Välkommen till Naturpunkt Odling
Vår, sol och socker
Solens strålar värmer och får det att gro och växa i naturen. Vad händer nere i marken
bland daggmaskar, humlebon, frön och lökar? Och vad hittar biet och humlan i blommornas
kronor? Mycket av detta kan du få svar på här i Gläntan, som odlingslotten kallas.
Hassel och sälg ger glada bin och humlor
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Naturens mat
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Ryck loss en av
blommorna och sug
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Då kommer nektarn ut.
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Vårens drottning
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socker och
näring
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Jordhumla
Tulpan

Rotknölar och lökar

Smultron

Vitlök

Potatis
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Brännässla
Mynta
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Frön och nötter blir nya växter
Vintergäck
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Här
på skylten får du
bland annat veta hur
växter tillverkar socker
med hjälp av solens
energi och hur viktiga
humlor och bin är när vi
odlar vår mat.
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Humlan sover
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Daggmasken sover
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Solen ger liv
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Tillsammans gör vi Helsingborg bättre

Rotskott och smultronrevor
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Sommar i Gläntan
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På sommaren står solen som högst på himlen, dagarna är långa
och allt växer så det knakar. Runt midsommar blommar det för
fullt och humlor och bin har gott om mat och mycket att göra.
*ɫKIPLEREVREWNYRKIVMƥɻNXERHIXSRIVFɫHIJɻVEXXPSGOEXMPPWMK
en hona och för att visa andra hanar att boplatsen är upptagen.

4ɫɄHIRhär
skylten kan du följa
regnvattnets väg. Du får
också veta hur växter samarbetar med både svampar och
bakterier för att kunna växa
bättre. Och hur viktig nyckelpigan, daggmasken och blomƥYKERɪVRɪVHIXWOESHPEW
i Gläntan.
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Vattnets resa – runt runt
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På sommaren är regn och vatten extra viktigt eftersom solens varma
strålar torkar ut jord och växter. Vattnet tar sig hela tiden runt i naturen – det
regnar ner på marken, tas upp av växtrötter, avdunstar från bladen och marken
och går tillbaka till luften. Tänk att samma vattendroppe som du dricker
kanske en gång har druckits av en dinosaur eller en mammut. Precis
som solen är vatten en förutsättning för livet på jorden.

Äpplena växer

Tack vare att bina pollinerade
äppelblommorna har nu äpplena
börjat växa till sig. Fruktsocker från
fotosyntesen skickas till de söta
frukterna.
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Den vilda ängen som tack till humlor och bin
Koltrast,
hona

När vårens blommor har vissnat kan humlor, bin och fjärilar
fortsätta att äta i kryddodlingen.

Jordhumla
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Jordhumla

Vilka småkryp ser du?

Påfågelöga

Bladen svettas och röttena suger

Getingar
–
G
ti
långa antenner, små
ögon och nästan kal.

Vissa insekter, som trädgårdslöparen, tvestjärten och
FPSQƥYKERWPEVZIVɫXIVERHVEMRWIOXIVWSQKɼVWOEHE
i odlingarna.

Sitt
en stund och fundera i
Gläntan. Lyssna på insekternas surr,
vindens sus i träden löv. Och vaför inte
provsmaka trädgårdens bär och
frukter.

Växter ”svettas” ut vattenånga genom bladen. Samtidigt
sugs nytt vatten upp genom växtens rötter – lite som när
du suger i ett sugrör.
Vattenångan som växterna svettats ut stiger längre och
längre upp i luften. Där blir vattnet till moln som till slut faller
ner som regn.
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och stora ögon.

I ängen kan humlor bin och fjärilar hitta mat sent
TɬWSQQEVIRRɫVHIXMRXIƤRRWQ]GOIXERREXWSQ
blommar.

Nyckelpigans röda och svarta färger visar att den
är giftig. Om den blir skrämd klämmer den ut en gul,
illaluktande droppe. Droppen är giftig och en fåglel
blir sjuk om de äter en nyckelpiga.

Tam-bi

Bin (humlan är ett sorts bi) –
långa antenner, små ögon och håriga.

Sitt en stund och se vilka
insekter som besöker
Gläntans kryddodling.

Här intill kan du se vad
som skiljer bi, geting och
FPSQƥYKEɬX(ISGL
många andra djur hjälper
till med pollinering så att
vi får frukt och bär. Fast
bin och humlor är abolut
bäst. Det kan vara bra att
tänka på nästa gång ett bi
irriterande surrar dig i örat.

Nyckelpigor och bladlöss

Det är bra med nyckelpigor när du ska odla
växter. De äter nämligen bladlöss. En nyckelpiga
kan äta 40 bladlöss på en dag. Och bladlöss är
inte bra för växterna eftersom de suger socker och
näring ur bladen.
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Kryddväxterna är fulla av söt nektar och lockar till sig
massor av insekter. Genom att se till att de har mat hela
sommaren kan vi vara säkra på att de hjälper oss att
pollinera våra fruktträd och bärbuskar också nästa vår.

På vissa ställen i Gläntan klipps inte gräset. Gräs
och örter får växa sig höga och blommar långt in på
hösten. Här kan skalbaggar och fjärilslarver söka
skydd, hitta mat och växa färdigt.

Regndroppar som faller ner i Gläntan en varm sommardag
kan sugas upp av växtrötter, drickas av djur, avdunsta tillbaka
upp i luften som vattenånga eller rinna ner i bäckar, sjöar och
hav.

Stenhumla

Prästkrage

Resten av vattnet sipprar ner genom marken och blir
grundvatten. Det är det vattnet du kan pumpa upp med
pumpen vid grinden.

Bladlöss
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– dag ut och dag in.
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Nyckelpiga
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Liten hasselbuske
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luftens
kväve

Gråsugga
Timjan

kväve

Växter och bakterier samarbetar
För att lättare få tag i kväve
samarbetar vissa växter med
bakterier. Bakterierna bor i rötterna
och får socker av växten och
som tack får växten kväve
av bakterierna. Det kallas
OZɫZIƤ\IVMRK

De viktigaste näringsämnena heter kväve
och fosfor.
Daggmaskar, gråsuggor, svampar och
bakterier äter och delar döda växter till mindre
delar, som till slut blir så små att växterna kan
ta upp dem.

Ibland kan svamptrådarna växa samman till en
svamp, med fot och hatt, ovanför markytan.
Det gör de för att kunna sprida sina frön.
Fast hos svampar kallas fröna för sporer.
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Jorden närmast roten innehåller massor av
WZEQTEVSGLFEOXIVMIVQɬRKEƥIVɫRMNSVHPɬRKX
bort från roten. Svamparna och bakterierna får
socker från växtroten och i gengäld ser de till att
växten får viktiga näringsämnen.

kväve

Klöver, kråkvicker och al är några
som samarbetar med sådana
bakterier. Kan du hitta dessa växter
här i Gläntan?
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Fullt ös vid rötterna

Förutom sol, vatten och luft behöver
växterna näring för att kunna växa.
Näringen tas upp med vattnet genom
rötterna.
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Skönt att
bajsa!
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Växternas ”mat” kallas näring

Svampar samarbetar med växter

Många växter samarbetar med svampar för att
växa bättre. Svampar som lever i jorden växer
som långa trådar. De ser ut som tunna rötter och
kallas mycel. Svamptrådarna kan koppla ihop
sig med växternas rötter och hjälpa dem att ta
upp näring och vatten från jorden. Som tack får
svampen socker från växten.
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Mynta

Mördarsnigel
med ägg

Trädgårdslöpare

Höst och vinter i Gläntan
Naturens städpatrull

Vintervila

Solen står lågt på himlen, dagarna blir kortare och luften kallare och fuktigare. Gläntan
gör sig redo för vintern. Träd och buskar har redan förberett knopparna som ska slå ut
till våren. Näringen från bladen skickas ner till rötter, knölar och lökar där den sparas
till våren. Trädens löv skiftar i varma gula, röda och orange färger. Frukter, fröer
och nötter har mognat och är redo att spridas av vind, människa eller
djur. Men markens städpatrull har mycket att göra. Alla döda växter
ska omvandlas till jord och näring. Och markens stora hjälte
ɪVɄHEKKQEWOIR

Luften är kall och vindarna hårda men nere under markens yta, dit frosten
inte når, söker många djur och växter skydd. I äppelträdens håligheter och
barksprickor kan fjärilar och andra småkryp övervintra. Igelkotten bygger
IXXZMRXIVFSMIRPɻZLɻKSGLQɫRKEJɫKPEVƥ]XXEVXMPPZEVQEVIPɪRHIV
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Tänk så många löv som faller till marken varje år. Att vi inte
drunkar i stora lövhögar. Var tar de vägen? Jo, nere i marken
ƤRRWIRQEWWEWQɬOV]TFEOXIVMIVSGLWZEQTEVWSQɫXIV
YTTEPPEHɼHEZɫ\XIVWɬEXXHIFPMVXMPPNSVHJYPPEZRɫVMRKWSQ
Zɫ\XIVREOERXEYTT&EVEYRHIVHMRJSXƤRRWHIXQɬRKE
QɬRKEXYWIRQEWOEVWTMRHPEVKVɬWYKKSVMRWIOXWPEVZIV
XYWIRJSXMRKEVSGLLSTTWXNɫVXEV
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Visste du att vissa fjärilar
ƥ]XXEVTɬLɼWXIRJɼVEXXWPMTTE
ZMRXIVO]PER#4VIGMWWSQQɬRKE
JɬKPEV8MPPI\IQTIPƥ]XXEVHIR
ståtliga amiralfjärilen söderut.
-RRERHIRƥ]XXEVɫXIVHIRWMK
KɫVREQɫXXTɬVYXXREɫTTPIR

6WHJOLWV
$PLUDOIMlULO

Växternas väntan på våren
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1EWOFENWIXɫVVIREZMXEQMROYVIRJɼVZɫ\XIVRE
(IWWYXSQKɼVHIVEWKVɫZERHIEXXNSVHIRFPMV
PYJXMKSGLFVEJɼVZɫ\XIVREWVɼXXIV

Insekterna kan bo på hotell

2ɫVHIXFPMVOEPPXPIXEVR]GOIPTMKSVFMRSGLZMWWEJNɫVMPEVYTT
IRTPEXWHɫVHIOERWSZEYRHIVZMRXIVR(IXOERZEVEYRHIV
IRFEVOFMXTɬɫTTIPXVɫHIXIPPIVYRHIVPɼZLɼKEVSGLKVIREVTɬ
marken.

(EKKQEWOEVREɫVWQEVXESGOWɬũHILEVPɫVXWMK
EXXHVERIVPɼZIXQIHHIRWTIXWMKEHIPIRJɼVWXJɼV
att lättare få ner det i maskgången.
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Rotens bakterier och svampar

4ɬWSQQEVIRWPɫTTIVVɼXXIVREYXWSGOIVWSQ
PSGOEVXMPPWMKFEOXIVMIVSGLWZEQTEVWSQMWMR
XYVLNɫPTIVZɫ\XIREXXJɬXEKMRɫVMRK4ɬLɼWXIR
RɫVZɫ\XIVREWOEZMPEJɬVVSXIRWFEOXIVMIVSGL
WZEQTEVSGOWɬZMPEIJXIVWSQHIMRXIJɬVQIV
WSGOIV(IXɫVFEVEEXXZɫRXETɬZɬVWSPIRSGLEXX
Zɫ\XIRWWSGOIVXMPPZIVORMRKIRWOEOSQQEMKɬRK
ũHɬFPMVHIXJYPPJEVXMKIR
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2ɫVWQɬOV]TSGLQMOVSSVKERWMQIVɫXIVOSPIX
MHIRHɼHEZɫ\XIRWɬERHEWHIYXOSPMJSVQEZ
OSPHMS\MH/SPHMS\MHIROERWIHERɬXIVMKIRXEW
YTTEZZɫ\XIVREMJSXSW]RXIWIRSGLFPMXMPPWSGOIV
På detta sätt cirkulerar kol och näringsämnen i
naturen hela tiden.

Tvååriga växter – bienna växter

%RHVEZɫ\XIVPIZIVMXZɬɬVSGLɼZIVZMRXVEVQIH
IRFPEHVSWIXXSGLLEVSJXEIRWXSVVSXWSQPEKVEV
RɫVMRKIRXMPPRɫWXEɬV(IOEPPEWFMIRREZɫ\XIV
(IFPSQQEVSGLJVɼEVEZWMKERHVEWSQQEVIR
)\IQTIPTɬXZɬɬVMKEZɫ\XIVɫVQSVSXSGL
TEPWXIVREGOE,EHIZMMRXIWOɼVHEXHIKSHEVɼXXIVRE
LEHIHIFPSQQEXSGLWEXXJVɼRɫWXEWSQQEV:EVJɼV
MRXITVSZEEXXPɫQREOZEVIRQSVSXMKVɼRWEOWPERHIX
och se vad som händer.

-KIPOSXXIRKɼVR]XXEMXVɫHKɬVHIR
eftersom den äter sniglar och andra
WQɬOV]TWSQERREVWɫXIVYTTZɫ\XIVRE
du odlat. Lämna därför gärna gott om
PɼZXMPPFɬHIMKIPOSXXIRSGLXVɫHKɬVHIRW
WQɬOV]T
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Mångåriga växter – perenna växter
7IHERƤRRWHIXZɫ\XIVWSQFPSQQEV
sätter frön och sedan vissnar ner, år
IJXIVɬV(IPEKVEVRɫVMRKIRMWMREVɼXXIV
över vintern. När våren kommer kan de
WREFFXFɼVNEZɫ\ESGLKɼVER]EFPEH
7QYPXVSRSGLRɫWWPSVɫVI\IQTIPTɬ
WɬHEREZɫ\XIV
8VɫHSGLFYWOEVLEVPMXILɬVHEVIWXNɫPOEV
SGLWXEQQEVWSQMRXIZMWWREVRIVTɬ
LɼWXIR8VSXWEXXIRHIPXETTEVWMREFPEH
så lever de fortfarande och stjälken eller
WXEQQIRWXɬVOZEVSGLZɫRXEVTɬZɬVIR
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GrnVuJ

Sork
Frön

Kompost = jordfabrik
Kol och näring går runt, runt

:MWWEZɫ\XIVPIZIVFEVEMIXXɬV(ɬɫVHIXHIVEW
JVɼRWSQɼZIVZMRXVEV(IOEPPEWQIHIXXERREXSVH
JɼVERRYIPPEZɫ\XIV3JXEWXɫVHIXHIWWEIXXɬVMKE
Zɫ\XIVZMSHPEVJɼVEXXJɬQEX2ɬKVEI\IQTIPɫVEPPE
WɫHIWWPEKIRXSQEXIVKYVOSVSGLFɼRSV

Zzzzz

b

(IWWEFEOXIVMIVɫPWOEVHEKKQEWOIRWFENW(ɫV
FPMVHIƥIVSGLƥIVSGLɫXIVSGLɫXIVSGLJVMKɼVIR
QEWWERɫVMRKXMPPZɫ\XIVRE

Tugg
tugg tugg

Gnask!

4ɬZMRXIVRƤRRWHIXMRXIXMPPVɫGOPMKXQIH
mat för att igelkotten ska klara sig.
(ɫVJɼVWSZIVHIRLIPEZMRXIVR)RWXSV
LɼKQIHPɼZTɬIRWO]HHEXTPEXWFPMVIR
FVEWSZTPEXW

b
Du

ɡZIVEPPXMNSVHIROV]PPEVHIXEZWZEQTEVSGL
FEOXIVMIVũHIƥIWXEɫVWɬWQɬEXXHIMRXIW]RW
(IOEPPEWQMOVSSVKERMWQIVSGLKɼVIXXWXSVX
NSFFMQEVOIR(IɫXIVSGLWɼRHIVHIPEVHIEPPVE
QMRWXEZɫ\XHIPEVREXMPPɫRRYQMRHVIHIPEV7ɬ
TEWWWQɬHIPEVEXXZɫ\XIVREWVɼXXIVOERXEYTT
dem genom rötterna, som näring.

Ettåriga växter – annuella växter

(YOERWNɫPZF]KKEIXXMRWIOXWLSXIPPEZMLɬPMKELEPPSRWXNɫPOEV
FEQFYTMRREVSGLZIHFMXEVWSQHYFSVVEVWQɬLɬPM(ɫV
OSQQIVFMRSGLKIXMRKEVOYRREJɼHEYTTWMREPEVZIVSGL
övervintra. När hösten och vintern kommer murar de igen
MRKɬRKIRQIHIRFPERHRMRKEZNSVHSGLWTSXX

Lämna kvar löven

rY

Lökar, rötter, nötter och frön ligger nere i jorden och
ZɫRXEVTɬZɬVIRWZɫVQI

ɐVXVɫHKɬVHIRJɼVűZɫPWXɫHEHűƤRRWHIXMRKEWSZTPEXWIVJɼV
WQɬOV]TIR

Inga bakterier och svampar = inga växter
n

Zzzzz
Zzzzz

*ɬKIPLSPOIROSQQIVXMPPR]XXE
TɬZMRXIVRSGOWɬ,ɫVOERFɬHI
JɬKPEVSGLJNɫVMPEVWɼOEWO]HH
Citronfjäril och nässelfjäril
är några av de fjärilar som
ɼZIVZMRXVEVWSQJYPPZY\RE

4ɬIRHEKFENWEVHIRJIQKɬRKIVWɬQ]GOIX
som den själv väger. Jämför med dig själv – hur
Q]GOIXFENWWOYPPIHIXFPM#

Mums!

(IJɬKPEVWSQWXERREVOZEVSGLMRXIƥ]XXEVXMPPZEVQEVIPɫRHIV
OERFILɼZEZɬVLNɫPT7ɫXXYTTJɬKIPLSPOEVHɫVHIOERWɼOE
WO]HHYRHIVOEPPEZMRXIVRɫXXIVSGLKIHIQJVɼRSGLJVYOX
/SPXVEWXIRɫPWOEVɫTTPIRSGLLEVHYSHPEXWSPVSWSVJɬV
HYOERWOIFIWɼOEZFɬHI
WXIKPMXWSGLKVɼRƤRO

Vem bor i fågelholken?

(EKKQEWOEVREɫVXVɫHKɬVHWQɫWXEVIRWJEZSVMX
(IRɫVQEVOIRWFɫWXEWXɫHEVI(IRɫXIVWMK
MKIRSQQEVOIRSGLWɫXXIVMWMKHɼHEZɫ\XIV
WZEQTXVɬHEVSGLWERHOSVR

er
sock

Zzzzz
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Den smarta daggmasken

syntes
to

(IXɫVFVESQHIXOSQQIVWRɼRɫVHIXɫVOEPPXTɬZMRXIVR7RɼRɫVJYPPEZ
PYJXWSQLɬPPIVOZEVZɫVQIRũPMXIWSQIRHYRNEGOE9RHIVHIXWO]HHERHI
WRɼXɫGOIXOPEVEVWMKFɬHIZɫ\XIVSGLHNYVFVE2ɫVWRɼRWQɫPXIVOERQERWI
sorkarnas gångar mellan snön och marken, ofta där det är högt gräs.

H
ÖY

4ɫɄHIRLɪV
skylten ska vi ta
en titt på livet under
markytan – på småkryp,
rötter, svampar och
bakterier.

0DVNURV

Härinne sover
fjärilar, getingar
och bin under
vintern.

Gråsuggan och dubbelfotingar hjälper till

&ɬHIKVɬWYKKSVSGLSGLHYFFIPJSXMRKEVLɬPPIVXMPP
i murken ved och under högar av löv. Krafsa runt
SGLWIZEHHYLMXXEV(ILNɫPTIVHEKKQEWOIREXX
äta höstens löv och städa inför nästa vår.

)ROSQTSWXOERFIWOVMZEWWSQIRNSVHJEFVMOHɫV
QEWOEVSGLQMOVSSVKERMWQIVNSFFEV/SQTSWXIRɫVZɬVX
WɫXXEXXKIXMPPFEOEHIXZMXEKMXJVɬRNSVHIR
8MPPI\IQTIPũSQHYLEVSHPEXQSVɼXXIVWɬLEVHIWYKMXRɫVMRK
YVQEVOIR(ɬƤRRWHIXQMRHVIQEXOZEVXMPPQSVɼXXIVREWSQWOE
Zɫ\EHɫVRɫWXEWSQQEV
1IRSQHYXEVZɫ\XVIWXIVJVɬRXVɫHKɬVHIRSGLOɼOIXSGLWEQPEVMIR
OSQTSWXWɬOSQQIVQEWOEVSGLQMOVSSVKERWMQIVSQZERHPEHIXXMPPNSVH
/SQTSWXNSVHIRMRRILɬPPIVQ]GOIXRɫVMRKSGLɫVWSQKSHMWJɼVQSVɼXXIVREũ
HIOSQQIVEXXZɫ\EWɬHIXOREOEV

Humledrottningen sover

Nöt
1\FNHOSLJRU

.lUQRU

Humledrottningen har gärna sin
WSZTPEXWMIXXKEQQEPXWSVOFS

Lök

Zzzzz

-RUGO|SDUH

,QVHNWVODUY
Smultron –
ÁHUnULJYl[W

Morot –
WYnnULJYl[W

Städa inte!

7YHVWMlUW

8VɫHKɬVHIRJɬVKɫVREZEVEWXɼOMKTɬZMRXIVR9RHIVKVIREV
SGLPɼZOERR]GOIPTMKSVSGLNSVHPɼTEVIWSZE-LɬPMKE
LEPPSRWXNɫPOEVOERWQɬFMRLEWSQWSZVYQ7XɫHEMRXIFSVX
ZMWWREFPSQQSVSGLQEWOɫXREɫTTPIRũHIXFPMVJIWXQɬPXMHɬX
OSPXVEWXSGLKVɼRƤRO

Dåtid, nutid och framtid
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Gå runt i Gläntan och se hur många olika sorters
bärbuskar och fruktträd du kan hitta. Lukta
på rosorna - vilken doftar bäst? Kan du hitta
kvittenträdet? Det växer helst i varmare länder,
som Italien och Grekland, men trivs tydligen här
i Gläntan också. Frukterna ser lite ut som gula,
bulliga äpplen.
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(YLEVWɪOIVXLɻVXEXXOPMQEXIXLɫPPIVTɫEXXɪRHVEWSGLEXXHIXOERWXɪPPEXMPPQIH
ɻZIVWZɪQRMRKEVXSVOEFVɪRHIVSGLWɪQVIWOɻVHEV%RXEKPMKIRLEVHYSGOWɫLɻVXSQ
EXXQɪRRMWOSVVYRXSQMLIPEZɪVPHIROɪQTEVJɻVEXXWXSTTEOPMQEXJɻVɪRHVMRKEVRE
3GLHIXƤRRWQ]GOIXFɫHIHYSGLNEKOERKɻVE

e
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ård - med naturen s
om
En skogsträdg

Då kan både döda växter från
trädgården och matrester bli
till ny jord. Sedan kan vi börja
odla våra egna grönsaker i
kompostjorden.

xter som vå a förfäder.
r

Jag tänker hjälpa mina föräldrar
att göra en kompost också.

Här i Gläntan har det odlats både potatis och jordgubbar. Den senaste
odlaren planterade mycket av det du ser här idag – de vackra rosenbuskarna,
vinbärsbuskar, krusbärsbuskar, äppelträd och kvitten.

Emmervete

Bondböna

r

Visste du att
en tredjedel av all mat
som odlas i världen slängs.
Jag har bestämt mig för att
slänga mindre mat.

Nutid möter framtid

vä

Nu undrar du kanske vad detta har med den här platsen, Gläntan, att göra. Jo, här
har människor odlat frukt, grönsaker och trädgårdsväxter i nästan 100 år. Gläntan
och området här intill, med små hus och odlingar, kallas för koloniområde eller
odlingslotter. Det här odlingsområdet heter Ättekulla kökslotter och det byggdes på
1940-talet. Andra världskriget gjorde att det var ont om mat i stadens affärer. Då var
det bra att ha en liten bit mark, en odlingslott, att odla grönsaker, frukt och bär på.
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Svarthavre
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-ƥIVEXYWIRɫVLEVZMQɪRRMWOSVSHPEXZɫVIKIRQEXTɫKɫVHIRIPPIVMF]RHɪVZM
FSHHI6IHERTɫWXIRɫPHIVRFɻVNEHIZMSHPEXMPPI\IQTIPFSRHFɻRSVWZEVXLEZVI
SGLIQQIVZIXIɪZIRSQZMHɫƤGOHIRQIWXEQEXIRJVɫRREXYVIR(IXZEVRɪV
ZMYTTJERRɫRKQEWOMRIRSGLIPIOXVMGMXIXIRSGLFɻVNEHIF]KKEJEFVMOIVWSQEPPX
JɻVɪRHVEHIWWREFFX1ɪRRMWOSVƥ]XXEHIJVɫRPERHIXMRXMPPWXɪHIVREJɻVEXXNSFFEM
JEFVMOIVRE*ɻVɫVWIHERFSHHIEZMIRWXEH-HEKɪVHIXXZɪVXSQEZ
FSVMIRWXEH:MOɻTIVZɫVQEXMEJJɪVIR1EXWSQRɫKSRERRERLEVSHPEHSGLSJXEM
IXXERREXPERH
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Från stenålder till odlingslotter

sam
ma

Svinmålla

Brännässla

Det är många som lever på vårt jordklot – nästan åtta miljarder (8 000 000 000)
QɫRRMWOSV6IHERɬVJERRWHIXƥIVɫRIRQMPNEVH  FMPEVM
ZɫVPHIRSGLHIWWYXSQIRQEWWEƥ]KTPERSGLFɬXEVWSQOɼVPɬRKEWXVɫGOSV
Vi köper mat från andra sidan jordklotet och äter mycket kött i förhållande till
grönsaker. Vi vill kunna äta färska jordgubbar och tomater mitt i vintern och vi
slänger mycket mat. Vårt sätt att leva sliter på vår jord – klimatet håller på att
förändras och temperaturen stiger.
Vi människor är påhittiga och det måste vi använda oss av nu. Vad kan du göra
i vardagen, till exempel när du väljer mat i affären eller när du sköter om din
trädgård? Vad kan jordbrukarna och mataffärerna göra? Hur och vad kommer vi
odla i framtiden? Hur gjorde mormors-mormors-mor och kan vi lära oss något av
HIX#.EHIXƤRRWQɬRKEJVɬKSVEXXWXɫPPEũSGLXMPPWEQQERWJɬVZMLNɫPTEWɬXEXX
hitta svaren.

Odla egna
grönsaker i fönstret, på
balkongen, i
trädgården eller
kolonilotten.

3GLɄKPɻQ
MRXIũXVɪHKɫVHIR
REXYVIRSGL+PɪRXERɪV
MRXIFEVEIRTPEXWEXXJɫQEX
MJVɫR,ɪVOERHYOɪRREKVɪWIX
OMXXPEQIPPERXɫVREP]WWRE
TɫJɫKPEVREWOZMXXIVSGLPɫXE
XEROEVREƥ]KE(YOEROPɪXXVE
YTTXɪGOESGLPIOE
(YOERLIPXIROIPX
QɫFVE

,YVXVSVHYEXX
JVEQXMHIRWIVYX#
ɫVWIHER                                                  ɫVWIHER          ɫVWIHER             RYXMH           JVEQXMH

