Våra besökare undrar hur vi får så stora grönsaker
Här får du svaren
1. Vi har ett bra odlingsläge. Det är solbelyst i syd-norr riktning och skyddat av granhäcken. Stenanläggningen mellan bäddarna samlar dagens värme för natten.
2. ”Vi odlar jorden.” Det allra viktigaste är att ha en bra jord, annars blir det aldrig fina grönsaker.
I april–maj bearbetas jorden noggrant:
* Alla rabatter får sin dos av välbrunnen stallgödsel (hästgödsel) ett 5–10 cm tjockt lager över hela
odlingsytan beroende på växtslag (ärtor och bönor mindre, rotfrukter och kål mer).
* För att få in alla ämnen som växterna behöver strör vi över granulerad hönsgödsel (Biofer, KRAVgodkänt).
* Allt blandas ordentligt in i jorden genom grävning med grep eller liten jordfräs.
* Jordytan bearbetas med järnkratta och jämnas till.
* Före sådd och plantering ska bearbetad jord vila minst 1–2 veckor för att jordstrukturen ska bli bra.
3. Vi använder växtföljd – varje år skiftar grönsakerna plats. Vi gör detta för att undvika jordtrötthet
och förebygga uppkomst av jordbundna växtsjukdomar.
4. Starka och friska plantor klarar angrepp av skadegörare och sjukdomar bättre:
* Vi har höga krav på fröer och förkultiverade plantor.
* Det är viktigt att plantera med rätt rad- och plantavstånd.
* Riklig och rätt vattning är mycket viktigt för grönsaker.
* Det ska vara rent. Ogräsrensning och växtdelar som har gulnat eller inte längre behövs måste
klippas bort. Sjuka växtdelar ska tas bort fort.
* Vid skadedjurangrepp ska bekämpningen ske snabbt, redan från början. Vi använder biologisk
och bioteknisk bekämpning av skadedjur.
* Växtstöd bör anpassas efter växternas behov och storlek.
5. Gräsklipp (ca 5 cm tjockt lager, OBS! inte för nära rothalsen) håller jorden fuktig och fri från
ogräs samt tillför näring.
6. Det är viktigt att städa grönsakslandet på hösten så att sjukdomar och skadegörare inte kan
övervintra.
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