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Det kan være grei å lage seg et lager av det forskjellige som trengs for å lage god jord til
plantene sine. Så er det tilgjengelig til enhver tid, og du slipper å ty til dårligere nødløsninger.
Plastbøtter med lokk kan man ofte få gratis hos forkjellige industribedrifter,
Murerbøtter er også en mulighet.
Det store problemet for mange er at det ikke er spesielt dekorativt å ha en lang rad med bøtter
stående midt på plenen. Så her må det tenkes kreativt. Bøttene må ha lokk så de ikke fylles
med vann. Eller de må stå under tak (i carporten, kanskje)
Det er mulig å lage et lokk som dekker flere bøtter, Da kan de kamufleres som en nyttig benk.
Ikke fall for fristelsen til å bruke benken som hylle for tunge krukker, slik at du ikke kommer til
bøttene.
Ting man plukker med litt av hver gang man går tur. Ha alltid noen bæreposer i lommen.
Grov sand
Finner man gjerne i strandkanten i et tynt belte litt opp for fjæra.
Noen steder ved foten av fjell som er litt porøst finnes det store mengder med brukbar grov
sand. Denne er tung å bære (god trening)
Torvmose (Hvitmose, Sphagnum)
finnes ofte på skogbunn hvor det er litt fuktig.
Dette er et helt sterilt materiale. Det kan brukes til å gjøre jord mer porøst. Det er fint til
innpakking av ømfintlige røtter ved transport av planter, det holder svært godt på passe mengde
fuktighet, og det beskytter også mot støt og klemskader. Også fint til vinterlagring av løk og
knoller (det mugner ikke) Det er lett å bære, dersom den ikke er for våt.
Barnåler
(Gran eller furu) Under store bartrær finnes det i tykke lag, Alt som ikke er helt formuldet er fint
å bruke til å gjøre jord mer porøs og gjennomtrengelig.
Kongler
Som barnåler. Mest i forbindelse med større bed, men en lettplukket og nyttig ressurs.
Komposteres ganske sakte. Kan med fordel kvernes, dersom du har en egnet kompostkvern.
Løvtremuld
Dette er gull. Kan brukes til å forbedre all slags jord. Riktig bakterieliv og rikelig med
aggregater. Hvis skogen er litt tett er det ganske lite fremmedfrø. Konsistens og næringsverdi
som i god kompost fra hagen.
Morkne stubber
Inneholder noen ganger ganske grov, nesten ferdigkompostert masse. Dette er det perfekte
substratet for enkelte epifyttiske planter.
Nesten ferdigkompostert kvist.
I litt kultivert skog blir småkvist gjerne lagt i store hauger. Snur man litt på en slik haug finner
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man mye som er så formuldet at det blir til småbiter når du flytter det over i bæreposen. Dette er
snacks for rhododendronbedet.
Kongler (frøhamser) av bøk
Disse er svært harde, og formulder sent. Perfekt i rhododendronjord. Og orkidebed. Når det er
frøår ligger disse konglene i et tykt lag under trærne. Da bør du passe på.
Har man lov til å plukke med seg slikt fra skogen?
Det finnes lover og forskrifter om dette. Så lenge det er snakk om bæreposer og ikke
tilhengerlass, blir det lite problemer.
Ting man anskaffer/kjøper før man trenger det plutselig
Grov strøsand
- kan bare kjøpes om vinteren, men da er den tilgjengelig på nesten enhver bensinstasjon. Les
grundig på sekken for å se at den ikke er tilsatt salt. Slik sand koster et par kr. pr kilo.
Tilsvarende sand kjøpt i en akvarieforretning koster kanskje 50 kr/kg
Noen ferdig jordblandinger?
Etter eget behov. -En litt ekstra luftig og porøs jord. -En finsoldet såjord med sand og
vermikulitt. Det er veldig greit å slippe å begynne å blande (og handle) dersom man plutselig
trenger bare det som skal til for å fylle en potte.
Grov skjellsand
Er ikke alltid like lett å få tak i, kjekt å ha på plass. Til å heve pH og samtidig gjøre jorden mer
porøs. Frilandsorkideer, blåveis, eller en Helleborus som tilfeldigvis dukket opp.
Kattesand
I mangel av annen grov sand. Det er fint at du på forhånd har funnet ut at dette er den typen
som holder seg som grove korn og ikke blir til klissen leire så snart den blir våt.
Perlitt
Til såjord og til å gjøre jord mer luftig. Småposer er dyrt, store sekker er billig. Et tips: bruk ikke
Perlitt i forbindelse med såing av Fritillaria.
Vermikulitt
Som Perlitt. Kan også brukes til å dekke over frø ved såing.
I motsetning til Perlitt har Vermikulitt evnen til å danne aggregater i jorden (slik som naturlig
muld) -den er derfor nyttig som generell jordforbedring.
Leca
Særlig anvendelig for å gjøre krukkejord med luftig, og lettere
Hønsegjødsel i pelletform
Universalgjødsel.
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Ugjødslet naturtorv
Når litt jord skal gjøres om surjordsplantejord i en fart
Kugjødselkompost
Universalgjødsel. Kjekt å ha på plass. Handles når man kommer over en ekte type (med ca
80 % kugjødsel)
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