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ÅRET RUNT 2017
UNDER SKÖRDEÅRET 2017 BJUDER VI IN TILL 

LÄRORIKA VISNINGAR, FÖREDRAG OCH 
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT ODLING OCH SKÖRD.

UNDER VÅR VISNING FÅR DU VETA MER OM  
PLANTERING AV VITLÖK OCH VAD SOM KAN 

LÄMNAS I KÖKSLANDET NÄR KYLAN KOMMER 
Visn ing söndag 1 oktober k l .  13

Botaniska trädgårdens köksträdgård, Uppsala
w w w.botan.uu.se /skordearet

viSSte du att...

Många växter kan sås sent på hösten eller under vintern. 
Spenatfrön klarar att ligga i kall och frusen jord, som tinar 
och fryser om vartannat. De gror när temperatur, fukt och 
ljus är bra nog.

Andra grönsaker som tål att sås i kall jord är till exempel 
palsternacka, morot, sallat, kål, persilja och dill. Även vissa 
sommarblommor som normalt sås på våren kan sås mycket 
tidigare.

Ett tips är att så fröna i smålådor som ställs i ventilerade 
plastbackar med lock. Lätt att sköta och växterna får en 
riktigt tidig start när vårsolen kommer.

Fler bra tips hittar du här:

http://blogg.land.se/skillnadens-tradgard/sa-gronsaker-i-
plastback-utomhus/



Faktablad – Året runt
vitlök

När vi köper vitlök i matbutiken tänker man kanske inte på att det 
finns massor av olika sorter av vitlök (Allium sativum). De skiljer 
sig i smak och andra egenskaper. I år planterar vi tre olika vitlökar.

Allium sativum Monardo - en handelsbeteckning som egentligen 
omfattar flera likartade sorter med spanskt ursprung. De får rejäla 
klyftor med intensiv vitlökssmak.

Allium sativum ’Therador’ - sort som ger stor skörd och dessutom 
är väldigt tålig och lättodlad. Utsökt smak.

Allium sativum ’Unikat’ - en medelstor sort med grålila skal 
som oftast ger 8-13 lilafärgade klyftor per lök. En köldtålig och 
lagringsbar vitlök från Tjeckien som både är vacker och god.

Oktober är en utmärkt månad att sätta vitlök för att få skörd 
följande sensommar. Vitlök från mataffären är ofta kylförvarad och 
lämpar sig dåligt för sådd. Eftersom köldcykeln bryts när den ligger 
i butik börjar den växa under hösten och riskerar att frysa bort.

ÄrtSkott

All odling kräver inte så lång framförhållning, och vissa grödor går 
att odla närsomhelst på året. 

Vanliga torkade gula ärtor från mataffären går alldelses utmärkt 
att plantera och få att växa. Det är bra om man blötlägger dem 

under ungefär ett dygn innan man sår dem i fuktig jord. Ställ i 
köksfönstret och glöm inte att vattna. Skörda ärtskotten redan 
efter ett par veckor när de är decimeterhöga - en delikatess i 
salladen!

Spar en del av Skörden i landet

JordÄrtSkocka

De håller sig bra i jorden och kan skördas ända fram till vårkanten. 
Klipp ner plantorna på senhösten, men spar ett par decimeter av 
stjälkarna. För att det inte ska bli problem att få upp knölarna när 
tjälen går i jorden kan man täcka marken med ett lager halm.

kÅl

Låt svart- och grönkålen stå kvar i landet, de håller sig länge. Om du 
lämnar en decimeter när du skördar kan det komma nya skott ifall 
senhösten är mild. Huvudkålen kan efter skörd ge små minihuvuden 
om plantan får stå kvar. Brysselkålen förvaras utmärkt ute i landet.

purJolök

Skörda efter behov hela vintern, när det är fruset får man skära av 
precis ovan mark. Tänk på att alla grönsaker som skördas efter frost 
bör konsumeras direkt, de duger inte att lagras inomhus.

Tänk på att skydda ditt utomhusskafferi från harar och rådjur! 
Låt skörderesterna vara kvar i landet. Maskarna behöver mat och 
de hjälper till att bearbeta jorden inför nästa år. Kvarvarande växt-
material kan vändas ner i jorden till våren.

Stuka - rotSakSförvaring pÅ gammalt viS

Se till att det är väldränerat genom att lägga grus i botten och att det 
finns en avrinning. Lägg en bädd av granris och sedan halm. Stapla 
grönsakerna i en pyramid 
och täck med ett tjockt lager 
halm. Skydda högen med 
ytterligare material. Takpapp 
kan eventuellt användas, 
men glöm inte att göra ett 
ventilationshål. För att lyckas 
behöver grönsakerna vara 
nyskördade och friska.




