Hietalas Handelsträdgård
Vårliga rutiner när dörrarna i Hietalas växthus öppnas för säsongen och försäljningen av grönsaker och blommor drar igång. Handelsträdgården i Korva drivs
idag av bröderna Hans och Ulric Hietala. De är uppväxta på släktgården och tar
plikten om att driva trädgården och odlingen framåt på fullaste allvar, med stor
medvetenhet och kompetens.
En familjehistoria
Farfadern Gunnar Hietala etablerade redan
1927 företaget som skapade lokal framtidstro inom grönsaksodling. Gunnar utökade
produktionen från traditionellt småbruk till
ett mer storskaligt tillvägagångssätt inom odling när han på 1940-talet byggde de första
växthusen. I växthusen kunde växtsäsongen
förlängas och en bättre kontroll över tillväxtprocessen skapas, vilket behövdes i vårt kalla
klimat.

Hans och Ulrics pappa Edgar tog sedan över
1968 och 1995 tog sönerna vid. Han berättar
att han är stolt över att han tillsammans med
Ulric får driva familjens odlingar och utveckla vidare det som deras farfar en gång startade. Bland annat i form av olika samarbeten
vid anställning, dels med trädgårdsskolor
i Finland och Rovaniemi och även ett samarbete med svenska arbetsförmedlingen och
inriktningsfolk från baltstaterna.
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Inga Hietala i handelsträdgårdens sommarcafé

400 ton grönsaker
Försäljningen går över hela Sverige och utöver blommor och växter är det cirka 400 ton
grönsaker som går ut från växthusen. Målet
idag är att kunna leverera närodlat med hög
kvalité, främst växthusodlad tomat, gurka
och utplanteringsväxter. Största samarbetet
med återförsäljare finns i Norrbotten och eftersom vi lever i en gränskommun sker viss
export till Finland. Utöver det förflyttar sig
gurka och tomat även till södra Sverige.
Både Hans och Ulric tycker att det är viktigt att man vet vad man stoppar i sig och
hur själva odlingsprocessen påverkar miljön.
Därför har Hietalas Handelsträdgård IP-klassade produkter och är certifierade av Svenskt
Sigill, en kvalitetsgaranti för slutprodukten.
På utvecklingsfronten ser man på mer intensifierad utbildning inom företaget och hos
kunder inom medvetenhet och kunskap om
livsmedel och dess betydelse i samhällets och
människans kretslopp.

På agendan ligger också bredare sortiment
och frilandsodling på t.ex. blomkål, broccoli, vitkål, morötter och på ett specifikt populärt sött bär. Jordgubben vill Hietalas odla för
självplock och på så vis också öka medvetenheten hos konsumenter, då man vid självplock av jordgubbar själv går i fårorna och
skördar frukt vilket skapar ett närmande till
själva odlingskretsloppet.

Inte bara handelsträdgård
Hans hustru Inga Hietala har utvecklat avdelningen för utplanteringsväxter inom utbud
och själva försäljningsförfarandet. När du
idag under säsong kommer för att köpa dina
blommor och växer finner du ett attraktivt
café där du kan avnjuta ditt kaffe i harmonisk
atmosfär. Under tiden du fikar kan du känna
doften av och blicka över vilka blommor som
skall tas hem för plantering. Om du är nyfiken på Hietalas handelsträdgård är det ett
utmärkt ställe att börja på.
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