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Ansvarsfull trädgårdsodling
– miljöns och odlarens
bästa för ögonen oda re
in
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Ta vara på värdefullt organiskt material, elda inte
upp det. Kompostera trädgårds- och hushållsavfall.
Avstånd från kompost till dike eller vattendrag bör
vara minst fem meter.
Flisa grovt material och använd som marktäckning,
i kompost, på gångar m m. Gör lövmull av höstens
nedfallna löv eller lägg dem under träd och buskar.
Ta vara på regnvatten, det är det bästa bevatt
ningsvattnet. Vattna med sjö/åvatten om det finns
möjlighet. Vattna hellre med kanna, slangmunstycke
eller droppslang än med spridare. Det hushållar med
värdefullt dricksvatten. Gödselvattna med urin.
Hushålla med naturresurser som t ex natursten
och naturgrus, återanvänd, återbruka. Välj när
producerat eller inhemskt istället för produkter som
kräver långväga transporter.

Använd naturliga gödselmedel t ex stallgödsel, hönsgödsel, urin, blodmjöl,
näringsrikt stenmjöl, algmjöl. Till krukväxter, urnor och balkonglådor finns
flytande organiska gödselmedel. Undvik konstgödsel.
Använd naturgödslad plant- och blomjord.
Undvik kemiska bekämpningsmedel (svamp-, insekts- och ogräsgifter).
Många skadedjur kan hindras med hjälp av fiberduk. Vid behov används
växtvårdsmedel och bekämpningsmedel av naturligt ursprung och biologisk
bekämpning. Bekämpa ogräs med grävning och rensning, marktäckning, 		
svart markduk, flamning, hetvatten, miljövänliga bekämpningsmedel.
Vattna klokt! Vattna helst morgon eller kväll när temperaturen är lägre,
vinden svagare och avdunstningen därmed mindre. Vattna gärna i samband
med regn. Då tas vattnet upp bättre av jorden. Själva nederbörden är sällan
tillräcklig för att ge en rejäl rotblöta. Vattna hellre rikligt och sällan än lite och
ofta när växterna väl kommit upp. Under själva groningen är det däremot
viktigt att hålla jämn fuktighet i jorden.

Välj motståndskraftiga och härdiga sorter, växter av god 			
kvalitet och E-plantor om möjligt. Ge växterna goda 			
förutsättningar genom att plantera rätt växt på rätt plats.
Var uppmärksam vid växtbytardagar. Spanska 				
skogssnigeln kan spridas med alla slags växter. Äldre 			
plantor av bl a svarta vinbär, hallon och jordgubbar kan 				
vara angripna av svåra skadegörare.

					

God markvård
Förbättra jorden med organiskt material t ex kompost och stallgödsel. Odla
gröngödslingsväxter. Gödsla under växtsäsongen och lagra gödsel på ett
sådant sätt att näringsläckage inte uppstår. Gödsla lite och ofta hellre än
mycket och sällan. Gör en jordanalys för att få ett underlag för kalkning
och gödsling.
Använd gräsklipp, växtrester mm som marktäckning för att hindra ogräs,
skydda jordstrukturen, tillföra näring, spara vatten.
Odla köksväxter med växtföljd, det vill säga låt olika sorters växter byta
plats från år till år. Det motverkar skadegörare och är bra för jorden.
Rengör lånade redskap för att inte sprida jordburna sjukdomar.
Odla inte köksväxter på förorenad jord och nära trafikleder.

De miljövänligaste färgerna är slamfärg
(t ex Falu rödfärg) och linoljefärg. Vid ommålning är det viktigt att välja samma eller
kombinerbar färg.
Använd alkylatbensin till alla bensindrivna
maskiner. Handdriven cylindergräsklippare
är utmärkt i en liten trädgård. När det gäller
motorgräsklippare är el- eller batteridrivna
bäst ur buller- och miljösynpunkt. Det finns
några Svanenmärkta sådana maskiner på
marknaden. Välj i andra hand Svanenmärkt
bensindriven maskin och använd alkylatbensin.
Använd endast miljömärkta (Falken/Svanen)
rengöringsmedel/hushållskemikalier. Då
behöver du inte vara rädd för att använda
dessa även ute i trädgården vid rengöring.
Och du kan ta vara på en del disk/tvättvatten
för att vattna blommor och buskar med.

Undvik tryckimpregnerat virke om möjligt. Använd aldrig kreosotimpregnerat
virke och undvik trätjära som delvis innehåller lika skadliga ämnen som kreosot.
Värmebehandlat virke är ett alternativ till tryckimpregnerat. Det är fortfarande
ganska dyrt och har sämre mekanisk styrka. Men utveckling av nya produkter
och metoder pågår.
Kärnvirke som oljas eller målas blir ofta tillräckligt hållbart ovan jord men
kräver mer underhåll. Förankra trästolpar i plintar och metallfästen istället för
direkt i marken. Att bränna utsatta delar av träet ger också ett visst skydd.
Välj FSC-märkta trädgårdsmöbler eller möbler av svenskt/skandinaviskt virke.
FSC står för Forest Stewardship Council och är en kontrollmärkning som
garanterar att virket kommer från ansvarsfullt skogsbruk och inte från t ex
regnskogar eller illegalt skogsbruk.

Var aktsam om smådjuren. Fåglar, igelkottar,
groddjur och många insekter hjälper till att
bekämpa olika skadegörare. Bin, humlor
och andra pollinerare ökar skörden av
frukt och bär. Daggmaskar luckrar jorden.
Undvik kemiska bekämpningsmedel eftersom
de är skadliga även för nyttodjuren. Ordna
med holkar, skyddande buskage, stenröse,
vattendamm och många blommande växter.
Låt gärna klöver och andra blommor blomma
i gräsmattan eller skapa en liten äng.
Äldre trädgårdsväxter kan vara intressanta 					
att bevara, var inte för snabb med att gräva 					
upp och kassera när du röjer i en gammal 					
trädgård. Ge akt på ”sorter” med särskilt 				
värdefulla egenskaper.

