Trädgårdsspanarna 2018

BILD: CHRISTINA SÄLL

Av: LISE-LOTTE BJÖRKMAN

Vill du vara med och trädgårdsspana?
Då är det är dags att anmäla dig till
årets trädgårdsspaning.
I år kommer vi att jämföra sådd med såband, där frön är placerade på lämpliga
avstånd, med vanlig frösådd. Såband
har funnits länge på marknaden, men är
åter i ropet. Det är Nelson Gardens sortiment, ett utbud som är lätt att hitta i
handeln, vi spanar på. Vad är fördelarna
och vad är nackdelarna med respektive
fröprodukt? Det blir en fråga för årets
trädgårdsspanare att besvara.
Ni kommer att få två eller tre olika
sorter av grönsaker, som frö respektive som på såband. Ni sår lika mycket
av båda i löpmeter och under samma
förhållanden. Ungefär en löpmeter av
vardera förväntas ni så, för att kunna
vara med i spaningen. Men naturligtvis
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får ni så mer! Noteringar görs från sådd
till skörd av respektive gröda. Alla antagna spanare får instruktioner, hur ni
ska gå till väga. Fröna skickas ut i början
av april.
Sortiment av båda
Nelson Garden har samma sorter av rädisa, dill, salladslök, sommarmorot, persilja, senapskål (rucola), mixad asiatisk
kål, rödbeta, mixad Baby Leaf-sallat och
plocksallat, både som frö och på såband.
Exakt vilka grödor ni får, blir en överraskning, men man kan meddela, vilken
gröda man inte vill odla.

»Senast den 26 mars vill
vi ha din anmälan.«

BILD: LISE-LOT

Frö eller såband
– vilket ska vi välja?

TE BJÖRKMAN

Morotsfrön i påse. Vissa av grönsakssorterna går att välja både som vanliga frön i fröpåse och som frön applicerade på ett såband,
på jämnt avstånd från varandra.

Frön på såband,
vad blir omdömet?

Vad är en trädgårdsspanare?
Medlemsförsök kan bidra med kunskap
och ge värdefull konsumentupplysning.
Trädgårdsspanarna, nu inne på sitt sjuttonde år, är Hemträdgårdens egen testpatrull.
Enkla försök görs hemma i trädgården och
redovisas sedan till oss. Resultatet presenteras i Hemträdgården och på hemsidan
www.tradgard.org.

Anmälningsdatum
Anmäl ditt intresse genom att e-posta till
lise-lotte.bjorkman@tradgard.org
Senast den 26 mars vill vi ha din anmälan.
På grund av begränsat antal deltagare kan
vi inte garantera, att alla anmälda kan delta.
Försäkra er om att ni har möjlighet att fullfölja spaningen, innan ni anmäler er.
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