Lite om hallonodling.
Hallon växer vilt i nästan hela landet. Rötterna är fleråriga men skotten lever endast 2 år.
Vanlig sort är Sommarhallon ger bär på 2 årsskotten. De flesta hallonsorter är röda men det
finns även gula och svarta inte att förväxla med björnbär.
Sommarhallon är de vanligaste hallonsorterna som odlas i våra trädgårdar, de ger skörd
under juli och augusti månad. Bären kommer på 2 årsskotten som dör efter skörd. Man skär
då ned skotten jäms med marken. Under sommaren växer nya skott upp som ger skörd nästa
år
Växtplatsen bör vara sol, halvskugga. Jorden bör vara lätt, lucker och fuktighetshållande
blanda gärna in trädgårdstorvmull, kompostjord eller barkmull om jorden är humusfattig.
PH värde 5,5-7 något under neutralt, så kalka sparsamt i hallonodling. För högt PH kan ge
järn- och manganbrist som visar sig som gulaktiga blad med gröna nerver. Inte att förväxla
med näringsbrist.
Plantera krukodlade plantor för att få en säker etablering och tillväxt. Plantor i kruka kan
planteras hela växtsäsongen. De skall planteras på samma nivå som dom stått i krukan.
Olika sorter kan fodra olika planteringsavstånd men normala avstånd bör vara 1,5 meter
mellan raderna och 0,5 mellan plantorna. Hallon förökar sig genom rotskott, vissa sorter
sprider sig mycket snabbt. Ett sätt att stoppa spridningen där man inte vill att det skall växa
upp hallon är att göra en rotspärr. Gräv ner svart markduk eller markmatta i kanten på
planteringen. Var noga med vattning vid nyplantering, hallon har ett grunt rotsystem.
Vattna alltid vid torra perioder, ett mycket enkelt sätt är att installera är droppbevattning
som inte blöter ner blad blommor och bär, undvik vattenspridare.
Uppbindning bör man ha. Gör en stadig konstruktion redan vid planteringen Slå ner kraftiga
störar vid varje ände av planteringen, spänn kraftiga metalltrådar mellan, helst på 2 olika
höjder. Stäng in alla skotten mellan trådarna.
HÖSTHALLON
Nyare är hösthallon, som blommar och bär frukt på årsskotten. Bären mognar i september,
oktober och brukar ge frukt till frosten kommer. Angrips mera sällan av växtsjukdomar. Skär
ner alla skott efter skörd eller vid tidig vår jäms med marken. Denna metod rekommenderas
eftersom den minskar risken för sjukdomar.
Hösthallon kan ge en mindre skörd på 2 års skotten, då lämnar du några kraftiga skott som
får övervintra. Dessa ger då en mindre skörd i juli månad före ettårs skottens skörd blir en
längre skördeperiod
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