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användbart

Hösten 2022

Med start i slutet av september
ordnar Koloniträdgårdsförbundet
fyra webbinarier som vi hoppas ska
inspirera till nya idéer och drömmar
inför nästa års odlingssäsong.

TISDAG 27 SEPT KL 18.00

Vitlök – en riktigt
smakfull odling
Stifta bekantskap med en rad olika
vitlökssorter och deras olika egenskaper. Lär dig allt du behöver veta
för att lyckas med din vitlöksodling;
om jorden, skörden och hur de
färdiga lökarna ska hanteras. Du
får också veta varför du inte ska
plantera vitlök köpt i affären samt
en rad andra handfasta tips och
råd.
Föredragshållare: Åke Truedsson,
känd tomat- och vitlöksexpert och
författare.

22

Vad vill du veta mer om?
Tipsa oss gärna om ämnen
du tycker att förbundet borde
ha ett webbinarie om.
Mejla johanna@koloni.org.

Höstens program:
TORSDAG 20 OKT KL 18.00

Asiatiska blad och rötter
Upptäck och lär dig odla spännande och välsmakande asiatiska
bladgrönsaker och rötter. Du får
också tips var du kan hitta frön och
hur du kan använda dem i maten.
Föredragshållare: Karin Arver,
kolonist med inspirerande odlingar
på Årstafältets koloniområde i
Stockholm.

Stora boken om bokashi
Jenny Harlen och Emma Stille
och Malin Sairio
Leopard förlag 2022

NÄSSLORS NYTTOR

Är det kanske dags att testa några nya sorters vitlök
eller asiatiska grönsaker nästa år? Eller att skapa
en vackrare köksträdgård med potager? Och går
det att anamma skogsträdgårdens filosofi på en
kolonilott?
Länkar till webbinarierna hittar du på Koloni
trädgårdsförbundets facebooksida, både som
inlägg och evenemang, samt på hemsidan. De är
gratis och öppna för alla. Alla webbinarier spelas in
och kan ses i efterhand under en begränsad tid.

Följ
förbundet på
Facebook så blir
du automatiskt
påmind om
programmet!

Karlstadsbon Jenny Harlen var en
av de som för dryga tio år sedan
introducerade bokashi i Sverige,
nu har hon tillsammans med Emma
Stille och Malin Sairio utkommit
med ett inspirerande och läsvärt
praktverk om bokashi.
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Webbinarier för
odlingsälskare

ALLT OM BOKASHI

ONSDAG 16 NOV KL 18.00

ONSDAG 7 DEC KL 18.00

Potager i köksträdgården

Perenna grönsaker och
skogsträdgårdsodling
på kolonin

Få idéer och goda råd om hur du
kan skapa en dekorativ köksträdgård med hjälp av grönsaker och
blommor. Det börjar med design,
planering, växtval, följt av odling
och skörd. Inspiration inför planeringen av nästa års odlingssäsong
utlovas.
Föredragshållare: Anette Nilsson,
odlare med lång erfarenhet av
potager och författare till boken
Den blomstrande köksträdgården
– Potager på svenska

Det finns flera sätt att odla ätbart.
Vill du inte börja om från början varje år med sådder, kan du
istället satsa på att odla perenna
grönsaker, bär, nötter och frukt. I
skogträdgården odlar du mer med
naturen och låter växterna hjälpa
varandra och dig. Här får du både
tips på växter, goda råd och inte
minst - nya idéer.
Föredragshållare: Philip Weiss,
skogsträdgårdsinspiratör och författare till boken Skogsträdgården
med flera.

KOLONITRÄDGÅRDEN 3.22

Nässlor, Urtica dioica, är
bland det nyttigaste man
kan tänka sig, den är med
sitt rika näringsinnehåll
allmänt stärkande, nässlan
sänker också blodsockret,
är urindrivande och gör att
urinsyran minskar, vilket är
bra om man har eksem eller
reumatism. Nässlor är rika på
C-vitamin, ett vitamin som
gör att kroppen bättre kan
tillgodogöra sig järn. Inom
folkmedicinen användes
även nässlor utvärtes, bland
annat slog reumatiker med
färska nässlor på ställen
med reumatisk värk, som
handleder. Förfarandet ökar

blodcirkulationen, något
som minskar den reumatiska
värken. Förr odlades också
nässlor som spånadsväxt,
det vill säga man vävde
tyg, netteltyg av nässlornas
fibrer. För att få fram fibrer
bereddes de på samma
sätt som lin, det rötades
skäcklades, bråkades och
häcklades. Nässelfjärilens
och andra fjärilars larver livnär sig också på nässlor. Och
så är ju nässlan rik på kväve
med mera, vilket gör den till
en av trädgårdens viktigaste
näringskällor. Nässlan är en
prima kulturväxt helt enkelt.
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Hjälp fåglarna
i vinter genom
att ge dem mat
på kolonilotten
eller balkongen.
I boken Fågelmatning – allt
du behöver veta
skriver författaren
Niklas Aronsson
att fågelmatning
gör oss avstressande. Vårt välmående ökar
också när vi hjälper fåglarna med
mat, samtidigt som vi känner oss
närmre naturen. I boken berättar
författaren vilka fåglar som föredrar vilken mat och slår hål på en
del myter. Boken innehåller också
en ny utbredningskarta på de 53
vanligaste fåglarna i Sverige.
Niklas Aronsson
Fågelmatning
– Allt du behöver veta
Avinum förlag 2022

Bild på frilagd insekt?

Tips!

Massmord på insekter
Ni har väl inte missat den
franska dokumentären från
2021 om den pågående
insektsdöden? Se den. Finns
på SVT Play

Örtasällskapet

SKÖRDA MATEN
I NATUREN
Lättplockat är en bok med tips
och råd om hur du skördar i
naturen och tar till vara ogräs,
vilda växter och bär. Den är
pedagogisk upplagd och har
ett fiffigt skördeschema där
man kan se vilka växtdelar man
kan skörda vilken tid på året.
Ett annat schema beskriver vad
man kan skörda på de olika
växterna, för matlagning och
örtterapi. Några av växterna
som tas upp är gamla välkända
favoriter som rosor och lingon,
andra är med ovanliga som
gulmåra. I boken berättas om
hur växterna tillagas, hur man

MATA FÅGLARNA
I VINTER

ANNONS

bereder salvor, använder de
som färgväxter med mera.
Boken innehåller också en
ordförklaring över växternas
aktiva ämnen.
Lättplockat
Rose Wilkinsson
Söderköpings bokförlag 2022
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