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Lökens blommor är vackra att ta in 
och sätta i en vas! Dessutom är lök-
blasten god att skära ner och ha i 
sallad, istället för purjolök!

Ringblommorna från förra året har självsått 
sig och dekorerar även grönsakslandet i år, 
dock inte lika symetriskt och fint, utan mer 
vildvuxet. En och annan nässla smyger sig 
också upp i odlingarna, men det är förvå-
nansvärt lite ogräs ändå.
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MÅNADENS TIPS! 

• Så nytt! Vill du ha skörd länge kan du 
fortsätta att så omgångar av morötter, 
spenat och sockerärtor. 
 
• Gör gröna smothies! Blanda ner 
spenat, ärtskotten på sockerärtorna, kål 
och annat gott, tillsammans med säsong-
ens bär!
 
• Snoka och snegla över staketet 
hos grannen och lägg märke till vad som 
blommar fint där. Då kan du be om att få 
dela en planta till hösten och plantera i 
din egen trädgård. 
 
• Samla in och torka nässlor!  
Gott att blanda i sin smothie på vintern, 
eller som godis till hönsen! 

Detta har gjort att det som nu 
kommer upp, växer helt oor-
ganiserat  och huller om buller 
eftersom hönorna blandat runt 
fröer och jord till en härlig gott 
och blandatsådd. Jag tröstar 
mig med att det är ju det som så 
tjusigt kallas ”potager”, blom-
mor och grönsaker tillsam-
mans, i en enda röra. 

Som tur är har jag ju också 
förodlat en hel del, som kan 
sättas ut i de luckor som even-
tuellt blivit. Broccoli, brys-
selkål och spetskål är nytt för 
i år, och jag ser med spän-
ning fram emot små kris-
piga buketter att knapra på.  
Fänkål är också en nyhet för 
mig. Jag har aldrig odlat det 
förut, inte heller smakat på 
det och därför var det kanske 
inte så konstigt att jag huttade 
ner hela den nyinköpta krukan 
med minifänkålsplantor i en 
grop i jorden när jag plante-
rade den. När den sedan bör-
jade växa insåg jag att det var 
ett dussin plantor (och inte en 
buske) som med fördel skulle 
planterats var och en för sig, i 
en rad. Lärdom till nästa år är 
att kolla upp hur saker och ting 
ser ut, innan man odlar det.  
Har ni lagt märke till hur trev-
liga trädgårdsmänniskor för 
det allra mesta är? Skutta in i 
deras trädgård när de är ute och 
påtar och bekanta dig lite. De 
flesta berättar mer än gärna om 
sin trädgård, och de allra flesta 
är också väldigt generösa med 
att dela med sig av plantor och 

fröer om du vill ha! Jag själv 
har sneglat länge på en god 
väns grannträdgård, och här-
omdagen tog jag mod till mig 
och klev över staketet och fick 
en trevlig rundvandring i träd-
gården. Som bonus fick jag 
med mig både överblivna pur-
jolöksplantor och en fin planta 
pepparrot. Det är ju så att man 
ofta odlar för mycket, får plan-
tor över eller helt enkelt drab-
bas av en galen ta-till-vara-på-
hybris. Jag själv har en släng av 
just detta. I växthuset har näm-
ligen höstens gamla tomater, 
som stilla ruttnade och sedan 
myllades ner i odlingsbasäng-
en i växthuset, börjat gro. Åtta 
fina, stora, förodlade exemplar 
växer som planerat på höjden. 
Under dessa har nu en djungel 
av små, små tomatplantor bör-
jat komma upp, från självsådd. 

Hur svårt kan det vara att bara 
rycka upp dessa och slänga på 
komposten? Svaret är - SÅ 
svårt! Istället plockar jag upp, 
och planterar om dom i små 
krukor där de får växa till sig. 
Problemet är nu att det aldrig 
slutar att växa upp nya små to-
matplantor. Så är det någon där 
ute som vill ha, förvisso små, 
men väldigt rara tomatplantor 
så är det bara att höra av sig. 

Odlarens största dilemma, 
den tvångsmässiga känslan av 
att ta tillvara på allt, och så för 
mycket. Andra odlares lycka 
– galningar som tar tillvara på 
allt och sår för mycket. 

Nu börjar det äntligen likna något som skulle kunna 
kallas grönsaksodling i mina land. Den här vårens kalla 
väder har verkligen inte varit till odlarens fördel, och jag 
tror inte bara att jag talar för egen del. Lägg därtill sjukt 
olydiga höns som gjort det till en sport att flyga över 
mitt staket och bada i odlingskragarna så förstår ni. 
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