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Annan Information
Living Architecture Monitor Magazine, publicerad fyra gånger om året och endast tillgänglig
för GRHC-medlemmar. Se mer Trädgårdsskyddar Trädgårdsskadedjur Organiska
bekämpningsmedel Cannabis Växter Slugskydd Skadedjursbekämpning
Trädgårdsinstruktioner Trädgårdstips Spindelmider Vidare God artikel från Oregon State Univ
Master trädgårdsmästare program om hur man tar bort bladlus och spindelmider i trädgården.
Detta är också en enorm dyr jordbrukspraxis. Vi gör det enkelt för maten i samhället att
komma till de människor som behöver det. Om din jord är en lera, lägg till lite kalk eller
plantera den i en upphöjd säng. Jag kunde gå utanför mitt livliga liv, vilket jag erkänner
fokuserade främst på min lilla familj och gör något bra för någon annan.

Jag vill inte kalla det en missbruk, men kanske är det. Läs vår historia Bli medlem Gå med i
REI Co-op community för att få en årlig utdelning, få tillgång till exklusiva och ge tillbaka.
Och mörka behållare ackumulerar solvärme, vilket förstärker denna effekt. Baserat på
uppskattningar att individer ska konsumera 415 pund grönsaker per år, kan
överskottsproduktionen som kan doneras av trädgårdsmästare potentiellt ge grönsaker till över
27,5 miljoner människor. Hem trädgårdsmästare i DuPage County kan göra skillnad genom att
expandera sina trädgårdar i syfte att donera sina extra produkter till en lokal mat skafferi. Kom
ihåg att bina är pollinatorer och genom att ha eller locka bin till trädgården, kommer du att öka
din skörd med minst 30%. Förvara torkade livsmedel, som pasta, korn och mjöl i förseglade
behållare, som stora masonburkar. Allt du behöver är ett soligt utrymme att växa, en stadig
tillgång till vatten och fröpotatis-ja, det hörde du rätt. Vi har valt dessa värden för att skapa en
ram för hur trädgårdarna behandlar varandra, underlättar våra beslut och skapar stabilitet
genom förändringar.
Hög i kväve innehåller urea mer fosfor och kalium än många av de gödselmedel vi köper i
affären. Om du använder klorat vatten (det vill säga Kranvatten eller utomhusvatten) låt det
sitta upptäckt i 24 timmar för att klor ska kunna sönderfalla. Jag studerade, läste och avslutade
workshops och kurser i hållbart jordbruk och biologiska odlingsmetoder. Men cirka 11,4
miljarder pounds av trädgårdsproduktion hamnar som matavfall varje år, enligt
AmpleHarvest.org. Vi kan ändra det, en trädgård i taget. Inköp via en affiliate-länk kommer
utan extra kostnad för dig. Leta även efter kompakta sorter, vilket är ett enkelt sätt att undvika
onödiga krig med vind. Resten är alla fortfarande kvar i den äldre, startande jorden.
Baseballhattar gör omedelbara pottskydd: Öppna bara storlekarna på baksidan, släpp
öppningen runt plantans botten och fäst flikarna igen. Låter inte som något jag vill äta eller
mata till min familj. Ett annat exempel på växter som komplimangerar varandra: jordgubbar
och hallon, äppelträd och vitlök. Dessa är bland de bästa livsmedelsgrödorna för
behållarehantverk: kronärtskocka, arugula, bok choy, selleri, chard, gurka, aubergine, vitlök,
sallad, lök, peppar, snap böna, ärt, tomat och de flesta örter.
Dockor med stora storlekar behöver inte någon extra förberedelse eftersom du bara kan sätta
en liten kruka direkt på sätet. Rosemary kommer att växa nästan var som helst du planterar det
och, förutom de smakfulla, nålliknande vintergröna bladen, bär vackra blåblommor som bin
älskar. De är höga i kväve och kommer inte att riva dina växter av näringsämnen. Inte bara
kommer det att hjälpa biet befolkningen men de är naturliga pollinatorer och kommer att göra
din trädgård ännu mer färgstark och riklig. Jag ska plantera långa grödor där de inte kommer
att skugga intilliggande tomter. Tror du det är bara gödningsmedlet avrinning från
jordbruksanvändning, eller tycker du att John och Jane Q. Räkna inte med att eliminera alla
handlingar av vandalism eller stöld, men stängsel hjälper till att hålla dessa till tolerant låga
nivåer. Här är några av de mest populära recepten som finns tillgängliga online. Webbplatsen
har hundratals andra guider på alla aspekter av trädgårdsarbete och ytterligare resurser.
Sjögräs är också mycket biotillgänglig, så våra kroppar sätter upp näringsämnenna mycket mer
än från ett pillerbaserat tillskott. Valley Natural Foods kommer att hämta pengar och samla
donationer till lokal organisation The Open Door Pantry. För att boka en plats, ring (636) 2270095 eller registrera dig online på timberwindsnursery.com. Fristen för utskrift i maj 2018 är 1
april. Om du inte gör tidsfristen, skicka informationen ändå, och vi lägger upp den på den här
sidan. Det är det perfekta sättet att försiktigt rikta energi på en kväll. Det betyder inte att en
organisk bonde kan utöva hållbara metoder eller ha höga krav på sin egen gård utöver
regeringens krav, men överlag är hållbara metoder mer fokuserade på att arbeta i harmoni med

miljön och verkligen undvika alla kemikalier och bekämpningsmedel. Up North Pride (UNP) Vi stöder Pride som volontärer, genom marschering i paraden (den största i Michigan), med
vår närvaro vid Pride Picnic etc. Sanningen är, artificiell värme från våra bilar, hem och
kontor, i kombination med vindens bitterhet drar ut inte bara vattenfukt från våra händer utan
också oljor. Men andra matskaffar kan föredra grönsaker och frukter med relativt lång
hållbarhet, såsom potatis, squash, äpplen och lök.
Perfekt för att odla vertikala trädgårdar och maximera små utrymmen. Kasta bara en eller två
skal i hålet innan du planterar eller begraver skalar under mulch så att de kan komposta
naturligt. En enkel fördel för kocken är hur några av deras skinn glider av smidigt. Lämna din
anläggning säker och mest av allt, din familj säker. Ofta spelar bekvämligheten en stor roll,
särskilt för grönsaker och örter. Om du ser en moth fångad på den klibbiga fällan, kolla dina
kläder. Stora potatisväxter tar mycket längre tid att mogna och producerar ofta dåligt i
områden där det varma sommarvädret råder. Växtbetor mellan broccoli, rädisor och sallat
mellan tomaterna. Så varför inte hoppa över producera sektionen och odla dessa fina
grönsaker i din egen gård.
Jag ska börja några potatis direkt här i Maryland. För bästa utbyte, placera ditt växande
område så att det tar emot minst sex timmars direkt solljus dagligen. När någon lämnar en plot,
hur ska nästa hyresgäst väljas. Veggies for All skulle vilja kopiera sin modell, särskilt i andra
landsbygdssamhällen, och nå ut till liknande projekt. "Vi vill växa nätverket av matodling eller
jordbruk till skafferiprogram så att vi alla har möjlighet att arbeta tillsammans och dela med sig
av bästa praxis", säger Sara. "Här befinner vi sig i ett lantbruk och vissa människor har inte
tillgång till god näring. Jag visste att det här skulle bli gott bara från dofterna. Jag visste att jag
var tvungen att göra någonting snabbt om jag inte ville förlora alla mina tomatplanter, så jag
gjorde lite forskning om fröens startjord. Så de är beroende av kemikalier och ohållbara
jordbruksmetoder för att uppfylla dessa krav, bara för att tjäna sig. Planera en kickoff; bjuda
in grannar, samhällsorganisationer, trädgårdsskötsel och trädgårdsföreningar.
Och de håller länge, både vid rumstemperatur och i kylskåpet, perfekt för upptagna
människor. Jag pratade med Gary Oppenheimer, grundaren av AmpleHarvest.org - liksom en
CNN Hero, World Food Hero nominee och TED presenterare - om projektet. USDA
rapporterar att mer än 41 miljoner amerikaner (inklusive 13 miljoner barn) blir hungriga varje
dag. Jag har tänkt på att starta en egen liten trädgård för att odla mer hälsosam och hållbar
produktion. Det presenteras också som en lösning på vad människor som Michael Pollan och
Michelle Obama och Jamie Oliver talar om. Dra nära basen för att få rötterna och använd ett
handverktyg om det behövs. Det finns fortfarande tid att göra donationer till Weymouth Food
Pantry och Pantry Shelf på Interfaith Social Services med produkter från din egen trädgård
eller till och med butiksköpta grönsaker. Jag håller med om att frivilligt arbeta mot
gemenskapens trädgårdsarbete (inkludera en lista över volontäruppgifter som din trädgård
behöver). Vilka tjänster, om några, kommer att ges till trädgårdsmästare i gengäld. De
förkonstruerade sängmallarna är en av de bästa funktionerna i denna planeringsapp.
Samma dag planterade hon 2 tomater i en stor svart tote gränsande till en upphöjd säng. Efter
att ha startat frön från många olika företag kan jag ärligt säga att jag har haft bästa lycka till
frön från mindre företag. Be tillåtelse att använda fastigheten för en gemensam trädgård. Vi
känner igen behovet av prisvärd bostad i vårt område och planerar att utveckla ett antal arealer
för att öka alternativen, särskilt för dem som har osäkerhet i bostäder och lägre eller fasta
intäkter. Det berättar alla inblandade att du är seriös och är omtänksam om projektet. Jag

proppade mer transplantationer i min trädgård än vad jag hade planerat för, och även då hade
jag fortfarande rester.
Denna definition är således användningsspecifik men innebär vanligtvis otillräcklig
patogeneröddning, brist på frihet, dålig fuktretention, aktiv produktion av metaboliska gaser.
Vänligen uppmana alla dina vänner landsomfattande att göra detsamma. Eller din grupp kan
ha kommit överens om att donera färsk mat till en lokal matbank, trosbaserad organisation
eller annan grupp som ger mat till dem som behöver det. Häng handtagen från krokar, släpp
dem över staketstolpar eller dangle dem från trädgrenar. Denna guide är en av de bästa
grönsaksskötselböckerna, eftersom den är full av användbar information om att planera en
produktiv trädgård och hålla den frisk. Men jag använder kaffegränser från kaffe som
vanligen odlas med litet skuld, eftersom kokning av kaffe verkligen måste ta bort de flesta
föroreningarna (och deponera det i kaffet, jag är bara full).

