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Fönsterodling

Hemmaodlat
– odlar hydroponiskt
Längtan efter att odla, även om man
inte har trädgård eller kolonilott,
finns hos många. Lösningen kan vara
att börja med hydroponisk odling.
Det är en metod för att odla växter i
vatten, med hjälp av ljus och näring,
men helt utan jord.
Text och bild: AGNETA FALCK

När Niklas Hjelm ville börja odla för sex
år sedan, hittade han mycket information som riktade sig till dem som har
en egen trädgård, en kolonilott eller utrymme för pallkragar. Han tyckte att det
verkade som man måste ha mycket förkunskaper kring jord, näring och olika
odlingsförhållanden.
– Det var lätt att känna att det var svårt
och att det skulle ta lång tid att lära sig,
innan man kunde börja odla. Jag saknade
också information om vad jag kunde
göra, jag som bodde i en liten lägenhet
och ville börja i november.
Niklas såg ett ”TED talk” (se www.ted.
com) om fönsterodling och tänkte, att
det skulle kunna vara något för honom.
Han började experimentera hemma i
tvåan i Malmö och snart växte det sallat,
örter och chili i odlingslådor, som han
tillverkat själv.
– Jag är matlagningsintresserad och
tyckte att det var fantastiskt att ha färska
grönsaker tillgängligt hemma.
Odla utan jord
Niklas startade en studiecirkel för att
kunna odla tillsammans med andra och
2014 bildade han och några andra eldsjälar den ideella föreningen Hemmaodlat. I lokalen i Malmö utvecklar de olika
tekniker för att odla utan jord. Fönstren
mot gatan domineras av vertikala odlingstorn, där växterna får näringslösningen från en tank med fiskar. Hemmaodlat har även samarbetat med Nelson
Garden för att ta fram en odlingslösning
för hemmabruk, odlingslådan Harvy. För
den som vill lära sig mer om hydrokultur erbjuder föreningen helgkurser och
kvällsföreläsningar.
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Odlingslådan som föreningen Hemmaodlat tagit fram tillsammans med Nelson Garden
får plats på fönsterbrädan.

– Vi vill komma från uppfattningen att
man måste ha gröna fingrar för att odla
och i stället konkret visa vad som behövs
för att det ska fungera. Vi vill få så många

som möjligt att börja odla hemma,
berättar Niklas. ❁
Se mer www.hemmaodlat.se

Niklas Hjelm vill att så många som möjligt ska börja odla hemma.
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