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Till Livsmedelskommissionerna, livsmedelsnämndernas
odlingsafdelningar och lantmannagillena.
Livsmedelsnöden i landet har ännu ingalunda övervunnits. Allt fortfarande hotas vi av den skrämmande möjligheten att den kan tillspetsas.
Den ovanligt regniga sensommaren har till stor del skadat den så lovande
skörden. Potatisröta hotar i stor utsträckning och spannmålens näringsvärde har till följd av den under skördetiden rådande dåliga väderleken
betydligt nedgått. Några garantier att erhålla dugligt och tillräckligt
utsäde förefinnes under förhandenvarande omständigheter således ej.
Fördenskull böra alla möjligheter tillvaratagas för framtidens tryggande.
Av lanthushållningens olika grenar är en tillräckligt vidsträckt och
rationell trädgårdsväxtodling det effektivaste sättet att fördelaktigt, säkert
och rikligt producera livsmedel. För odling av potatis och säd erfordras
stora mängder redan färdig näring, men för trädgårdsodling användas
frön, som ej lämpa sig till föda. Genom att odla trädgårdsväxter inbespara
vi således redan i utsäde betydande mängder livsmedel. Redan i dess nuvarande omfattning har trädgårdsodlingen i ofantlig grad hindrat vår nöd.
Så utgjorde trädgårdsproduktema i somras under vissa tider snart de
enda livsmedel, vilka i många städer och konsumtionscentra stodo till
buds.

Under krigsåren har trädgårdsodlingen hos oss inskränkts till följd av
bristen på frön och deras svåråtkomlighet. Numera har staten dragit försorg därom, att trädgårdsväxtfrön stå att erhålla till skäliga pris i tillräcklig
mängd. Deras pris och övriga försäljningsvillkor skola tillkännagivas i november och komma de i allmänhet ej att överstiga senaste vinters pris.
För en framgångsrik trädgårdsodling är det framför allt nödvändigt
om
hösten djupt bruka och kraftigt gödsla jorden. Envar innehavare av
att
odlingsjord bör fördenskull genast iordningställa nästa vårs trädgårdsland. Den som äger obrukad jord bör därför redan i höst utdela den åt
hugade odlare och förständiga dem att redan ännu denna höst ordentligt
bearbeta jorden. Höstbruk är i trädgårdsodlingen lika värdefullt som
gödsling. Våren är dessutom så kort, att nödiga brukningsarbeten då ej
medhinnas. Dessutom bör observeras, att om jorden brukas och gödslas
om våren, torkar den i sådan grad, att de små rotfrukts- och grönsaksfröna
oftast icke kunna gro i densamma.
Allt bör göras för den gemensamma nödens avvärjande. Om hösten
lägger odlaren grunden till den kommande sommarens skörd. Nästa sommars skörd måste bli så god som möjligt, ty vi ha ej råd att ideligen köpa
utifrån vad vi här hemma själva kunna producera.
Livsmedelskommissioner, livsmedelsnämnder och lantmannagillen, gripen till verket för utvidgandet av trädgårdsväxtodlingen nästa år.
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