Handbok

Lästips:
Torkning och lagring
Honungsjössar
Sågverk
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 juni
Vill du ändra eller lägga till något i självhushållaråret? Klicka här!

Odling
• Så snart man ser att det inte blir några fler frostnätter kan man sätta ut de sista plantorna.
Avhärda gärna plantorna någon vecka innan genom att ställa ut så lådorna några timmar om
dagen, successivt mer och mer. Risken är annars stor att de får en liten UV-chock när man plötsligt
sätter ut dem i solen. Det visar sig i så fall genom att bladen blir ljusa och hela plantan hängig och
kanske tom dör.
• Någon gång i mitten av juni kan det vara lagom att så en andra laddning morötter. Genom att inte
så allt på en gång fördelar man skörden lite.
• Se till att hänga med i ogräsrensningen redan från början, så du har läget under total kontroll.
• Titta på krus- och vinbärsbuskarna efter krusbärsstekel. Nu i början av juni kan man längst ned
och längst in i busken finna blad med många hål i. Tittar man noga så sitter en pytteliten larv i
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varje hål. Tar man inte bort bladet nu växer larverna snabbt till sig och slukar bladen på hela
busken.
Djur
•
I hushållet
• Rabarberna exploderar nu och ett bra sätt att ta hand om stora mängder är att göra rabarbergodis
och rabarbervin.
• Gräslöken växer för fort nu och går snabbt i blom. Klipp av hela buntar nära marken för att förnya.
Mixa/mal 1/3 gräslök, 1/3 libbsticka (som också är jättestor nu) och 1/3 övriga örter. Blanda i salt
och bred ut för torkning till örtsalt.
Övrigt
• I slutet av månaden börjar det kunna bli dags för höskörd om en långvarit högtryck innfiner sig,
börja se över maskiner/utrustning så att de är hela och fungerande inför det stundande arbetet.

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

Att göra i juni
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