintcrtiicker dcrr. ['a r,,:ircn
och iiirsonrnr.rror l<an clLr cliiriiir sl<ör
pcrsi I j.r pa fjctlitrcts ltl.tntor.

Gräslök .ir ltcrcnn oc lr konrnro' igcn iir
cftcr irr. Dct finns itl.ta ltlanlr.rr att l<o1ta.
V.iljcr c1u att sil sjiilv kan clu sa l5 20 t.rijn
icn liten l<ruk.r irronrlrr-rs int.trs altril.
[)lanlera scc].tn ut .tllt sonr en c'ncla ltlanta.
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Nr 7 Lättodlade grönsaker

Den som inle odlat köksvåxter kan ha svårt att välja hland de hundratals sortcr sonr
finns. Det du först och {råmst ska tånka på vid sortvalet är detfa: odla sorter sam clu

ker om!
Här rekontntenderar vi en del sorter som båcle är lättodlade och ger god och riktig

skörd"

Plocksallaf Nl.rngolclpl.rntorna kan sla l<r'ar i ianclct

odla lrlecl<sallaf ;ir ciet ltck,,,ii'tastr-' öl'er virrtcrrr' V'ixterr 'ir närlligcrl t""iarig

sdLi.r .tt få .g.r s.rllar. Du s.r e. gir.g p. ?..l.l'l.l',.'l::li. \iil,.r sl<i)rrla errr rlel lrl,rrl

l,.r.r.c.lr skttrclar 1tå sarrnra ltl.rrit.r iicla .iven;la ','itrct'r it'rtr.lt'l lllatrlart gilr iblorrr.

sonmrarcn genonr atl plo<'l<a ltl.rcl fi)r
blacl . Det viirer hcla ticlcn ut nva l.tlacl
efterhancl sonr clc g.rnrl.r skorclas.

Niir du sl<iirclar hu,,,ucls.tll.tt l;tr rlrr rl;ir-
enrot lrcla pl.rnlarr.

Ett par olil<a srtrtcrs ptloc.l<s.illat före,
konrnrer. Borvl, sonr lr.tr ljusgri)ira, kr-Lrsi-
ga blad och Änrc,rlkan-sk p/ock-r.r//at nrccl
rörll<ant.rclc bIacl.

Mangald
Denn.r storvuxn.t ltlacJgri)nsak ;rnviirrcls
ltil sanrnr.r siill sorl slJ€ltat, nte.-n itr ntc:r
liittodlacl erilersonr clu l<an skijrcla ltii sarn-
nra plantor lrcl.r sonrnt.rro'r. N4angolcl far

a, krr-rsiga ltlacl l)å I<raitig.t, r,,ita

sLläll<ar.
Stjiilkarn.t kan l<okas tillsanrnrans nrc'cl

blaclen. DLr l<an ocl<s.i fi)r-r,,iilla clcnt iiinis
oc,h iita clenr sonr sltarris.

I iinrpligt racliivståncl .ir l(l -10 cnt oc:lt
, tlan ltlantorn.t i raclcn l5 20 cm. Dr:t
tar ca 6 l,cckor fran siirlcl till iiirsta sl<rircl .

En nrcr ovanlig fornt av ntang,old lr.tr
rirrl,r rlj.lll.,rr i -l;lll('t r,lr r ii,r.

It'rl. Lar-s-l rl( f .ir k fccknlng.tr: / /an \/c,/lnr.rn

Utgiven av
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rt/an,go/c/ b.ic/e nr.rtni,'lllg oclr
vacker.



Majrova
Majrova är en lättodlad rotfrukt som till-
hör kålsläktet. Den odlas tyvärr alltför säl-
lan. Den är fin att riva och använda som
råkost. Rovorna kan också kokas eller ste-
kas efter att de skivats.

Majrovor sås direkt på friland på våren.
Det tar 7 B veckor innan de blir skörde-
mogna. Låt inte majrovor växa sig större
än B-1 0 cm. Stora majrovor blir träiga
och alltför skarpa i smaken. Lämpligt rad-
avstånd är 20-25 cm.

Grönkål
Crönkål är en vitaminrik grönsak. Den är
särskilt värdefull för den som har dåliga
lagringsmöjligheter. Crönkål kan nämli-
gen stå ute hela vintern om den skyddas
med nät mot harar och rådjur. Du kan
också ta upp plantorna med rötterna på
hösten och sätta dem tätt i en låda med
jord som du kan ha stående på bal-
kongen.

Crönkål sås inomhus i april och plante-
ras ut ijuni. Om du inte vill eller kan så
själv så finns det ofta plantor att köpa på
våren. Se till att grönkålsplantorna får vat-
ten på försommaren, annars kan de stan-
na i växten. Odla grönkål med ca 40 cm
avstånd mel lan plantorna.

Bönor
Både vaxbönor, skärbönor och brytbönor
(haricots verts) ger rik skörd. Samtl iga

finns både som låg- och högväxande.
Höga bönor odlas på stör, ett bra sätt

att få mycket bönor på liten yta. Sätt tre
störar i trekant med 60-70 cm mellan
varje. Bind ihop dem i toppen. Så 5-6
bönor vid varje stör. Bönplantorna täcker
snart störarna med sina långa, slingrande
skott. Skörden ijuli augusti brukar bli
mycket rik.

Så inte bönor förrän jorden blivit riktigt
varm. Det brukar vara lagom i mitten av
yuni.

Arter
Det finns många slags ärter. De vi särskilt
vill rekommendera är brytärter. De har
tjocka, köttiga baljor som äts hela. Sär-
skilt fina är de båda amerikanska sorterna
Sugar Snap och Sugar Bon. Båda är söta i

smaken. Man äter dem gärna råa direkt
från plantan.

Sugar Snap är högväxande, uppåt 2 m
och odlas med hönsnät eller fårstängsel
som stöd. Sugar Bon blir 60 70 cm I )

och odlas i rader med ca 50 cm avståno.
För att ge plantorna stöd kan du sticka ner
knappt meterlånga kvistar i raderna som
ärtplantorna kan klättra på.

lnte heller ärter ska sås förrän jord^n
blivit varm. Undantaget är sockerä. )

som kan sås tidigare på våren.

)

Lättodlade rotfrukter
Rödbetor kan gärna sås i två omgångar.
Den första tidigt på våren för sommar-
skörd och den andra i början av yuni för
vintern.

Rödbetor är nästan problemfria. De an-
grips sällan av skadegörare. På kalkrik
lord kan de någon gång få skorv.

Så inte för tätt. Från varje rödbetsfrö
kommer flera plantor och det kan bli onö-
digt mycket att gallra bort. Lämpligt rad-
avstånd är 25 cm. Gallra till 5-B cm mel-
lan plantorna i raden. Du kan skörda förs-
ta gången 12 14 veckor efter sådden.

Kålrot kan sås direkt på friland men det
' oftast säkrare att förodla inomhus eller i

" ft ant och sedan sätta ut plantorna på
landet. Kålrot är bra att ha vintertid efter-
som den är rik på C-vitamin. Lämpligt
radavstånd 40 cm, avstånd mellan plan-
torna i raden I5 20 crrr.

)körda kålrötterna före första frosten.
rrtl skillnad från andra kålväxter tål kålro-
ten inte frost.

Palsternacka sås tidigt, redan i april om
det går. Det tar tid för de stora rötterna att
växa färdigt. I motsats till många andra
rotsaker växer palsternacka bra på ler-
lord. Enda problemet brukar vara att få
upp de djupt växande rötterna ur den sty-
va lerjorden. Lämpligt radavstånd är 30
40 cm, avstånd mellan plantorna i raden
10-15 cm.

P al ste r n acko r, rödbetor,
moröl,Ler, mairova.

Morot
Morot är ingen lättodlad rotfrukt, men vi
tar med den här eftersom de flesta vill ha
morötter i sitt grönsaksland.

Morötter vill ha län jord, gärna sandig
och mullrik. I hård, lerig jord orkar rötter-
na inte tränga ner och morötterna brukar
därför bli små och missformade.

Så morötter i två omgångar. Första
gången så snart det går på våren. Radav-
ståndet bör vara 20-25 cm. Sommarmo-
rötter för tidig skörd gallras till 3-5 cm
avstånd. Vintermorötterna, som ska bli
större, gallras till B-1 0 cm avstånd.

Var noga när du väljer sort, det finns
speciella sommar- respektive vintersorter.

Från sådd till skörd tar det ca 3 måna-
der. Sommarmorötter kan skördas späda.

Morötter angrips ofta av skadegörare.
Krussjuka, orsakad av en bladloppa, samt
angrepp av morotsfluga, är de vanligaste
skadegörarna.

Det säkraste skyddet mot både bladlop-
pa och morotsfluga är att odla under s k
fiberduk (odlingsväv). Det är ett nytt, flor-
tunt, lätt skyddsmaterial. Duken läggs
över morotsraderna direkt efter sådden.
Förankra duken genom att lägga en sträng
jord över kanterna. Det måste vara tätt,
minsta springa gör att insekterna kan leta
sig in. Spänn inte duken över raderna.
Den måste ligga löst. När blasten växer
upp kan den hålla upp den lätta duken.

lnga bågar behövs. Duken ger också en
viss drivhuseffekt, vilket gör att det växerBönor på stör spar utrymme.


