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Nyhet: Maskgödsel
kompletterar torven
I Sveriges första storskaliga anläggning i Hofors arbetar miljontals flitiga daggmaskar med att omarbeta hästgödsel och annat
organiskt material till fin maskgödsel. Kompostmaskarna är
röda och mycket aktiva nedbrytare av organiskt material.
– Maskgödseln är bra att blanda med torvbaserad jord
där den bidrar med ett aktivt mikroliv och växtnäring.
Det är klimatsmart och återvunnen växtkraft som jordens
bästa medarbetare daggmaskarna skapar, säger Karin
Fagerström-Barker, marknadschef på Hasselfors Garden.
Produktfakta: Hasselfors Garden Maskgödsel 4 liter,
räcker till cirka 50 liter jord. Säljs även i storsäck.
Nominerad till Årets Trädgårdsprodukt 2017.
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Puttes blåbärsskog blir snart verklighet
I sommar går en dröm i uppfyllelse för Anita Näslund. Då ska
hennes 1 250 blåbärsplantor sättas i jorden för att om några
år bli norra Sveriges första självplockning av blåbär.
– Jag såg blåbärsodlingar i Kanada för flera år sedan och har
grunnat på om jag skulle kunna göra något liknande på min
gård, säger Anita som bor i Selånger, utanför Sundsvall.
Nu har hon köpt blåbärsplantor av Blåbärsgården, utanför Hjo, som redan bedriver självplockning, samt inhandlat
300 kubikmeter torv av Neova.
– Jag använder torv för det låga ph-värdet och den mjuka
konsistensen eftersom blåbären vill ha sur jord och har
känsliga rötter, förklarar Anita.
Torven ska läggas i diken för att suga åt sig vatten innan
det är dags att plantera blåbärsbuskarna i maj.
– Vi väntar bara på att kunna fortsätta gräva dikena som vi
inte hann bli klara med innan tjälen kom i jorden. Det här är
ett långtidsprojekt, om tre till fem år ska plantorna vara klara
för självplockningen.

Anita framhåller att det kommer att bli bekvämt att plocka
blåbären eftersom buskarna blir 1,5 meter höga så att den som
har rullator kommer att kunna plocka blåbär från buskarna
utan problem. Varje buske beräknas ge 3–5 kilo blåbär.
– Blåbären smakar väldigt gott, men vi vet inte hur det ska
gå eftersom klimatet är nytt för dessa plantor som kommer
från Tyskland där de inte har vårt norrländska solljus, säger
Anita Näslund, som ännu inte gett blåbärsodlingen något
namn. Men kanske blir det något som för tankarna till Elsa
Beskows saga ”Putte i blåbärsskogen”.

Anita Näslund framför fältet
som till våren ska fyllas av
1 250 blåbärsplantor.
Foto: Privat
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