Handbok

Lästips:
Johannesört
Lagring i stuka
Foder för får
Inkokning
Klassisk grind
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 april
Vill du ändra eller lägga till något i självhushållaråret? Klicka här!
Odling
• Nu börjar det bli riktigt mycket att göra med förodlingarna. Det man inte redan sått kan sås nu
under april, dvs hela kål- och lök-familjerna. Gurksläktet kan man fortfarande vänta med till i
slutet av april om man har platsbrist.
• Av det som såtts under februari och mars bör en del vara i behov av omplantering nu.
• Se till att allt som kommit upp får tillräckligt med ljus så de inte ränner i väg och blir långa och
gängligt. Har man växthus och drivbänkar ställer man förstås ut det där. Annars kan det vara läge
att fina dagar ställa ut sålådorna längs en varm södervägg och lägga en fiberduk över.
• Kör ut gödsel och harva ned så snart jorden tillåter. Har man inte plöjt i höstas så gör man det
innan man harvar förstås. Det är fint om man hinner harva 2-3 gånger med någon veckas
mellanrum innan man sår, så blir man av med en del ogräs. Detta gäller förstås lite större odlingar,
i mindre får man ta fram spaden eller jordfräsen.
• Ta en solig dag och snygga till i rabatter och ört- och kryddgården.
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• I mitten eller slutet av april kan det vara lagom att ställa i ordning sättpotatisen. Lägg ut den i ett
tunt lager i backar och låt dem stå ljust och svalt, men frostfritt. 3 veckor innan beräknad sättning
kan vara lagom och då bör sättorna ha små knubbiga gröna groddar, inte långa ljusa.
• Rotfrukter som man tänkt ta eget utsäde i från kan man hämta från jordkällaren nu och sätta ner i
krukor eller drivbänkar så de hinner komma gång lite innan man sätter ut dem på friland.
Djur
• Lammningen pågår fortfarande för många. Förbered ett fräscht välkomstbete att släppa ut flocken
i så snart alla lamm kommit.
• Klippte man inte fåren innan lammningen får man göra det nu efteråt istället. Glöm inte klövarna.
I hushållet
•
Övrigt på gården
• Se till att avsluta arbetet med veden om det inte är klart.
• Har man inte kör ut gödsel på hösten kan man sprida ut gödsel på vallarna när gräset börjar spira
och marken torkat upp tillräckligt för att bära ekipaget.

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

Att göra i april
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