
2016-04-28
---------------

Som avslutning på April kom fick vi ett plötsligt
snöoväder. Precis lagom kallt för snö i stället för
för regn. Regnet kom sedan dagen efter och 
sköljde bort all snö. God Jul! ;-D

2016-04-27
---------------



Avacado 2, som har kommit längst
med sin begynnande rotbildning.



Avacado 3 på god väg men ändå 
en bit kvar.



Avacado 4 har påbörjat sin
sprickbildning.



Rädisor, omgång  nr 2. 



Första omgången rädisor. 
Visst har de blivit stora?



Så här ser tomaterna ut.

Apelsinerna är betydligt ”slöare” jämfört med citronerna. 
De kämpar på men ligger bakom i utvecklingen.



De långsammaste citronplantorna.



De snabbaste citronplantorna.

Alla citrusplantorna i gruppfoto ;-).



Gräslöken kämpar sig upp den också.



Plockspenaten frodas.
Har provat några blad på smörgås.



Plocksalladen har blivit riktigt buskig och stor.
Har faktiskt testat några blad på en macka :-D.



Mindre gruppfoto på gräslök och plocksallad.

2016-04-26
---------------



Den största citronträdsplantan.

2016-04-25
---------------



April lider mot sitt slut. 
Överlag är jag mycket nöjd med resultatet.
Särskilt kul är det att se hur snabbt citrus 
växer till sig.
Men generellt är det hela en mycket överväldigande 
upplevelse. Allt verkligen kämpar sig upp ur jorden 
med all kraft. Liv vill!

Kontrollerade också mina kiwifrön, som ligger för 
groddning, igår. Bytte ut papperet och återfuktade. 
Tyvärr verkar de antingen mycke svårare eller endast 
mycket, mycket långsammare. Ingen aktivitet alls.
Den sista Citronkärnan såväl som Apelsinkärnorna 
behöver också mer tid på sig. 

Glädjande nog har dock Avacado2 börjat visa början 
på rot i sprickan. Den hann med andra ord före 
Avacodo1 (som sitter i jord) vilket i och för sig inte är 
så överraskande. Men ändå. 
Nu är det bekräftat att metoden är bättre och fungerande.

Snart första maj och jag har aldrig haft så mycket växter 
i lägenheten :-D



En liten bild på några av citronträden. 
De största har verkligen kommit långt nu.

Har förstås några till. Men dessa är de mest flitiga av dem 



alla. 

Jämför med de två snabbaste apelsinträden. 
De är väsentligt mycket långsammare i växen. 



Början på en liten rot hos Avacodo2.



Mycket grönt i växthörnan! 

2016-04-23
---------------
Ännu en flitig dag. Inte mycket kvar av april.
Har åter igen expanerat mitt hyllutrymme vid 
fönsterkarmen. Totalt har jag nu lite mer plats jämfört med 
förrut. 
Inga enorma arealer. Men många bäckar små och allt det 
där ;-).

Har också skalat ännu en Avacodo (4) och förberett den enligt 
AvacadoGuide.



Nya hyllexpansionen. Pinnarna är till för ökad stabilitet. 
Den hänger av sig själv även utan dem ;-).



Växter blandat med datordelar. Härlig mix, eller hur? 
:-D.



Som synes är det lite extra utrymme som ges.



Mycket grönt på kort tid.



Första omgången rädisor.



Citronträden har vuxit fort. 
De har nu fått definierade blad och är ca 2 cm höga. 



Även Aplelsinerna tittar fram. 
De växer men en aningen långsammare än citronerna



Spenaten har blivit rejält bladig.



Morötter och Avacado. Nya nr 4 har satts i vatten.



Valde ett glas denna gång för att det skall bli lättare att se
utvecklingen framöver.

2016-04-21
---------------



Inte så illa efter mindre än tre månaders odling.



Tomaterna



Citronerna.

Spenat, Citron och plocksallad.



Första Apelsinen som brutit jordytan.



Efter inspektion av Avacado2 kunde kärnsprickning 
konstateras.
Allt enligt plan. Från denna spricka kommer roten att leta sig 
ut.



2016-04-19
---------------
Idag var en flitig dag. 
Citronkärnorna som tidigare placerades i jord har nu börjat 
komma upp genom jordytan. De växar rejält.
Planterade även tre apelsinkärnor. De är lite långsammare.

Har också expanderat mitt utrymme kring fönsterkarmen lite.
I övrigt så har vi den sedvanliga utvecklingen av i stort sett 
alla växter. Grönt så långt ögat kan se. 

Nya hyllutrymmet.



Apelsiner och en avacodo som skymtar i bakgrunden.



Citronträden har kommit långt sedan den 5:e april.



Morötter…



Tomaterna har vuxit sedan sist.



Nya omgången Rädisor.



Sockerärtorna har blivit monströst stora på kort tid.



Första omgången rädisor.



Även salladen tar sig bra.



Gräslöken också även om den tar betydligt längre tid på sig.



Gott om grönt nu.

2016-04-16
---------------



Fyra små citronträd står på rad.

2016-04-15B
---------------
Tog mig även en titt på citronkärnorna (skördade 5/april).
Dom har utvecklats mycket bra. Ja alla utom en som åkte
tillbaka i påsen. De andra planterades i sin första kruka med
jord. Apelsinkärnorna hade börjat gro fin-fint. Men ännu ej
mogna för jord.



Citronkärnor.



Citronkärnor planterade i sin första kruka.



Apelsinkärnor.

2016-04-15A
----------------
Idag planterade jag om nya omgången rädisor i en större 
kruka.
De tar inte många dagar på sig innan de är riktiga små 
plantor.
Sockerärtorna kommer dock på god andraplats. 
De växer som tusan. De längsta är snart 10 cm höga.



Rädisor (omgång 2).



Sockerärtor.



Gräslök.



Spenat.



Rädisor (omgång 1).



Plocksallad.

2016-04-14
--------------
Idag satte jag den min tredje Avacadokärna i vatten. 
Förberedd enligt AvacadoGuiden förstås. 
Nu får det räcka på ett tag med dessa ;-)
Resten fortsätter försås att växa (Do’h!).



Avacadokärna 3.



Morötter och Avacadokärnor (2+3).



Sockerärtor.



Tomater + Rädisor.



Smultron.

2016-04-13
--------------
Idag planterade jag om sockerärtorna från groddfatet till en 
större kruka.
Allt annat växer och växer. Det går att se tydlig skillnad från 
dag till dag.
De nya rädisorna har börjat kick upp ovanför jorden. Inte 
mycket men lite.



Sockerärtor.



Gräslök.



Spenat.



Rädisor.



Plocksallad.



Morötter.



Tomat & Rädisor.

2016-04-11
--------------
Allt växer så det knakar!
Citronkärnorna, som groddas enligt CitronGuiden.
Har också förberett skörden från två apelsiner enligt 
ApelsinGuiden.
Började förbereda Kiwifrön enligt KiwiGuiden. 
Tidsödande till tusen!
Smultronplantan växer. Men oerhört långsamt.
Planterade också en ny omgång rädisor och några få frön 
buskig körsbärstomat.



Morötterna.



Sockerärtor.



Rädisor.



Gräslök.



Smultron.



Citronkärnor.



Apelsinkärnor.

2016-04-09
--------------
Sockerärtorna jag satte för några dagar sedan har redan 
börjat gro.
Inte alla men ungefär 80% av dem. Även morötterna svarar 
bra
på sin nya miljö. De andra har växt till sig riktigt ordentligt.



Sockerärtor.



Morötter.



Min fönsterbräda…



2016-04-06
--------------
Satte idag Sockerärter i ett tunt lager av jord.
Förberedde även en bunt morötter för groddning.
Avacadokärna nr:2 sattes i vatten enligt AvacadoGuiden.

Sockerärtor.



Morötter & Avacado(2).

2016-04-05
--------------
Det har gått lite mer tid och allt växer på.
Särskilt rädisorna. Men även smultron har 
kommit med en pytteliten knopp. 
Inget nytt med avacadon, vilket kanske 
inte är så konstigt då jag ej använde rätt metod för att gro 
den. 
Att bara stoppa ned den i jord tar väldigt lång tid.  
Förberedde också en ny Avacadokärna, men denna gång på
rätt sätt. 
Skördade också kärnor från tre citroner och lade dem på 
groddning.

AvacadoGuide



CitronGuide



Det tar sig sakta men säkert.

Plocksallad.



Plockspenat.



Rädisor.



Gräslök.





Smultron. 
Edit: Denna överlevde tyvärr inte. Ny omgång sådd i slutet på 
April.


