
Odlingssystem –
odling i markbädd, avgränsad bädd och kruka

Ekologisk odling i växthus
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En av grundstenarna i ekologisk odling är att arbeta
tillsammans med de naturliga processer som ständigt
pågår i en levande jord. För en ekologisk odlare är det
självklart men också ett krav att odla i jord, eller ett
annat biologiskt aktivt substrat, även i ett så onatur-
ligt odlingssystem som växthusodling. Genom att
utgå från och förstärka de naturliga processerna kan
vi bl.a. underlätta växtnäringsfrigörelsen från jorden
och till viss del missgynna växtföljdssjukdomar. 

I dag (2007) odlas merparten av de långa kulturerna
som tomat, gurka och paprika, i markbädd där man
utgår från den befintliga jorden på platsen. En mind-
re del av odlingen sker i så kallad avgränsad bädd
där själva odlingsbädden är skild från underlaget. 

Kryddväxter odlas ofta i en kruka som sedan följer
med ända till konsumenten, men det förekommer
även att kryddväxter samt skott och blad odlas i bäd-
dar eller i backar på bord. De skärs då av och säljs
som lösa skott och blad.

Odling i befintlig markbädd
Växthusodling ställer stora krav på jorden, odlings-
säsongen är lång och temperaturen betydligt högre
än på friland. Dessutom vattnas jorden i stort sett
dagligen, vilket medför en betydligt högre omsätt-
ning än i en åkerjord. Den snabba nedbrytningen av
organiskt material i kombination med regelbunden
bevattning gör att jordstrukturen snabbt kan försäm-
ras. 

En ekologisk växthusodling lyckas bättre om: 
• Luftutbytet i jorden är bra, det underlättar bl.a. fri-

görelsen av växtnäring.
• Det skapas en miljö som tillåter optimal rotut-

veckling.
• Den befintliga jorden förbättras för att säkerställa

en bra jordstruktur som håller hela odlings -
säsongen.

En vanlig åkerjord har i regel en mullhalt på ca
3–4 %. I en växthusjord som odlats ekologiskt och
jordförbättrats under en längre tid ligger mullhalten
kring 15–25 %. Inköpta färdiga torvblandningar för
odling i avgränsad bädd håller i regel en mullhalt på
45–50 %. Det är alltså nödvändigt att tillföra stora
mängder organiskt material om man utgår från en
vanlig åkerjord.

Jordförbättring vid nystart
Åkerjordens egenskaper avgör hur man går tillväga
och vad man väljer att blanda ut jorden med.

En sandjord är torkkänslig, näringsfattig och blir lätt
kompakt – den behöver förbättras med material som

ökar jordens vattenhållande förmåga och möjlighet
att binda växtnäring. Material som ger en grövre
struktur bör också ingå i jordförbättringen för att öka
mängden luftporer i jorden. Grov torv, lera, kompos-
terad stallgödsel och trädgårdskompost är lämpligt
att blanda in i lättare jordar och rena sandjordar.

Lerjordar är näringsrika, packningskänsliga i vått
tillstånd och blir snabbt syrefattiga om de utsätts för
ständig bevattning. Lerjordar bör förbättras med
material som ökar antalet stora porer och därmed
luftmängden i jorden. Grov torv, grovt material som
halm och vass, och komposter av olika slag är lämp-
liga jordförbättringsmedel till lerjordar. Undvik
dock att tillföra sand. För att få en gynnsam struktu-
reffekt måste sand tillföras i så stora mängder att
man i det närmaste byter jordart. Blandar man i för
lite blir det i stället hårt som tegel. Höjs däremot
mullhalten rejält i en lerjord genom inblandning av
stora mängder organiskt material kan man efter ett
antal år blanda in sand för att lätta upp jorden. I
tabell 1 finns exempel på hur befintlig åkerjord har
förbättrats i samband med växthusbygge.

Odlingssystem – odling i markbädd, avgränsad bädd och kruka
Text: Elisabeth Ögren, Lässtyrelsen Västmanlands län. Avsnittet om odling i kruka: Christina Winter, Jordbruksverket

Gård 1.

Jordart: mo-mjäla

Den ursprungliga jorden jämnades till, på den lades en
blandning av:
60 volym-% gammal grästorvjord med lerinslag
15 volym-% välkomposterad hästgödsel
15 volym-% välkomposterad fårgödsel
10 volym-% grov okalkad torv

Totalt tillfördes 14 m3 per 100 m2. Jorden kultiverades
för att blanda in jordförbättringsmaterialet i matjorden.
Matjordslagret varierade mellan 0,5–1 m efter inbland-
ningen.

Gård 2.

Jordart: mellanlera

Den ursprungliga matjorden kördes ut och kompostera-
des utanför växthuset i ca sex månader.

Komposten bestod av:
33 volym-% matjord
33 volym-% grov okalkad torv
33 volym-% välkomposterad djupströbädd från nöt och
får

Varje del bestod av ca 17 m3 per 100 m2 då kompos-
tens lades. Komposten vändes två gånger. Den kompos-
terade jorden kördes in i växthuset, matjordslagret blev
ca 0,5 m tjockt, se bild till vänster på nästa sida.

Tabell 1. Exempel på jordförbättring av åkerjord i två
nystartade växthusföretag.
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Återkommande jordförbättring

Okalkad torv kan sänka pH
De flesta växthusjordar behöver jordförbättras
regelbundet för att bibehålla en god struktur. Hur
ofta och med vilka material och mängder man bör
jordförbättra med, måste avgöras från fall till fall.
Ofta stiger pH-värdet i växthusjordar där organiskt
material tillförs regelbundet. Det kan därför vara
lämpligt att jordförbättra med okalkad torv som kan
sänka pH-värdet eller i alla fall motverka en fortsatt
höjning. Torven ska vara grov, dvs. ha en låg humi-
fieringsgrad, så att strukturen bibehålls under hela
odlingssäsongen. Lämpliga mängder för jordför-
bättring är 3–5 m3 torv per 100 m2 växthusyta.

Halm tillför kalium
Halm kan också användas som jordförbättring. Tänk
då på att halm binder kväve under sin nedbrytning.
Det kan därför vara lämpligt att blanda in halmen
redan på hösten efter utrivning eller att tillföra en
extra kvävegiva. Delar av det kväve som fastläggs
under nedbrytningen kommer dock att frigöras läng-
re fram under kulturtiden.

Halm innehåller stora mängder kalium, 10 kg per
ton, vilket man bör ta hänsyn till vid gödslingsplane-
ringen. Lämplig mängd för jordförbättring är
200–400 kg per 100 m2 växthusyta. Halmen bryts
vanligtvis ner under en säsong.

Halm som läggs i gångarna kan också grävas ner
efter avslutad säsong, i storleksordningen 50–150 kg
per 100 m2 växthusyta. Även marktäckningsmateri-
al som ensilage eller färsk grönmassa som lagts på
bäddarna under säsongen fungerar som jordförbätt-
ring då det brukas ner efter avslutad säsong.

Vass ger luftigare jord
Hackad vass kan också brukas ner för att öka mäng-
den luft i jorden. Vasspiporna är svårnedbrytbara
och bildar små luftfickor i jorden där rötterna sam-
las. Fragment av vassen kan ses i jorden även andra
året efter nedbrukning. Lämplig mängd för jordför-
bättring är 400 kg per 100 m2 växthusyta.

Det kan vara svårt att bruka in stora mängder orga-
niskt material i jorden. Hur man går till väga varierar
från gård till gård – allt från handgrävning till kulti-
vering eller fräsning med traktorfräs eller mindre
jordfräsar.

Gynna rotutvecklingen

Bild från gård 2. Den färdigkomposterade jorden lades tillbaka i
växthuset. Under matjordslagret syns dränering och jordvär-
meslangar. Foto: Katarina och Magnus Molitor.

Andra året efter inblandning av vass syns rester av materialet.
Foto: Elisabeth Ögren.

Halm i gångarna och annat organiskt marktäckningsmaterial i
bäddarna kan med fördel grävas ner på hösten och på så vis
fungera som jordförbättring. Foto: Elisabeth Ögren.
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Gynna rotutvecklingen
Alla åtgärder som gynnar rotutvecklingen ökar möj-
ligheterna för plantorna att ta upp den stora mängd
växtnäring som växthusodlade kulturer behöver.

Upphöjda bäddar ger i regel en luftigare och bättre
miljö för rötterna och underlättar uppvärmningen av
jorden på våren. Överskottsvatten dräneras lättare
bort från en upphöjd bädd och bädden torkar ut lätta-
re än vid odling på plan mark. Upphöjda bäddar pas-
sar därför bäst vid odling i vattenhållande och något
tyngre jordar.

Marktäckning i bäddarna med olika typer av orga-
niskt material är också positivt för rotutvecklingen
och underlättar för rötterna att använda hela jord-
skiktet ända upp i markytan. Det utvecklas ofta en
fin matta av rötter precis under marktäckningsskik-
tet. Marktäckning i gångarna ökar möjligheterna för
rötterna att breda ut sig även i ytskiktet i gångarna,
på så vis ökar den tillgängliga jordvolymen ytterli-
gare.

Mellangrödor
Inblandning av organiskt material förbättrar mull-
halten och därmed också strukturen och möjligheten
till rotutveckling. Förutom tillförsel av dött orga-
niskt material som jordförbättring eller marktäck-
ning kan man odla mellangrödor i markbäddarna.
Grödor som växer vid låga temperaturer som råg och
luddvicker kan sås strax innan eller efter utrivning.
Mellangrödornas rötter hjälper till att stabilisera upp
jordstrukturen och tillför ämnen, s.k. rotexudat, och
grönmassa av annat slag än från de kulturväxter som
odlas i växthuset. Det kan minska växtföljdspro-
blem som t.ex. svampsjukdomar.

Ensidig växtföljd ger problem
En anledning till att man i konventionell odling slu-
tade odla i markbädd var växtföljdssjukdomar som
t.ex. korkrot på tomat (Pyrenochaeta lycopersici).
Vid en inventering som genomfördes 1998 hade 13
av 16 ekologiska tomatodlingar kraftiga symptom
av korkrot. I dag vet vi att det inte är frågan om utan
när en jordodling drabbas av korkrot. Redan andra
året i en ny jord kan man finna symptom av korkrot
på tomatrötterna. Efter 5–6 år i samma jord är infek-
tionstrycket maximalt och skördereduktionen klart
märkbar.

Motverka rotsjukdomar
Att ympa sina ädelsorter på motståndskraftiga
grundstammar är i dagsläget den mest effektiva
åtgärden mot korkrot. Odlingstekniska åtgärder som
gynnar rotutveckling och nybildning av rötter kan
lindra de negativa effekterna av svampen på oympa-
de plantor. Marktäckning med grönmassa eller annat
organiskt material gynnar nybildning av rötter i och
strax under marktäckningsskiktet och bidrar därmed
till en bättre utveckling även hos infekterade plantor.

Nybildning av rötter i och strax under ett marktäckningsskikt
med grönmassa. Foto: Elisabeth Ögren. 

Försök med mellangröda av råg. Foto: Kristina Homman. 



Andra viktiga åtgärder för att minska skadeverk-
ningarna av korkrot och andra rotsvampar, är att
hålla en god jordtemperatur – speciellt vid plante-
ring, att vattna med uppvärmt vatten och att vattna
”optimalt”. En välbalanserad gödsling har också
betydelse liksom regelbunden inblandning av orga-
niskt material som stimulerar mikrolivet i marken
och därmed ökar konkurrensen mellan olika orga-
nismer i jorden. Biologisk bekämpning med t.ex.
BinabT eller Mycostop kan också bidra till att öka
konkurrensen mellan organismer i jorden.

Korkrot angriper även gurka, paprika, melon och
squash vilket gör att växtföljd med någon av dessa
grödor inte är någon lösning på korkrotsproblemet
vid odling i markbädd.

Ångning
Ångning användes tidigare i konventionell jordod-
ling som en metod för att sanera växthusjorden från
olika skadegörare innan man gick över till att odla i
inaktiva substrat. Vid upphettning till 100 °C (steri-
lisering) slås i stort sett alla mikroorganismer i jor-
den ut, även nyttoorganismer och de som medverkar
vid frigörelsen av växtnäring i marken. Lyckas
enstaka sporer av någon patogen överleva efter ång-
ningen kan de på kort tid förökas utan större konkur-
rens i jorden. Därför används i dag inte ångning som
metod i svensk ekologisk växthusodling.

Upphettning till 71 °C (pastörisering) kan vara ett
alternativ där de flesta patogener dör medan många
nyttoorganismer överlever. Kontrollera med ditt cer-
tifieringsorgan vilken typ av ångning som är tillåtet.
Enligt KRAVs regler är sterilisering inte tillåtet.

Fördelar med odling i markbädd
Det finns många fördelar med odling i markbädd så
trots problemen med växtföljdssjukdomar är det
ändå det vanligaste odlingssystemet i dag i svensk
ekologisk växthusodling.

Stor jordvolym för rötterna
Odling i markbädd innebär att rötterna har tillgång
till betydligt större jordvolym än vid odling i avgrän-
sad bädd. I ett dansk forskningsprojekt uppmättes ett
rotdjup på 1,25 meter 48 dagar efter utplantering av
ympade tomatplantor i markbädd. Det uppmätta
djupet var det maximalt mätbara djupet så möjligen
var rotsystemet djupare än så. Den stora jordvoly-
men innebär att rötterna har tillgång till miljöer med
skiftande luft-, vatten- och växtnäringsförhållanden.
Dessa variationer gör att odlingssystemet inte blir så
känsligt och sårbart – det finns helt enkelt en större
buffert i en markbädd än i en avgränsad bädd.

Att odla i markbädd är ett långsiktigt arbete där man
bygger ett odlingssystem som ska vara hållbart på
lång sikt och där tidigare åtgärder återspeglas i dags-

läget. Det gäller att ha det i åtanke vid valet av
odlingsåtgärder som jordförbättring och gödsling,
att ta hänsyn till både historia, nutid och framtid.
Odling i markbädd är ett odlingssystem som stäm-
mer väl överens med grundprinciperna i ekologisk
odling och där man kan utnyttja fördelarna med eko-
logisk odling på ett bra sätt.

Odling i avgränsad bädd
Vid odling i avgränsad bädd är själva odlingsjorden
skild från underlaget. Anledningen till att man väljer
ett sådant system kan vara att växthuset byggdes för
ett annat ändamål och har ett golv av t.ex. betong,
eller att man föredrar ett system med jordbyte och
oympade plantor. 

Färdigblandade substrat anpassade för ekologisk
växthusodling finns i dag att köpa hos några av lan-
dets jordleverantörer. Eget substrat kan blandas av
t.ex. lika delar jord, stallgödsel och hackad halm
som får kompostera under ett halvår. Komposten
blandas sedan ut med torv, 20–50 volymprocent
beroende på kompostens näringsinnehåll, samt
eventuellt gips, 0,5 kg per m3 färdigt substrat. 

Det är mycket viktigt att kontrollera näringsinnehål-
let i det färdiga substratet innan plantering eftersom
näringsnivåerna kan skilja beroende på stallgöd-
selns och jordens ursprung, hur komposteringspro-
cessen fortlöpt, eventuell utlakning o.s.v.

För- och nackdelar med avgränsad bädd
Den största fördelen med avgränsad bädd är just att
odlingsjorden kan bytas ut på ett förhållandevis
enkelt sätt. Därmed kan problemet med jordburna
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Genom att undvika att gå i gångarna kan rötterna utnyttja jor-
den även mellan plantbäddarna. Foto: Elisabeth Ögren.
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sjukdomar lösas med jämna mellanrum och det är
möjligt att odla oympade plantor. Det har dock visat
sig att jordburna svampar som t.ex. korkrot snabbt
etablerar sig även i detta odlingssystem vilket gör att
jorden bör bytas ut ca vart tredje år om man odlar
oympade plantor.

Odling i avgränsad bädd är ett känsligare odlings-
system än odling i markbädd genom att jordvolymen
av praktiska skäl är betydligt mindre. Behovet av
tillskottsgödsling blir större samtidigt som risken för
höga salthalter i jorden ökar. Odling i avgränsad
bädd kräver också en exaktare bevattning. Enligt
KRAVs regler är minimivolymen 30 liter/planta
men det är en klar fördel om jordvolymen kan vara
större än så.

Avgränsade bäddar kan t.ex. byggas av träramar som
kläs invändigt med plast. Det bör finnas hål i plasten
så att överskottsvatten kan dräneras ut.

Odling i avgränsad bädd innebär att man kan lägga
om sin växthusodling från konventionell till ekolo-
gisk odling direkt genom att köpa eller själv blanda i
ordning en odlingsjord av tillåtna ingredienser. En
annan fördel är att risken för läckage kan bli mindre
genom att man har större möjlighet till kontroll på
dräneringsvattnet. Problemet med anrikning av
näringsämnen i jorden kan lösas vid odling i mark-
bädd genom att jorden byts ut regelbundet.

Regler för ekologisk odling i substrat i krukor
och avgränsade bäddar

För att få marknadsföra produkter som ekologiska
krävs att odlingen är certifierad enligt EG:s regler
(EEG 2092/91). (På www.sjv.se finns ”Vägledning
om EG:s regler för ekologisk odling”. Väg -
ledningen är en sammanställning av lagstiftning,
förarbeten, praxis m.m.) Om man känner sig tvek-
sam om en åtgärd eller produkt är tillåten bör man
kontakta sitt certifieringsorgan för att få ett besked.

Ekologisk odling i substrat i krukor och avgränsade
bäddar är i nuläget (2007) tillåtet i vissa EU-länder
men accepteras inte av andra. Frågan diskuterades
inom EU i början av 2000-talet, och det visade sig

då att det råder stor oenighet inom EU om odling i
substrat i krukor och avgränsade bäddar över huvud
taget kan vara ekologisk, och i så fall hur reglerna
för sådan ekologisk odling bör se ut.

KRAVs regler medger certifiering av produkter
som odlats i substrat i krukor och avgränsade bäd-
dar. Jordbruksverket tolkar rådets förordning (EEG
nr 2092/91) som att sådan odling är tillåten. 

I KRAVs regler finns utöver EG:s regler, ett krav på
minsta jordvolym vid odling i krukor och avgränsa-
de bäddar: För ettåriga grönsakskulturer med lång
kulturtid ska jordvolmen överstiga 30 liter/planta,
och 0,2 liter/kruka för övriga kulturer, läs mer i
KRAVs regler.

Avgränsade bäddar för tomatodling. Foto: Elisabeth Ögren.



Odling i säckar
I princip är det möjligt att odla ekologisk även i
säckar eller påsar om substratet enbart består av till-
låtna gödsel- och jordförbättringsmedel. Anslutna
till certifiering enligt KRAVs regler måste även följa
reglerna om minsta jordvolym. Ett sådant odlings-
system innebär dock att man inte fullt ut tar tillvara
på de fördelar som ekologisk odling erbjuder, d.v.s.
en stor biologiskt aktiv jordvolym som kan förbätt-
ras och byggas upp och som erbjuder varierande
miljöer för rötterna. 

Odling i säckar och påsar är ett betydligt mer sårbart
odlingssystem, än både markbädd och avgränsad
bädd. Det kräver en exaktare styrning av vatten och
växtnäring. Detta kan vara svårt att tillgodose med
de regler och grundtankar som finns inom ekologisk
odling i dag.

Kombination av avgränsad bädd och
markbädd
En tredje variant av odlingssystem är att kombinera
avgränsad bädd och markbädd genom att göra det
möjligt för rötterna att växa ner i markjorden.
Fördelen med ett sådant system är att plantorna plan-
teras i en frisk begränsad jordvolym. Rötterna kan
sedan i takt med kulturens utveckling använda sig av
en större jordvolym med den variation av växtnä-
ring, luft och vatten som markjorden erbjuder. Så
länge man gödslar i den avgränsade bädden borde
läckagerisken vara mindre jämfört med odling i
markbädd. Problemet med växtföljdssjukdomar
kvarstår dock även om infektionen av rötterna skjuts
fram något i tiden.

Odling i kruka
Vissa kulturer, som krukväxter och utplanterings-
växter, kan endast säljas i kruka och måste därmed
även odlas i kruka. Andra kulturer som kryddväxter,
skott och blad (s.k. babyleaf) kan odlas även i back-
ar eller bäddar men krukodlingen ger flera fördelar. 

I krukodlingen finns små problem med växtföljds-
sjukdomar under förutsättning att man använder nya
krukor och nytt substrat. Krukan förlänger hållbar-
heten hos konsumenten och ibland kan kryddväxten
t.o.m. planteras ut i trädgården efter man använt blad
och skott. Samtidigt är risken stor att både jord och
kruka hamnar i soporna och transporterna ökar efter-
som krukor tar mer plats än avklippta kryddväxter. 

Den ekologiska odlingen av kryddväxter i kruka har
ökat kraftigt och var 2006 den största växthuskultu-
ren i ekologisk odling.
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Gurkodling i säckar. Foto: Elisabeth Ögren.

Kombinerat system där gurka planterats i säckar som är upp-
skurna i botten så att rötterna kan växa ner i markjorden. 
Foto: Elisabeth Ögren.

Konsumenten kan själv skörda sina färska kryddor när de leve-
reras i kruka. Foto: Christina Winter.



Känsligt system
I en kruka är jordvolymen liten och förändringar i
substratets vatten-, luft- och näringsinnehåll går
snabbt. Det ställer stora krav på substratet som
måste kunna suga upp och hålla vatten samtidigt
som det finns tillräckligt med luftfyllda porer som
kan försörja rötterna med syre. Eftersom jordvoly-
men där rötterna kan ta upp näring är begränsad
måste näring finnas lätt tillgängligt och i tillräcklig
koncentration under hela kulturtiden. I en konven-
tionell krukodling löser man det genom att kontinu-
erligt tillföra lättillgänglig växtnäring via bevatt-
ningsvattnet.

I en ekologisk odling är det inte möjligt på samma
sätt, dels för att de gödselmedel som används inte
går att lösa enkelt i vatten och dels för att växtnäring-
en ofta är organiskt bunden och därmed inte direkt
tillgänglig, även om gödselmedlet skulle gå att lösa i
vatten. Kulturtiderna är ofta korta, för basilika t.ex.
6–8 veckor, och all organiskt bunden näring hinner
inte frigöras under den tiden. I en ekologisk krukod-
ling måste substratet, trots den begränsade volymen
och trots den korta tiden, fungera som en levande
jord där mikroorganismer hjälper till med frigörel-
sen av växtnäring.

Krukstorleken beror givetvis av kulturen men gene-
rellt används ofta större krukor och därmed större
jordvolym i ekologisk odling för att säkra växt -
näringstillgången, möjligheterna till tilläggs göds -
ling är begränsade. Vid odling av krukväxter
används ofta runda krukor 9–13 cm i diameter.
Kryddväxter odlas i allt från 7 cm fyrkantiga krukor
till runda krukor med 11–12 cm diameter där de
minsta krukstorlekarna ställer höga krav på tilläggs-
gödsling under kulturtiden. 

Planteringsjordar
Det finns i dag färdiga substrat, plantjordar, för eko-
logisk odling att köpa. De får endast bestå av råvaror
(jordförbättringsmedel och gödselmedel) som är
tillåtna i ekologisk produktion. Jorden kan köpas i
bulk, storsäck och 50 liters småsäckar. Tänk på att
småsäckar blir tungt och besvärligt att hantera även
vid produktion i liten skala. Hantering i bulk eller
storsäck i kombination med krukmaskin för fyllning
underlättar och effektiviserar arbetet betydligt.

Luft och vatten lika viktigt
Substratet ska innehålla porer av olika storlekar för
att kunna hålla både vatten och luft som plantan
behöver. Tillgång till både syre och vatten krävs
också för att det organiska materialet i jorden ska
mineraliseras och näringsämnena frigöras. Sub -
stratet ska också behålla strukturen under hela kul-
turtiden, det ska vara lätt att hantera och fylla i kru-
kor och det får inte vara för tungt.

För att uppnå allt detta blandar man planteringsjor-
darna av flera olika komponenter där den huvudsak-
liga råvaran är torv. Torv av olika nedbrytningsgra-
der (ljus respektive mörk torv) blandas för att få en
bred fördelning av porstorleken. En ljus torv är lite
nedbruten (låg humifieringsgrad) och har en bra
struktur med stora lufthållande porer. I tabell 2 finns
exempel på recept för två planteringsjordar för eko-
logisk odling.

Tillsatser ger olika egenskaper
Naturell torv har ett pH på 3,5–4 och därför tillsätts
kalkstens- eller dolomitmjöl för att höja pH-värdet.
Dolomit tillför dessutom magnesium. Lämpligt pH-
värde för en planteringsjord är 6–6,5. Ett för högt pH
kan leda till brist på mikronäringsämnen och fosfor.
Jordens pH-värde bör anpassas efter bevattnings-
vattnets pH. Används t.ex. regnvatten med lågt pH
bör jorden innehålla mer kalk från början.

Kompost av stallgödsel är en vanlig ingrediens i
planteringsjordar. Den tillför växtnäring, struktur
och innehåller mikroorganismer. Komposten måste
vara hygieniserad för att undvika spridning av sjuk-
domsframkallande mikroorganismer. Efter hygieni-
seringen kan en viss återkolonisering av önskvärda
mikroorganismer ske.

9

En krukmaskin underlättar fyllning av krukorna. Till det här
företaget levereras jorden i storsäck. Foto: Christina Winter.

A. B.

55 % ljus torv 60 % ljus blocktorv
25 % mörk torv 40 % kogödselkompost
10 % kogödselkompost (innehåller torv)
5 % sand 0,5–4 mm
5 % granulerad lera

Tillsatser per m3 Tillsatser per m3

10 kg pelleterad hönsgödsel 70 kg lera
4 kg kalkstensmjöl 2 kg blodmjöl
2 kg dolomitkalk 4 kg kalkstensmjöl
0,5 kg gips 2 kg dolomitkalk
0,5 kg tångmjöl 1 kg gips

Tabell 2. Exempel på recept för två kommersiella 
planteringsjordar.



10

För att öka näringsinnehållet i jorden ytterligare till-
sätts olika organiska gödselmedel. Om lera tillsätts
blir jorden mer vatten- och näringshållande. För att
öka luftinnehållet i jorden ytterligare kan pimpsten,
vermiculit och perlite tillsättas. Även andra råvaror
som komposterad bark och grönkompost kan före-
komma. Sand gör jorden mer stabil och lättare att
fylla i krukor och lättare att vattna upp. Gips tillsätts
för att öka innehållet av svavel medan tångmjöl till-
för mikronäringsämnen.

Jordblandningar behöver anpassas efter kulturen
och årstiden men också efter förhållandena i företa-
get. Bevattningstekniken har betydelse, s.k. ebb- och
flodbord kräver ett luftigt substrat.

Ställ krav på jorden
Det är viktigt att råvarorna i jorden är jämnt blanda-
de så att jorden blir enhetlig både beträffande inne-
håll av växtnäring och struktur. Den ska vara enhet-
lig inom varje leverans men även mellan leveranser-
na. 

I en krukodling blir näringsinnehållet i jorden direkt
avgörande för odlingsresultatet. Inte bara tillväxt-
hastigheten och den slutgiltiga storleken påverkas
utan även formen på plantan. För mycket vatten och
kväve i substratet kan ge lösa rända plantor. För lågt
näringsinnehåll ger tillväxthämningar och brist-
symptom som kan påverka utseendet och göra pro-
dukten osäljbar.

Blanda själv
Det är svårt att blanda egen planteringsjord av till-
räckligt hög kvalitet. Dels är det svårt att finna den
optimala blandningen som ger rätt balans mellan
vatten- och lufthållande porer och samtidigt innehål-
ler tillräckligt med näring. Dels är det svårt att få jor-
den likadan mellan omgångarna. Det kan finnas
olika skäl till att man ändå vill försöka:
• Resurser i form av stallgödselkompost, mulljord

eller grönkompost av vallklipp finns redan på går-
den.

• Transporterna minskar.
• Speciella kulturer ställer krav som kommersiella

jordblandningar inte kan uppfylla.
• Kostnaden kan bli lägre.

I en egen blandning kan torven ersättas helt eller del-
vis med kompost baserad på stallgödsel med
inblandning av växtmaterial som t.ex. halm eller
bark. Enbart kompost ger för höga näringsnivåer.
Det kan också ingå egen åkerjord med högt mullin-
nehåll. Sådana jordar blir tunga att hantera och är
inte användbara i större skala. 

Förr var det vanligt med egen jord baserad på löv-
kompost men i dag är inköpta jordar helt domineran-
de. Däremot förekommer det att enskilda odlare
utvecklar egna recept tillsammans med jordfabri-
kanterna för att tillgodose vissa kulturers speciella
krav. Tänk på att stallgödselkomposter måste vara
hygieniserade.

Här sås kryddväxter direkt i kruka och placeras kruktätt på bord. Efter en tid lyfts de ner på golvet och glesas samtidigt. 
Foto: Christina Winter.
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Undvik ny och gammal jord
Oavsett om jorden köps in eller blandas själv är det
viktigt att den lagras svalt, helst under 10 °C. Vid
hög temperatur och speciellt om jorden är fuktig
kommer växtnäring att frigöras och avgå i gasform.
Lös jord i hög bör täckas med fiberduk så att den inte
kan kontamineras av ogräsfrön och för att undvika
att sorgmyggor lägger ägg i jorden. Jordar som inne-
håller organiska gödselmedel förändras i sin sam-
mansättning och bör därför inte lagras alltför länge.

Jord som nyligen blandats med gödselmedel t.ex.
hönsgödsel bör lagras i några veckor innan den
används. Vid inblandningen frigörs ammoniak som
kan orsaka groningsstörningar och bladskador på
sticklingar och småplantor. Jord i småsäckar bör luf-
tas en vecka innan planerad sådd för att få bort
ammoniumkväve och andra ämnen som annars kan
verka groningshämmande. Öppna gärna fler säckar
samtidigt och blanda jorden för att utjämna eventu-
ella ojämnheter i jorden. Provodla alltid nya bland-
ningar.

Växtnäringstillförsel i krukodling
I krukodling kan växtnäringsbehovet lösas på flera
olika sätt:
1. grundgödsling i substratet, ingen tilläggsgödsling
2. grundgödsling och tilläggsgödsling med fasta

gödselmedel, toppdress, med t.ex. blodmjöl
3. grundgödsling och tilläggsgödsling med flytande

gödselmedel, t.ex. vinass
4. grundgödsling och tilläggsgödsling i form av

bladgödsling.

Det vanligaste i dag är att man odlar utan tilläggs-
gödsling, speciellt korta kulturer som kryddväxter,
eller med tilläggsgödsling i flytande form (1 och 3).
Tilläggsgödsling med fasta gödselmedel som blod-
mjöl och pelleterade gödselmedel är praktiskt svårt i
små krukor men används för längre kulturer i större
krukor t.ex. vid uppdragning av tomatplantor. Odling

utan tilläggsgödsling kräver större krukor, för krydd-
växter kan en rund kruka med 11–12 cm diameter
krävas.

En grundgödsling av substratet är alltid nödvändig.
Den består av kompost, ofta kogödselkompost som
innehåller både fosfor och kalium. För att höja kvä-
vehalten kan olika organiska gödselmedel tillsättas
som blodmjöl, lucernmjöl, fjädermjöl, hornmjöl,
hornspån, hönsgödsel eller ben/köttmjöl. Höns -
gödsel och ben/köttmjöl finns som pelleterade pro-
dukter med olika proportioner mellan kväve, fosfor
och kalium så att växtnärringsinnehållet kan styras.
Flera undersökningar visar att en jord med organis-
ka gödselmedel kan ge lika bra resultat i krukväx-
todling som planteringsjordar för konventionell
odling förutsatt att de innehåller tillräckligt höga
näringsnivåer.

Flytande tilläggsgödsling
De höga näringsnivåerna som är nödvändiga i kruk-
odlingen gör att salthalten i substratet blir för hög
vilket kan leda till dålig groning och tillväxthäm-
ning. Det är en av anledningarna till att en del odlare
väljer en något lägre nivå på grundgödslingen och
istället tilläggsgödslar med flytande organiska göd-
selmedel. Krukkulturen kan också lida brist på lätt
tillgänglig näring trots att den totala mängden som
finns kvar i substratet är tillräcklig.

På marknaden finns flera olika produkter baserade
på t.ex. vinass, restprodukter från skogsindustri och
livsmedelsindustri, fiskmjöl, m.m. Odlingen sker då
ofta i rännor eller på bord med underbevattning
eftersom man lätt får bladskador om växtnäringslös-
ning vattnas ut på växten.

Näringsstatusen i jorden bör följas med regelbundna
analyser. Ledningstal och kvävehalten i pressvatten
kan man själv mäta med en ledningstalsmätare och
nitratstickor.

Ekologisk odling av kruksallat i rännor. Foto: Johan Ascard.
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