Handbok

Lästips:
Kaniner
Korv
Vikblöjor
Basilika
mer lästips...
Alternativs handbok i självhushållning är en "wiki"; alla kan lägga till och ändra i artiklarna. Har du frågor
om hur det går till så läs under Hjälp eller maila handbok@alternativ.nu
Behöver du inspiration eller info om ett ämne det skrivits om i Åter kan du be Petter om en pdf av artikeln.
Handbokens ämnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygga och bo
Djur
Hantverk
Mat
Odling
Levebröd
Övriga ämnen
Övrigt

Att göra i februari
Vill du ändra eller lägga till något i självhushållaråret? Klicka här!
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Odling
• Om du har eget utsäde där du är tveksam på grobarheten,
testa lite nu på en blöt trasa, så vet du sedan hur tjockt du
ska så, eller om du behöver köpa nytt.
• Har du inte beställt vårens fröer ännu så gör det nu.
• Så purjolök i brätten för senare utsättning på friland.
• Om du har ett växthus som tål några frostnätter kan du
redan nu börja så tomat, chili och paprika inomhus.
• Ta en titt i jordkällaren så du säkert vet att du har kvar
sättpotatis. Om en del potatisar börjat bli dåliga kan det
vara bra att plocka genom alltihop. Släng dåligt, lägg
småpotatis i lådor för utsäde och de fina i lådor att äta.
• Plocka undan fina rotfrukter som du tänkt ta frö på, så du
plötsligt inte ätit upp dem...
Djur
• Trappa upp kraftfodergivan till tackorna.
• Hönsen borde vara i full gång nu, sätt in/öppna fler reden
om det behövs.
• Slakta av de ungtuppar som vuxit upp under vintern men
inte ska sparas.
• Om man vill grilla marinerad kalkonfilé i sommar är det
lagom att köpa/kläcka fram kycklingar nu.
• För att utnyttja kaninbetet bäst över sommaren är det
lagom att släppa ihop hane och hona nu. Då är ungarna
redo att beta när gräset börjar växa.
• Ge tackorna selentillskott 6 v samt 2 v före beräknad
lammning.
• Klipp tackorna i god tid innan lammning, helst i alla fall 4
veckor innan, det är inte bra att bråka med dem allt för
nära inpå lamning. (dels kan det ev lättare bli fellägen, dels
blir tackorna stressade) Tackornas matlust blir dessutom
bättre och lammen riskerar inte att suga på smutig ull
istället för spenar när det väl är dax för dem att födas.
I hushållet
• Gå genom vitkål och rotfrukter i jordkällaren. Det man tror
kommer bli dåligt skyndar man sig att äta upp eller göra
någon inläggning med. Mjölksyra går också, men det är lite
lättare att misslyckas, än med färska råvaror.
Övrigt på gården
• Satsa på att få färdigt veden, bästa torken är på våren.
Enligt Bondepraktikan måste veden vara huggen till påsk
för att hinna bli lagom torr till vintern.

Att göra i februari
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Har du inget att göra?
Här finns en lista med saker att hjälpa till med!

Att göra i februari

3

