
Februari

Köpa, beställa, inventera, se över

• fröer, sortval

• benmjöl, hornspån

• naturgödsel från ko-, häst-, höns-, får- och get.

• torvmull, torvströ

• etiketter, sålådor, plastkrukor, papperskrukor

• redskap

Ta in jordlådorna för upptining

Se över och rengöra fågelholkarna

Mars

Sådd inomhus i lådor eller krukor

10 purjo

15 nyzeeländsk spenat

30 tomat, paprika

April

1 Sådd av sallat i låda inomhus

15 Lägga potatis till förgroning, ljust

30 Elda upp ris

Maj

1 Sådd inomhus i krukor: gurka, melon, pumpa, squash, majs

1-10 Sådd i kallbänk: kål av alla slag, dill, rädisa, sallat, persilja

11 Kompost; köra ut, sköta om

Beskära och ev ta sticklingar av svarta och röda vinbär

Göra iordning frilanden

15 Fräsa eller skumplöja nyodling

20 Sätta tidig potatis

22 Plantera fleråriga kryddväxter

25 Första sådd på friland: morot, rödbeta, dill, kålrabbi, majrova, rädisa, sallat
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26 Sådd på friland: bladpersilja, rotpersilja, kålrot, grönkål

28 Sådd av ettåriga kryddväxter

30 Sätta gul sättlök

I de sydligaste landskapen sådd av rödlök och gullök

Ordna fågelbad

Juni

6-8 Kalla nätter

10 utplantering på friland av sorter som dragits upp inomhus eller i bänk: samtliga kålsorter, sallat, purjo,
nyzeeländsk spenat

Sådd av sockerärt, spritärt, brytärt, märgärt

11 Plantering i bänk av slanggurka, melon

12 Sådd av vaxböna, brytböna, i de sydligare landskapen även skärböna

För komposten: så Borago (god biväxt) och pumpa, plantera pumpa eller squash

Sätta sen potatis

Rensa jordgubbslandet, kryddlandet, ev allt annat

Se över vattning av svarta vinbär och komposter

Så gröngödsling

18 Skyffla, hjulhacka, rensa

20 Andra sådd på friland: morot, rödbeta, dill, kålrabbi, majrova, rädisa, sallat

25 Utplantering av frilandsgurka (ättiksgurka) i de sydligare landskapen

Marktäck allt som går och hinns med

Sätta stör och nät till ärtorna

Plocka blad av svarta vinbär för te

Juli

1-20 Skyffla, rensa

Skörda första dillen

Kupa potatis, kål, ärtor, bönor

Gallra radsådda grönsaker

Komplettera marktäckningen
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Observera ev insektsangrepp: kålmal, ägg och larver av kålfjäril, hallonänger, jordgubbsvivel

Se upp för åkersork, vattensork

21-31 och in i augusti

Skörda jordgubbar, nyzeeländsk spenat, dill, persilja, tidig morot, majrova, kålrabbi, lökgrönt, tidig kål,
sockerärter, hallon, tidig potatis, gurka, broccoli

Augusti

Jordgubbar: reva, tillvarata revplantor, göra nytt land

15 Skörd av spritärter, vaxbönor, brytbönor, rödbetor

Fortsatt skörd av tidig kål m.m., se Juli 21-31

20 Skörd av kryddväxter

September

Fortsatt skörd och tillvaratagande av grönsaker

Upptagning av potatis

Skörd av vinbär

Beskära hallon

Oktober

Gröngödsling: nedfräsning ca 7 cm

Slutskörd av sena grönsaker: broccoli, vitkål, savoykål, rotpersilja, morot, sena rödbetor, lök

Rensa av landen

Beskära svarta och röda vinbär sedan bladen fallit av

Lägga kompost, täcka land med organiskt material

Täcka drivbänken

Köpa hem fågelfrö

Kompost: köra ut, lägga ihop, täcka

Kompostjord; grovsålla, fylla i lådor, täcka över, kan stå kvar ute

Gödsla landen med naturgödsel och stenmjöl

Strö ut kalk, benmjöl

Luckra upp jorden med grävgrep (gräv ej och vänd ej jorden)

Marktäcka

Odlingsåret i Norrland

3



Rengöra och ta in redskapen
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