Så får du tag i pallkragar
Nya pallkragar kan du köpa i vissa trädgårdsbutiker, byggvaruhus och webbutiker.
Priset ligger på 150-200 kronor. Allra billigast är det att köpa pallkragar på Blocket
där priset brukar ligga på 50-100 kronor beroende på skick och antal. Begagnade
pallkragar lämpar sig lika bra för odling som nya.
Nya och begagnade pallkragar hittar du bland annat hos:
Genarps lådfabrik i Genarp. Tel. 040-48 01 90 eller www.genarpsladfabrik.se

Odla

i pallkrage

För dig med odlingslott eller liten trädgård.

KRP Pall & Emballage i Malmö. Tel. 040-680 07 80 eller www.krp.se
Trecon AB i Staffanstorp. Tel. 046-27 75 70 eller www.trecon.se
Blocket. www.blocket.se
Omålade pallkragar, oavsett om de är nya eller begagnade, bör du måla eller olja in
på ut- och insida för att de ska hålla längre. En del odlare rekommenderar att man
plastar insidan, men det finns risk att det bildas kondens mellan plasten och träet.
Det kan påskynda nedbrytningen av träet.
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Om du inte har odlingslott eller trädgård
Kontakta din bovärd om du inte har en egen odlingslott eller trädgård och vill odla
i pallkrage på någon annan plats inom ditt bostadsområde.

Lunds Kommuns Fastighets AB
www.lkf.se
Box 1675, 221 01 Lund 046-35 85 00 info@lkf.lund.se

Jorden i en pallkrage blir tidigt varm. Redan i april skjuter den första salladen. En
pallkrage är lätt att sköta och hålla fri från ogräs och du kan odla nästan vad du vill.

Pallkrage

Växthus och drivbänk

Pallkragar finns i olika storlek. En helpall är 200x800x1200 mm och en halvpall är 200x600x800 mm.

Med hjälp av böjda grenar eller VP-rör
i böjlig plast samt fiberduk förvandlar
du enkelt din pallkrage till ett miniväxthus.

En helpall rymmer ungefär 200 liter
jord, en halvpall hälften så mycket.
Pallkragarna kan staplas på varandra.

Så här gör du
Täck marken där pallkragarna ska stå
med markduk eller ett tjockt lager med
tidningar. Det gör det svårare för ogräs
att tränga upp i pallkragarna.
Stapla pallkragarna till önskad höjd.
Fyll på med jord, till exempel grönkompostjord, som du kan köpa på återvinningscentralerna.
Plantera och vattna rikligt. Fyll på med
mer jord vid behov eftersom jorden
sjunker när den sätter sig.

Vad kan du odla i din pallkrage
Du kan odla nästan vad du vill: grönsaker, tomater, squash, potatis och andra
rotfrukter, jordgubbar, kryddväxter,
sommarblommor med mera.
Olika växter behöver olika djup jord.
Sallad, dill och persilja kan du odla i
en enkel pallkrage medan exempelvis
potatis och morötter kräver dubbla
pallkragar.

En drivbänk kan du göra genom att
stapla två pallkragar ovanpå varandra,
fylla till två tredjedelar med jord och
lägga en glasruta eller en ram med
plast över.

Lär av andra
Vill du se exempel på pallkrageodling?
Googla på ”pallkrage” och ”odla” så får
du massor med träffar där du kan läsa
om pallkrageodling och se hur andra
odlare har använt sina pallkragar för
att skapa spännande trädgårdar.
Pallkrageklubben har en egen träffpunkt. Gå till www.odla.nu, klicka på
Forum och skrolla dig ner till Pallkrageklubben. Där kan du ställa frågor och
få användbara tips.

Så håller du mördarsniglarna borta
Lägg snigelgift (preparat med järnfosfat) intill pallkragarna så att sniglarna väljer
giftet i stället för dina växter.
Spika grovt våtslippapper runt pallkragarnas nederdel. Sniglarna tycker inte om att
krypa över slippappret.
Fäst snigeltejp runt pallkragarna. Tejpen ger snigeln en liten stöt så att den inte vill
krypa över tejpen.

