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Sammanfattning 
Ekologisk odling, i kruka eller begränsade bäddar, ställer höga krav på substratkvaliteten. Befintliga 

substrat för ekologisk odling varierar i kvalitet mellan leverantörer och mellan olika omgångar av 

samma substrat. Dessa ojämnheter i kvalitet är oacceptabelt stora och orsakerna till dessa 

variationer behöver klarläggas. Det finns dock substrat för ekologisk odling som har hög och jämn 

kvalitet och där odlingsresultatet är mycket bra. 

 

Inom projektet har en enkät till ekologiska odlare genomförts och kontakt med merparten av 

substratleverantörerna har gjorts. Därefter har provodlingar med fokus på substratets ålder och 

torvhalter på max 80% genomförts.  

 

Många odlare är nöjda med sitt substrat men nämner samtidigt att problem med 

näringstillgängligheten finns. Byte av substratleverantör är relativt vanligt och många odlare har 

likande problem med substraten för ekologisk odling. 

 

Det eventuellt framtida kommande kravet på att substrat för ekologisk odling maximalt får innehålla 

80 % torv är inget problem odlingsmässigt. Flera odlingsvärda alternativ finns tillgängliga i Sverige 

och internationellt. Inom projektet har dessutom några nya substratblandningar med torvinnehåll på 

80 % eller mindre provodlats. Dessa provodlingar har visat att det spelar stor roll vilket material som 

man ersätter torven med. Generellt verkar inerta material såsom perlite och kokosfiber fungera 

bättre än komposter.  

 

Substratets ålder spelar roll för kvaliteten och tillgängligheten av näring. Vad som är rätt ålder på ett 

substrat går inte att generalisera kring utan det måste anpassas till den kultur som ska odlas. En ökad 

tydlighet kring substratets ålder behöver införas och en datummärkning av alla säckade substrat och 

substrat i bulk behöver införas för de leverantörer som ännu inte har det.  
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Bakgrund 
Ekologisk odling, i kruka eller begränsade bäddar, ställer höga krav på substratkvaliteten. Såväl 

substratets egenskaper gällande luft- och vattenhållande förmåga som tillförseln av näring ska kunna 

tillgodoses från en mycket begränsad volym. Under 90-talet utvecklades ett antal substrat för 

plantuppdragning och odling i kruka för ekologisk odling. Materialet i dessa är precis som i 

konventionella substrat i huvudsak torv. De är sedan grundgödslade med olika typer av organiska 

material. En stor andel av de svenska substratleverantörerna har ett alternativ för ekologisk odling på 

marknaden.  

 

Ännu är produktionen av ekologiska produkter i kruka begränsad till ätliga produkter och används i 

kommersiell produktion för i första hand odling av kryddor, grönsaksplantor i kruka, och 

grönsakspluggplantor för senare produktion på friland. Flera odlare har producerat julstjärnor, 

pelargoner och utplanteringsväxter med ekologiska metoder både i provodlingar och i kommersiell 

produktion. Erfarenheterna från dessa odlingar visar att det går alldeles utmärkt att få fram bra 

kvalitet med ekologiska substrat men att variationerna mellan olika substrattyper, odlingsår och olika 

omgångar av samma substrat är stora vilket ger stora skillnader i odlingsresultaten. För att kunna 

bibehålla och öka en kommersiell produktion av ekologiska produkter i begränsad substratvolym kan 

befintliga variationer inte accepteras och de ekologiska substraten måste bli mera stabila och 

tillförlitliga.  

 

I ett nytt EU-förslag på regler för ekologisk produktion i växthus ställs krav på att man inte får odla 

ekologiska produkter i substrat som innehåller mer än 80 % torv. Hur detta påverkar odlingsbarheten 

för substraten behöver klarläggas. Det krävs med andra ord att man tar ett enat grepp om 

problematiken bakom säkerheten i substratkvaliteten. Inom detta projekt har en kartläggning av de 

problem som kan uppstå vid kommersiell produktion gjorts.  

Syfte och målsättning  
Syftet med projektet var att kartlägga de eventuella problem och som finns kring odling i substrat för 

ekologisk odling.  

Ett mål var att få en lista på de problem som kan finnas idag samt vad odlarna har för framtida 

önskemål på de ekologiska substraten. Ett annat mål var att ta fram en lista på vilka frågeställningar 

som man behöver lösa för att få en säker produktion. Ett tredje mål var att genom provodlingar 

förtydliga och öppna upp en diskussion kring de variationer och svårigheter som finns inom ekologisk 

produktion.  

Material och metoder 

Enkätundersökning och uppföljande intervjuer 
För att kunna definiera och kartlägga nuläget och de vanligaste problemen med de ekologiska 

substraten gjordes en enkät (se bilaga 1) som skickades ut till ekologiska odlare. Enkäten skickades ut 

brett via det register som Jordbruksverket har över ca 100 certifierade växthusodlare samt till ca 140 

certifierade grönsaksodlare där vi hade kännedom om att det eventuellt skulle kunna förekomma 



substrat i produktionen. Tillsammans med enkäten medföljde ett informationsbrev från 

Jordbruksverket som informerade om de eventuellt kommande växthusreglerna och ett framtida 

krav på maximalt 80 % torv i ekologiska substrat.  

 

Några av odlarna kontaktades eller hörde av sig till oss och djupare diskussioner kring förekommande 

problem och lösningar hölls med dessa.  

Diskussion med jordleverantörerna 
Utifrån de svar som vi fick från enkäterna sammanställdes en lista över de substrat för ekologisk 

odling som förekom i svaren. Det finns fler substratleverantörer av substrat för ekologisk odling, på 

marknaden, men då projektet var kopplat till de problem som omnämndes i enkäten lades fokus och 

fortsatta kontakter på de leverantörer som var representerade i enkätsvaren. Samtliga omnämnda 

leverantörer kontaktades via telefon och ett telefonmöte eller fysiskt möte bokades. 

 

Vid det enskilda mötet med respektive substratleverantör ställdes de frågor som finns i bilaga 2. 

Fokus för frågorna baserade sig på enkätsvaren och var förutom basfakta kring produktionen, 

inriktade på frågor kring substratens ålder samt innehållet och sammansättning av substratet. Frågor 

kring deras framtida satsningar på substratområdet ställdes också. Slutligen ställdes frågan om de var 

villiga att ha med deras substrat i våra provodlingar och om de då kunde ta fram; substrat av olika 

åldrar och om de kunde göra ett substrat med en maximal torvhalt på 80 % torv, för att på så sätt 

kunna nå upp till eventuellt kommande regler för ekologisk växthusodling.   

 

Täta kontakter med de medverkande substratleverantörerna hölls under hela projektperioden för 

att, dels hålla dem informerade om resultaten, dels för att visa på de förbättringar som ev. behövde 

göras för substratet. Detta gjordes för att sporra leverantörerna till att utveckla sina substrat för 

ekologisk odling.  

 

Ursprungsplanen, var att samla alla leverantörer i ett gemensamt möte för att diskutera utveckling av 

substrat för ekologisk odling tillsammans. Efter de inledande samtalen med leverantörerna och i 

samråd med Jordbruksverket valde vi dock att istället hålla kontakten med de respektive 

leverantörerna individuellt. Detta eftersom vi bedömde att de då blev betydligt mera öppna med 

deras egna svårigheter och faktiska hantering och utveckling av substraten. Eftersom fokus för detta 

projekt har varit att identifiera kvalitetssvårigheter och utvecklingsmöjligheter av substrat för 

ekologisk odling har vi valt att anonymisera de olika substratleverantörena. Syfte har inte varit att 

jämföra de olika substratfabrikaten utan har varit att identifiera de faktorer som kan påverka 

substratkvaliteten för att säkerhetsställa en jämn kvalitet.  

Sammanställning av vissa substrat för ekologisk odling 
Det finns en skrift om ”Gödselmedel för ekologisk odling” motsvarande sammanställning över 

substrat för ekologisk odling saknas och har därför sammanställts för de substrat som förekommer 

inom detta projekt. Listan finns i bilaga 3. Denna lista är dock inte komplett utan det kan finnas fler 

leverantörer som har ett substrat för ekologisk odling i sitt sortiment eller kan tillverka ett efter 

önskemål från kund.  



Provodlingar av befintliga och nya substrat för ekologisk odling 
För att illustrera, dokumentera och kartlägga de problem som förekommer i ekologisk produktion 

genomfördes 5 provodlingar. Utifrån de svar som angavs i enkäterna, diskussioner med 

jordleverantörerna och de tidigare erfarenheter kring ekologiska substrat som fanns samt kommande 

krav på ekologiska substrat så var följande två frågeställningar i fokus för provodlingarna: 

1. Vilken roll spelar åldern på substratet för dess kvalitet? 

2. Kan ett gott odlingsresultat uppnås i ett substrat med endast 80 % torv? 

 

Urvalet av provodlingar gjordes så att ett så brett användningsområde som möjligt omfattades. 

Produktion av pluggrönsaksplantor för utplanering på friland, kryddväxter i olika krukstorlekar samt 

sallat i kruka ingick i provodlingarna.   

Provodling 1. Sallat  

Denna provodling genomfördes som ett examensarbete av Johan Petersson på YH-utbildningen 

kvalificerad Trädgårdsmästare park och kulturlandskap, Hermods i Karlskrona. 

Odlingen genomfördes i en kommersiell odling med certifierad ekologisk odling av grönsaker och 

köksväxter. I examensarbetet provodlades sallat i kruka, från rotad pluggplanta, i olika 

substratblandningar med syftet att hitta alternativ till pelleterad hönsgödsel. Hönsgödsel är en 

produkt som till följd av rådande krav måste ha sitt ursprung från frigående höns och finns det idag 

endast en leverantör av pelletterat hönsgödsel. Några på marknaden nya gödselmedel för 

ekologiskproduktion studerades utifrån hur de fungerar som växtnäringskälla. I arbetet användes 

även halmpellets, en produkt som inte tidigare använts inom detta område, men som vi bedömde 

var ett intressant material.  

 

Dessutom användes en tillsats av mikroorganismer som bestod av både jästsvampar och bakterier. 

Dessa samverkar och ska enligt tillverkaren påskynda mineraliseringen av organiska material och 

därmed påskynda växtnäringsfrigörelsen från det organiska materialet.  

Tabell 1: Kulturmoment i provodlingen av sallat. 

Moment Datum  Vecka 

Salladsfrö sås i pluggbrätte 12/2 v.7 

Pluggplantorna krukas in 2-3/3 v. 10 

Glesning 25/3 v. 13 

Skörd 7/4 v.15 

 

Provodlingsled: 

1. Substrat A med inblandning av malda klövar och hovar1. Näringsinnehållet enligt tillverkaren 

NPK 15-0-0 

2. Substrat A med inblandning av DCM ecomix2ett nytt gödselmedel som är en blandning av 

animaliska och vegetabiliska restprodukter. Det är godkänt för ekologiskodling och även i 

KRAV certifierad odling året 2014. Växtnäringsinnehållet är NPK 12-0-2,5 

3. Substrat A med 20 % inblandning av halmpellets3. 

                                                           
1
 Detta är ett gödselmedel som Ekoväx skulle lansera som nyhet säsongen 2014. På grund av leveransproblem 

ute blev lansering i storskala.  
2
 DCM ecomix är ett ekologiskt gödselmedel bestående animaliska och vegetabiliska restprodukter. Det är 

formulerat som granulat och växtnäringsinnehållet är NPK 12-0-2,5 KRAV godkänt under 2014 men från och 
med 2015 endast tillåten i EU ekologiskodling.  



4. Substrat I ekologiska substrat som lagrats några år med inblandning av 20 % halmpellets 

5. Substrat A med inbladning av mikroorganismer bokashi s4 

6. Substrat A kontroll ledet 

7. Substrat I som är lagrad sedan 2012. 

 

Inget av leden fick någon tillskottsgödsling under kulturtiden utan vattnades endast med rent vatten. 

Luftning av substratet skedde när extra gödsel och mikroorganismer skulle blandas in i substratet. 

Kontrollen som inte innehöll detta luftades istället under några timmar. Huvudsallaten odlades i 1,5 

literskruka.  

 

Före plantering, under och efter kulturtiden togs spurwayanalyser för att följa näringsnivåerna under 

kulturtiden. Plantorna fotograferades och kvaliteten på plantorna beskrevs. Upplevelsen av 

plantornas kvalitet såsom kompakthet, fyllighet och färg var svår att mäta med faktiska tal och 

beskrevs därför i ord.  

 

Provodling 2. Citronmeliss och basilika 

I denna provodling odlades citronmelissplantor från färdigrotad pluggplanta och basilika som 

direktsåddes i krukorna. Odlaren har certifierad ekologisk odling av kryddor och god erfarenhet av 

substrat för ekologisk odling. Det substrat som odlaren själv hade var ett torvbaserat substrat från 

leverantören Jiffy, som han får uppblandat enligt ett eget recept.  

Denna provodling omfattade såväl betydelsen av åldern på substratet som ett par alternativ på 

substratblandningar med max 80 % torv.  

Totalt testades 13 substrat från 5 olika leverantörer. Försöket påbörjades vecka 19 (5 /5) för 

citronmelissen och vecka 20 för basilikan och avslutades vecka 26 (24/6) 2014 för båda kulturerna. 

Citronmelissen som egentligen har en kortare kulturtid klipptes ned efter ca 4 veckor men fortsatte 

därefter att odlas för att undersöka hur mycket näring som fanns kvar i substratet efter avslutad 

kulturtid. Ytterligare en kulturtid dvs 4 veckors odling följde efter nedklippningen. Utvärdering av 

plantorna gjordes därför vid etableringen, efter 4 veckors kulturtid samt efter 8 veckors kulturtid.  

 

Provodlingsled: 

1. Substrat A. Detta var det enda substrat på marknaden som vid provodlingens start redan 

uppfyllde kraven på max 80 % torv.  

2. Substrat B producerat vecka 13 (28/3),  

3. Substrat B nyproducerat vecka 18 (29/4)  

4. Substrat C, producerad vecka 41 (13/10) 2013. 

5. Substrat C, producerad vecka 14(3/4) 2014. 

6. Substrat D, med hönsgödsel (dansk variant) 

7. Substrat D, producerad vecka 15 

                                                                                                                                                                                     
3
 Halmpelletsen är en produkt som har ett helt annat ursprung än som gödselmedel. Det är finhackad halm som 

pressats samman och använts som strö i hästboxar. Pelletsen var inte använda när de blandades in i substratet. 
Någon totalanalys över växtnäringsämnena har inte gjorts utan en spurway som sammanfattningsvis ger låga 
eller mycket låga nivåer av samtliga växtnäringsämnen utom kalium som ger ett resultat på 1303mg/l. 
4
 Bokashi s är en mikrobiologisk stam som består av an blandning av mjölksyrebakterier och jästsvampar.  

Kombinationen av dessa mikrober och tillsats av gödselmedlet Mest Best som är ett fast gödselmedel och är en 
del av produkten ska enligt leverantören ge en snabbare frigivning av växtnäringen ur organiskt material. 



8. Substrat D, producerad vecka 16 

9. Substrat E, där 20% av substratblandningen var ersatt med maskkompost5 

10. Substrat E, där 20% av substratblandningen var ersatt med sållad maskkompost 

11. Substrat E, med justerad gödningsinblandning med nytt gödslingsalternativ BL1 

12. Substrat E, med justerad gödslingsinblandning med nytt gödslingsalternativ BL2 

13. Substrat E, (=Referens) 

 

Alla provodlingsled vattnades med rent vatten och ingen tilläggsgödsling gavs. 6 st brätten med 14 

krukor i varje brätte, provodlades med odlarens normala odlingsrutiner. Allt substrat fylldes manuellt 

i krukorna. Detta gjordes några dagar innan plantorna sattes i substratet vilket gjorde att viss luftning 

skedde. 

Plantorna utvärderades vid tre tillfällen: 

1. 20 maj 

2. 4 juni 

3. 24 juni 

Vid dessa tillfällen fotograferades och beskrevs plantornas kvalitet. Upplevelsen av plantornas 

kvalitet såsom kompakthet, fyllighet och färg var svår att mäta med faktiska tal och beskrevs därför 

med ord. Vid utvärderingstillfälle 2 (4 juni) mättes höjden på citronmelissen och vid tillfälle 3 (24 juni) 

mättes både citronmelissens och basilikans höjd. 

Före plantering, under och efter kulturtiden togs spurwayanalyser för att följa näringsnivåerna under 

kulturtiden. Från denna provodling togs även totalkväveanalyser i starten, precis innan plantorna 

krukades in. Detta för att få ett mått på hur mycket kväve som substraten innehöll totalt.  

Provodling 3. Broccoliplantor  

Provodlingen började med sådd av broccolifrösorten ”Maraton” i ’Quick Pot’ brätten med 77 pluggar 

per brätte där varje plugg rymde 55 cm3. I provodlingen användes denna gång broccoli eftersom 

detta är en kultur som har något högre behov av växtnäring än sallat. Broccoliplantor har dessutom 

en god hållbarhet och kunde därför visas några dagar efter det att produktionstiden var till ända. 

 

Provodlingen såddes den 20 juli. Dessförinnan hade substratet luftats genom att säckarna hälldes 

upp på bord, 2 dagar innan sådd. Fyra brätten av i varje led vilket medför 308 plantor såddes. 

Plantorna odlades i varmväxthus under hela kulturtiden för att säkerhetsställa ett så stort 

växtnäringsbehov som möjligt. Plantornas utveckling, utseende färg, friskhet och groningen av fröna 

följdes. Hälften av plantorna utvärderades och visades upp på två fältvandringar i Mellansverige den 

12 samt 13 augusti. Resterande plantor stod kvar i växthuset och slutavläsningen skedde den 20 

augusti. Plantorna stod dessutom kvar ytterligare någon vecka och hållbarheten studerades till dess 

att en kålfjärilsinvasion inträffade.  

 

Frågeställningarna för provodlingen var substratets ålder och hur denna påverkade dess förmåga att 

leverara växtnäring samt om substrat med en maximal torvhalt på 80 % med inblandning av 20 % 

annat material var odlingsvärda. 

 

Provodlingsled: 

                                                           
5
 Maskkomposten som blandades in baseras på hästgödsel som blandas med 20 % grönmassa och komposteras 

i 2-3 veckor. Komposten förs sedan över till en maskbädd där det färdiga materialet plockas ut 



1. Substrat H (guletikett) 

2. Substrat G (rosa etikett) 

3. Substrat C, daterad 14-03-10 (orange etikett) 

4. Substrat C, daterad 13-10-03 ( röd etikett) 

5. Substrat C, 80% torv ( lila etikett) 

6. Substrat D, bark ( grönetikett) 

7. Substrat D, perlite ( blå etikett) 

8. Substrat D, enligt det danska receptet ( vit etikett) 

9. Substrat B (ingen etikett) 

10. Substrat D, blandad vecka 15 ( 2 vita etiketter) 

11. Substrat A, ( rosa+ röd etikett) 

*) Etiketternas färg nämns eftersom de kan återfinnas i diagrammen och bilderna. 

 

Före plantering, under och efter kulturtiden togs spurwayanalyser för att följa näringsnivåerna under 

kulturtiden. 

 

Plantorna fotograferades och kvaliteten på plantorna beskrevs. Upplevelsen av plantornas kvalitet 

såsom kompakthet, fyllighet och färg var svår att mäta med faktiska tal och beskrevs därför i ord. 

Provodling 4 . Basilika.  

Provodlingen inleddes med direktsådd av Basilika i en slutkruka av storlek 8 gjordes den 29 juli 2014. 

Fokus för provodlingen var i det här fallet att undersöka odlingsbarheten i substrat med maximalt 80 

% torv. Alla jordleverantörer fick därför chansen att göra ett nytt substrat med maximalt 80 % torv. 

Det var dock endast två leverantörer som gjorde detta. Företaget som genomförde provodlingen 

hade dessutom inom sin befintliga produktion två substrat från annat EU land med mindre andel 

torv. Det ena av dessa substrat var med i provodlingen. Det andra substratet som ingår i företagets 

produktion var dock inte med i provodlingen av basilikan eftersom företaget hade erfarenhet av att 

det inte var lämpligt för just denna kultur.  

 

Led: 

1. Substrat C - modifierat (80% torv, 20% maskkompost 10%premix6 samt enslow och kalk). 

Substratet är producerat vecka 28 (8/7).   

2. Substrat C - modifierat + blodmjöl  

3. Substrat D, med 20 % tallbark 

4. Substrat D, med 20 % tallbark + blodmjöl  

5. Substrat D, med 20 % perlite 

6. Substrat D, med 20 % perlite + blodmjöl  

7. Substrat G (Referens) (färskt, en vecka gammalt direkt från fabrik) + blodmjöl 

 

Alla plantor vattnades med en svag dos av flytande organisk gödning vid varje bevattningstillfälle.  

 

Före plantering, under och efter kulturtiden togs spurwayanalyser för att följa näringsnivåerna under 

kulturtiden. 

 

                                                           
6
 Torv och hönsgödsel koposterade minst 1 månad 



Plantorna fotograferades och kvaliteten på plantorna beskrevs. Upplevelsen av plantornas kvalitet 

såsom kompakthet, fyllighet och färg var svår att mäta med faktiska tal och beskrevs därför i ord. 

Provodling 5 . Basilika  

En mindre provodling av basilikaplantor direktsådda i lite större kruka, 13 cm, genomfördes hos i en 

ekologisk växthusproducent.  

Frågeställningen för i denna provodling var dels om: 

1. substrat med max 80 % torv var odlingsvärda  

2. substrat med inblandning av humussyra7 som enligt leverantören ska ge ökad 

växtnäringsupptagning lever upp till detta och därmed kan påverka odlingsresultatet 

positivt. (Två olika formuleringar humussyrorna testades, en flytande och en granulerad 

formulering.) 

 

Substratet luftades först i 2 dagar innan krukorna fylldes och sedan direktsåddes basilika i dessa. 

För att få så jämn inblandning som möjligt av den granulerade humussyran mättes luftat8 substrat A,  

till 20 st krukor upp. Granulatet som har användes i denna studie hade aldrig tidigare använts utan 

var särskilt utvecklat för denna odling. Mikroorganismerna är normalt sätt formulerade som en 

flytande lösning. Det fanns således ingen doseringsanvisning från tillverkaren utan 1 dl granulat till 19 

liter substrat blandades. Därefter fylldes krukorna.  

 

För den flytande humussyran som också testades fylldes krukorna med luftat Substrat A.  Krukorna 

vattnades sedan med 1 liter/per provodlingsled (=20 plantor) med en lösning av humussyran i 3 olika 

doseringar. Doseringen var utprovad från försök i frilandsodling och baserat på dessa sattes de till 0,5 

ml, 5 ml och 10 ml syra per liter vatten. 

 

Basilikan såddes den 18 september och odlades utan extra belysning. I växthuset odlades 

huvudsakligen tomater och temperaturen följde därför tomatodlingens klimatkrav. Hösten var 

solfattig, ovanligt mörk och fuktig vilket påverkade tillväxten hos plantorna. 

Avläsning skedde den 20 november då höjden på alla plantor mättes och en okulär avläsning med 

avseende på utseende och färg gjordes. Provodlingen avslutades den 29 november. 

 

Provodlingsled 

1. Substrat H, ( gul etikett) 

2. Substrat G, säck ( rosa etikett) 

3. Substrat C, 0% ( lila etikett) 

4. Substrat D, med bark( grön etikett) 

5. Substrat D, med perlite (blå etikett) 

6. Substrat A, (orange etikett) 

7. Substrat A + 1 dl Humate s-100 2,5 mm till 20 st krukor ( röd etikett) 

                                                           
7
 Humussyra är en ny produkt från 2014, som ännu inte finns på markanden men som inom detta projekt har 

beviljats försökstillstånd. Produkten innehåller enligt Paulina Jonssons Växa,  översättning av produktblad 
humate och fulvate som är salter av humussyra respektive fulvicsyra. Syrorna har man fått fram genom 
extraktion av humusrester ( biprodukt från kolindustrin) med hydroxid för humussyra ( basiskt) och med vatten 
för fulvicsyra. I produkten finns också en andel som inte är vattenlösligt, sk humus del, som är svart till färgen. 
Produktens pH-värde ligger mellan pH 5-6. 
8
 Substratet luftades upphällt på bord under 2 dagar.  



8. Substrat A + 1/2 ml  Humate s-100 blandat i 1 liter vatten till 20 st krukor ( vit etikett) 

9. Substrat A + 5 ml  Humate s-100 blandat i 1 liter vatten till 20 st krukor ( vit+orange etikett) 

10. Substrat A + 10ml  Humate s-100 blandat i 1 liter vatten till 20 st krukor ( grön+ vit etikett) 

 

Före plantering, under och efter kulturtiden togs spurwayanalyser för att följa 

näringsnivåerna under kulturtiden. Plantorna fotograferades och kvaliteten på plantorna 

beskrevs. Upplevelsen av plantornas kvalitet såsom kompakthet, fyllighet och färg var svår 

att mäta med faktiska tal och beskrevs därför i ord. 

Resultat 

Enkät och diskussioner med odlare 
Totalt 48 odlare svarade på hela enkäten. Dessa var fördelade enligt följande; 38 odlade 

grönsakspluggplantor för utplanering på friland, 14 grönsaksplantor för försäljning till konsument, 3 

krukväxter, 16 kryddväxter och 23 med längre kulturer såsom gurka och tomat.  

Detta innebär att odlarna har en bred spridning i både kulturlängd och krukstorlekar och därmed 

substratvolymer. Odlarna som svarat på enkäten är såväl små som stora producenter med 

produktion från 250 till 20 miljoner plantor/pluggplantor per år.  

 

De substrattyper som omnämns i enkäten är: 

Substrat Emma 
ljunga 

Hassel 
fors 

Ängla 
mark 

Klas 
mann 

Kron 
mull 

Rö 
lunda 

Södra 
århult 

Jiffy 
Annan* Egen** 

Antal  
Enl. 
enkäten 

6 14 4 3 11 4 1 1 4 7 

*Annan – innebär ej namngiven eller okänd leverantör 

**Egen – innebär att odlarna inte har namngivit någon firma utan har angett att de har ett eget 

substrat, detta är inte ett mått på hur många som har egen receptblandning 

 

Det är 15 st som har ett eget recept på sin jordblandning. Det kan antingen var ett helt eget recept 

eller en modifiering i något av substratleverantörernas ekologiska substrat. 16 stycken blandar sitt 

substrat själv. 10 st använder egen matjord i sin jordblandning. Några odlare (10 st) har haft sitt 

substrat i tio eller fler år, några (8 st) har haft sitt substrat mellan 5-10 år men det stora flertalet har 

haft sitt substrat mindre än 4 år (17 st) och 8 stycken endast ett år. Många (21 st) har bytt substrat 

under åren och 9 av dessa har bytt mer än en gång.  

På frågan om vad grundgödslingen i substratet består av är det en mycket stor variation med allt från 

olika typer av komposter, löv, sand, vitmossa till hönsgödsel, benmjöl och andra typer stallgödsel. 

Några tillsätter egen grundgödsling och andra har angivit att de endast har det som 

substratleverantören tillsätter.  Tilläggsgödselmedel används av 32 st och omfattar såväl 

flytande(urin, biobact (= bycobact), nässelvatten, prolico, vinass och utspädd kogödsel), som fasta 

(hösgödsel, blodmjöl, biofer, benmjöl) produkter. Frekvensen i hur mycket de tillsätter är mycket 

varierande och styrs naturligtvis efter växternas behov. 18 st tycker det är enkelt att tillsätta 

växtnäringen endast 6 finner problem med att applicera tilläggsgödslingen.  



På frågan om man är nöjd med sitt nuvarande substrat svara 43 ja och 4 nej. På frågan om de tidigare 

haft problem svarar 21 ja och 27 nej. Det finns ingen omedelbar koppling mellan substratleverantör 

och de problem som anges. De problem som lyfts fram presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2: Enkätsvar från 48 odlare av ekologiska produkter i substrat för ekologisk odling. Svaren 

baseras på en enkät med en flervalsfråga med givna alternativ. Odlarna hade dessutom möjlighet att 

ange ”andra problem” och då specificera dessa.  

Förekommande problem Antal som haft problemet 

Variationer över året 4 

Variationer från leverans till annan 8 

Substratet blir lätt för blött 1 

Strukturen är inte bra 4 

Problem med sorgmyggor 8 

Problem med groningen 8 

Växtnäringstillförseln/tillgängligheten otillräcklig 14 

Ogräsproblem 4 

Andra problem* 11 

 

 

*) Andra problem som lyftes av odlarna var: 

 ”Substrat eller tillförd näring har hög svavelhalt, men det är bättre nu när vi inte har krukor 
utan avgränsad bädd”.  

 ”Förökningssvampar t.ex Pythium verkar följa med substraten ibland” 

 ”Syreförbrukning” 

 ”Konstiga plantor från vitkål (nytt genetiskt fel) Substrat C” 

 ”Klumprotsmittad” 

 ”Variationer inom leveranser/batcher, lagringstider, lagringsinstruktioner, etc”.  

 ”Ojämn växtnäringstillförsel, jag plastar bäddarna för att slippa ogräs” 

 ”Ett år var substratet förorenat av bekämpningsmedel” 

 ”Tillgänglighet under längre kultur (jordgubbe) stressymptom Obs detta gäller Substrat C 
ekojord” 

 ”Växtnäringen varierar från leverans till annan. Ena året OK andra sämre” 

 ”Variationer är vanligt men inte med Substrat F” 
 

På frågan vad odlarna kräver av sitt substrat för ekologisk odling var svaret öppet och odlarna fick 

med egna ord beskriva sina önskemål. Uttryckssätten var varierande men här följer en kategorisering 

av svaren med antal odlare som angav respektive alternativ.  

 

Tabell 3: Enkätsvar från 48 odlare av ekologiska produkter i substrat för ekologisk odling. Svaren 

baseras på en enkät med den öppna frågan: ” Vilka krav ställer du på ditt substrat för ekologisk 

odling?”. Svaren har kategoriserats i efterhand då många svar var liknande. 

Önskemål Antal odlare 

Rätt struktur och luftighet 15 

Bra växtnäringstillförsel 15 

Substrater ska ge friska plantor 9 

Fritt från sorgmyggor 5 

God vattenhållande förmåga 5 

Bra groning 3 



Övrigt (ogräsfritt, lätt att så i, billigt, finfördelat, 
lätthanterligt samt att det kommer från den 
egna gården) 

8 

Odlarna fick sedan svara på hur väl sitt nuvarande substrat stämde in på önskemålen. 11 st svarade 

att de var mycket väl tillfredsställda, 35 att substratet var tillfredställande och 3 tyckte inte alls det.  

 

På frågan om substratets kvalitet varierade över kulturtiden svarade 7 ja och 27 nej. Frågan ställde 

dock till alla och en stor andel av de som svarat nej har säsongsodling. 

 

Flera kloka tankar och kommentarer har lyfts av odlarna via kommentarer i enkäterna. Några odlare 

har hört av sig till och diskuterar frågeställningar och problem och några odlare har vi kontaktat då 

enkätsvaren var tvetydiga eller gav intressant information. Några av de tankar som finns hos odlarna 

och som kom upp i flera sammanhang kan sammanfattas med följande: 

 Det finns en oro över hur de eventuella framtida kraven kommer att påverka odlingen.  

 Riklig förekomst av sorgmyggor i ekologiska substrat är ett stort problem.  

 Kvalitetsvariationer över tiden 

 

Kontakt med jordleverantörerna 

Telefonkontakt och frågeformulärssvaren 

Flera av jordleverantörerna har ett substratalternativ för ekologisk odling i sitt sortiment. Detta 

substrat anpassas vid behov efter odlarnas önskemål. Sammansättningen på substraten för ekologisk 

odling varierar mellan leverantörerna och de substrat som har provodlats inom detta projekt finns 

beskrivna i bilaga 3. En orsak till skillnaderna i sammansättningen kan förklaras med att 

jordleverantörerna har haft olika fokus för utvecklingen. Vissa har ett större fokus på yrkesodling än 

andra. Många anger dock att deras substrat för ekologisk odling är ett viktigt substrat för 

yrkesodlingen och någon ser det mera som en konsumentprodukt.  Mängden tillsatt gödning och 

typen av gödning varierar stort.  För de allra flesta ekologiska substrat ligger den totala andelen torv 

på ca 90 %. Det finns dock ett ekologiskt substrat som idag innehåller 80 % torv. Detta substrat 

markandsförs dock främst ut mot konsument även om det förekommer i kommersiell odling.  

 

De kompostmaterial som ingår i substraten har stor variation i komposteringstid från ett par 

månader till år. Substratleverantörerna har i några fall flera torvtäkter och fabriker på flera ställen i 

landet vilket gör att samma substrat kan ha olika ursprungsmaterial.  

 

Från det att substraten har blandats läggs det antingen i container för luftning eller packas i påsar 

direkt efteråt.  Därefter skickas substratet till odlarna eller lagras under några månader till dess att 

odlarna efterfrågar dem. Odlingar som köper in större mängder får vanligtvis nyblandat substrat. 

Mindre odlingar är i större utsträckning beroende av att köpa säckar och då kan åldern på substratet 

variera eftersom jordfabrikörerna måste tillverka större volymer per tillfälle. Lagringen av säckarna 

kan ske såväl inomhus som utomhus och årstiden för lagring kommer därför att spela roll för 

temperaturen. Alla säckar märks naturligtvis med ett batchnummer så att spårning är möjlig men 

denna märkning ger ingen information till användarna. Vid projektets start var det få av 

leverantörerna som datummärkte sina substratpåsar. Nu är det en större andel som gör det. 



Märkningen av substratsäckarna synliggör att åldern på säckarna kan variera och anpassningar kan 

därmed göras.  

 

Ett stort utvecklingsarbete av de ekologiska substraten gjordes under slutet av 90-talet. Därefter har 

vidareutveckling av dessa skett i takt med att vissa gödselmedel har försvunnit från marknaden och 

att kunskapen har ökat. Främst sker denna utveckling i provodlingar utlagda hos odlare. I och med 

förslaget på att ekologiska substrat maximalt får innehålla 80 % torv har provodlingar av nya substrat 

gjorts dels inom detta projekt. 

Provodlingar 

Provodling 1. Sallat 

Detta arbete gjordes som ett examensarbete och mera utförliga resultat finns därför att läsa i 

”Demonstrationsodling av sallat i olika substrat – ekologisk odling i växthus” av Johan Peterson, 

Examensarbete Hermods, VT2014. Under odlingstiden gjordes okulära avläsningar där bladfärg och 

storlek på plantorna bedömdes. Vid skörd vägdes dessutom plantorna utan rotsystem och rotklump 

och färskvikten på biomassan bestämdes. Det var stor skillnad i tillväxt mellan de olika leden.  

 

Tabell 4: Sammanställning över odlingsresultaten från provodlingen med olika ekologiska 

gödslingsalternativ för sallat i kruka.  Plantan till vänster är företagets referens och plantan till höger 

är det aktuella provodlingsledet.  

Substrat Utseende Bild 

Substrat A med 
inblandning av malda 
klövar och hovar.  
Lila etikett 

Större blad men lösare i 
texturen. 
Huvudet mindre knutet.  
Något mer känslig för 
bladkant bränna 

 
Substrat A med 
inblandning av DCM 
ecomix. Orange etikett 

Betydligt större blad än 
kontrollen, yvigare plantor 
med löst knutna huvud 

 



Substrat A med  
20 % inblandning av 
halmpellets.  
ljusgrön etikett 

Plantorna med halmpellets 
inblandat var mycket 
kompakta och hårda i 
bladen, och kalium och 
klorid halterna var höga i 
analyserna. Även 
rotsystemet var klart 
svagare.  

 
Substrat I,  ekologiska 
substrat som lagrats några 
år med inblandning av 20 
% halmpellets 
Vit etikett 

Plantorna med halmpellets 
inblandat var mycket 
kompakta och hårda i 
bladen, och kalium och 
klorid halterna var höga i 
analyserna. Svagare 
rotsystem  
 

 
Substrat A, med 
inblandning av 
mikroorganismer bokashi s 
Rosa etikett 

Mindre bladstorlek än 
kontrollen. Lika hårt knytet 
huvud 

 
Substrat I som är lagrad 
sedan 2012 .  
Röd etikett 

Hårda blad som var mindre i 
storlek Inget knutet huvud 
utan en helt annan 
plantform. Betydligt blekare 
i färgen 

 
Substrat A, Referensledet 
Blå etikett 

Inblandning av mer 
växtnäring än det som fanns 
i Rölundas, Änglamark 
substrat från början behövs 
inte. Plantorna utvecklas 
mycket bra och får en lagom 
kompakthet och bra färg 
utan tillsatsgödning 

 
 

 

Generellt fick de led med tillsatt gödning något kortare utvecklingstid men större på gränsen till 

överfrodiga blad och lösare i textur vilket medförde sämre hållbarhet.  



Halmpelletsen höga kalium och kloridhalter har troligen en retarderande effekt på plantorna och blev 

helt osäljbara. Det som skapade mest förvåning var att kontrollen i demonstrationsodlingen som 

alltså är det substrat som finns i resterande del av odlingen visade en stor skillnad i resultat om man 

jämförde med de plantorna som fanns i övriga produktionen. Detta resulterade i att provodlingen 

utökades med ett led som var en extra kontroll. Även analyserna verifierar denna tydliga skillnad. De 

led med extra tillskott av växtnäring hade mer bladkantbränna än kontrollen och därmed även färre 

säljbara huvud med det tillägget att de kunde troligen sålts någon vecka innan eftersom kulturtiden 

blivit kortare. 

 

Resultaten från detta examensarbete presenterades på Jordbruksverkets FoU dagar den 9-10 april 

2014 i Linköping. Flera av deltagarna instämde i hypotesen att variationen i substrat för ekologisk 

odling är stor och medför problem för producenten. 

 

Provodling 2. Citronmeliss och basilika 

En mycket stor skillnad mellan de olika leden syntes i denna provodling. Det var stor skillnad i såväl 

tillväxt som bladfärg mellan substraten. Störst skillnader var det mellan substraten från de olika 

leverantörerna. Odlarens eget substrat och de led som baserades på dessa var mycket jämna. Även 

skillnader mellan substraten med olika datum från samma leverantör fanns. Skillnaderna var de 

samma för både citronmeliss och basilika.  

Bedömningar av plantorna gjordes löpande under kulturtiden och vissa av de substrat som såg 

lovande ut i starten och gav en snabb kulturstart höll inte hela vägen då det gällde tillväxt och grön 

färg i bladverket.  

 

Tabell 5: Sammanställning över odlingsresultaten för citronmeliss från provodlingen med ekologiska 

substrat för.  Bilden visar ett glesat odlingsbrätte och är taget den 4 juni. 

Substrat Utseende Bild 

Substrat A 20/5: Växer bra men en del ogräs i. Har blivit 
ljusare än från starten. 
4/6: En del ogräs i krukorna. Ojämnt inom partiet. 
Acceptabelt ljusare grön i färgen, men inte så 
gröna som referensen. 
 

 
Substrat B,   
vecka 13 (28/3),  

20/5: Kraftig tillväxt 
4/6: Väldigt ljus bladfärg – osäljbar. 
Bra förgrenat rotsystem. Dålig tillväxt men jämnt 
inom partiet.  

 



Substrat B,  
vecka 18 (29/4)  

20/5: Betydligt mindre plantor och små mycket 
mörkt gröna blad.  
4/6: Ojämnt parti, Dålig tillväxt, mycket dåliga 
rötter. Mörk bladfärg men mera ”ödem”.  

 
Substrat C, 
vecka 41 (13/10) 
2013. 

20/5: Växer bra 
4/6: Svag tillväxt, Ljusbleka plantor, svagt 
rotsystem – rötter endast i botten av krukan. 
Mycket ojämnt inom partiet 

 
Substrat C 
vecka 14(3/4) 2014. 

20/5: Liten skillnad mellan detta och det äldre 
substratet. Något bättre tillväxt i detta. 
4/6: God tillväxt, jämnt parti, väl förgrenat 
rotsystem, Acceptabelt grön dock inte djupgrön 
färg.  
  

 
Substrat D, 
med hönsgödsel 
(dansk variant) 

20/5: Växter bra, lite efter i utveckling men är 
planterade en vecka senare i detta. Mycket tät och 
fin struktur 
4/6: God tillväxt jämnt parti Har sträckt sig lite. 
Jättefin grön bladfärg som motsvarar referensen. 

 
Substrat D,  
vecka 15 

20/5: Växter bra! Mycket tät och fin struktur 
4/6: Bra tillväxt, mycket jämnt parti, Lite sträckta 
plantor, Bra rottillväxt, Fin bladfärg samma som 
referensen.  

 



Substrat D,  
vecka 16 

20/5: Växter bra dock lite mera ojämnt inom 
partiet. Mycket tät och fin struktur. 
4/6: bra tillväxt, sträckt sig något, ok rotsystem. Fin 
grön bladfärg som är som referensen. Mycket 
jämnt parti. Helt jämförbar med v 15.  

 
Substrat E,  
där 20% av 
substratblandningen 
var ersatt med 
maskkompost 

20/5: växter mycket bra snabb utveckling och fin 
bladfärg. Maskkomposten mycket tät och fin. 
4/6: Ok tillväxt, Mycket jämnt parti. Lite ljusare 
bladverk. Lite sämre rötter.  
Växte bra i starten men stannade sedan av och 
mot slutet hade de röda bladstjälkar. 
Maskkomposten höjer pH. Detta led hade högst 
pH 7,4.  

 
Substrat E,  
där 20% av 
substratblandningen 
var ersatt med sållad 
maskkompost 

20/5: växter mycket bra snabb utveckling och fin 
bladfärg.(Kanske bäst av alla)  
4/6: Bra tillväxt, ej sträckt sig. Mycket jämnt parti. 
Jättefina rötter- bästa rötterna. Blekare bladfärg. 

 
Substrat E,  
med justerad 
gödningsinblandning 
med nytt 
gödslingsalternativ 
BL1 

20/5: växter bra, kompakta 
4/6: Bra, kompakt och fin tillväxt. Fina rötter. 
Mycket jämnt parti. Samma fina bladfärg som 
referensledet. Bästa ledet.  

 
Substrat E,  

med justerad 
gödningsinblandning 
med nytt 
gödslingsalternativ 
BL3 

20/5: växter bra, kompakta liknar referensen 
4/6: Fina kraftiga, kompakta plantor. Mycket jämnt 
parti. Mycket fin bladfärg med djupt grön bladfärg. 
Helt jämförbara med led BL 1 och precis som det 
ledet de bästa plantorna. Lite sämre rötter – mest 
nedtill i krukan. 

 



Substrat E,  

(Referens) 
20/5: växter bra, kompakta 
4/6: Bra kvalitet, lite klenare plantor än de 
justerade blandningarna 1 och 3. Mycket jämnt 
parti, Bra grön färg. Rötterna är ok men inte bland 
de allra bästa.  

 
Flera av substraten gav så dåliga plantor att de inte var saludugliga. Detta är anmärkningsvärt 

eftersom alla substraten finns tillgängliga kommersiellt och därför bör hålla en hög kvalitet. I detta 

sammanhang bör dock noteras att ingen tilläggsgödsling gavs och plantorna vattnades endast med 

rent vatten.  

 

På frågan om substratets ålder spelar någon roll blir svaret ja. I det fall vi fick tag på ett och samma 

substrat med en åldersskillnad på nästan 6 månader, gav det äldre substratet sämre plantor. Om 

denna skillnad beror på att något har hänt i påsarna eller om det är variationer mellan olika 

omgångar är svårt att svara på.  

 

 
Bild 1: Översiktsbild över alla substraten och ojämnheterna i odlingsresultat. Trots att flera av dessa 

provodlingsled representerar kommersiella produkter ses en oacceptabelt stor variation i 

odlingskvaliteten. Samma ordningsföljd från vänster till höger av substraten i denna bild som på bild 

2 och 3.  

 

Slutavläsningar av plantornas höjd genomfördes och redovisas nedan i bild 2 och 3. Observera dock 

att det inte nödvändigtvis är de led som är högst som är odlingsmässigt bäst.  

 



 
Bild 2: Slutavläsningar av höjden hos basilika plantorna 

 

 
Bild 3: Slutavläsningar av höjden hos basilika plantorna.  
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Provodling 3. Broccoliplantor  

Det var stora skillnader på plantornas tillväxthastighet och bladfärg mellan de olika leden. 

Antal frön som inte gror kan normalt sett indikera att växtnäringsnivån är för hög. Några sådana 

slutsatser går dock inte att dra eftersom sådden skedde en av de varmaste veckorna 2014 och de 

pluggar som inte grodde kunde därför likaväl ha torkat ut i det känsliga groningsstadiet. 

 

Hälften av plantorna visades upp på två fältvandringar i Mellansverige den 12 och 13 augusti. 

Resterande plantor stod kvar i växthuset och slutavläsningen skedde den 20 augusti. Plantorna stod 

dock kvar ytterligare någon vecka. Avläsningar gjordes dels av de deltagande odlarna på 

fältvandringarna i Mellansverige och dels den 20 augusti växthusen av odlaren samt Christina Winter 

från Jordbruksverket. Plantorna hade då vuxit ca 1 vecka till efter fältvandringen och likheterna 

bestod till stor del. 

 

 Tabell 6: Sammanställning över odlingsresultaten för broccoli från provodlingen med ekologiska 

substrat.  Bilden visar ett glesat odlingsbrätte med broccolipluggplantor. 

 

Substrat Utseende Bild 

Substrat D 
bark, grön 
etikett 

Bra tillväxt (dvs. höjd på plantorna och 
normalstora blad) med bra grön färg. 
Hjärtblad dock gula och på väg att vissna. 
Godkänt odlingsresultat. 

 

 
Substrat D,  
 v. 15, dubbel 
vit etikett 

Bra tillväxt med bra grön färg. Något gula 
hjärtblad. Godkänt odlingsresultat 

 
Substrat H,  
Gul etikett 

Bra tillväxt (men inte riktigt lika bra som 
grön, dubbel vit och röd+rosa) men bra 
grön färg. Hjärtblad gula och vissna. 
Godkänt odlingsresultat. 

 

 
Substrat G, 
Rosa etikett 

Dålig tillväxt, blek grön färg. Hjärtblad 
gula och vissna. 

 

 



Substrat D 
med perlite,  
Blå etikett 

Bra tillväxt (men inte riktigt lika bra som 
grön, dubbel vit och röd+rosa) med bra 
mörkgrön färg. Hjärtblad vissna. Godkänt 
odlingsresultat. 

  
Substrat D, 
med 
hönsgödsel 
Vit etikett 

Tillväxten är relativt dålig. Hjärtbladen är 
gröna eller gula. Tveksamt om detta är 
godkänt odlingsresultat. 

 

 
Substrat B 
Ingen etikett 

Dålig tillväxt, blek grön färg. Hjärtbladen 
är gröna eller gula. 

 
Substrat  C  
2013-10-03 
Röd etikett 
 

Mycket dålig tillväxt, plantorna har 
endast 1–2 karaktärsblad och har helt 
stannat i tillväxt. Gula eller gröna 
hjärtblad och röda bladskaft. 
 

 
Substrat C, 
2014-03-10,  
Orange etikett 

Sämre tillväxt med blek grön färg och 
gula hjärtblad. 

 
Substrat A, 
Rosa etikett 

Bra tillväxt med bra grön färg. Hjärtblad 
gröna eller gula. Godkänt odlingsresultat. 

 

 
Substrat C 
modifierad till 
80% torv 
Lila etikett 

Lägre plantor med bra grön färg. 
Hjärtblad delvis vissna, men finns även 
gröna. Kan vara godkänt odlingsresultat. 

 

 
 

Resultatet av demonstrationsodlingen är att det blev mycket stora variationer mellan de olika leden. 

I flera led var inte plantorna alls användbara och hade i en produktion inneburit ett avbräck i 



odlingen. På frågan om substratets ålder spelar någon roll blir svaret ja. I det fall vi fick tag på ett och 

samma substrat med en åldersskillnad på nästan 6 månader, gav det äldre substratet sämre plantor. 

Om denna skillnad beror på att något har hänt i påsarna eller om det är variationer mellan olika 

omgångar är svårt att svara på.  

 

Provodling 4 . Basilika  

Fokus för denna provodling var om det finns ekologiska substrat med maximalt 80 % torv som är 

odlingsbara. Provodlingen visade att det finns goda förutsättningar att hitta denna typ av substrat 

med att de 20% som man väljer istället för torv är helt avgörande för odlingsresultatet.  

 

Tabell 7: Sammanställning över odlingsresultaten för basilika från provodlingen med ekologiska 

substrat med olika torvhalter.  Bilden visar det aktuella provodlingsledets planta till vänster och 

referensplantan till höger. 

Substrat Utseende Bild 

Substrat C 
modifierad till 
80% torv 

Ojämnt parti. Något mindre plantor än 
referensen. dvs. lägre planthöjd och 
mindre bladstorlek. Lite ljusare bladfärg 
Mindre rötter men vita (dock 
svårbedömt). 
Odlaren tycker att de är för ljus i 
bladfärgen. 

 
Substrat C 
modifierad till 
80% torv + 6l bm 

Betydligt mindre plantor. Ojämnt parti 
vissa har helt stannat i tillväxt. Sämre 
tillväxt med lite ljusare grön färg, särskilt 
hos de yngsta bladen.  
Rötterna sämre än referensen. 
 

 
Substrat D, 
modifierad till 
80% torv med 
furufiber 

Nästan samma storlek som referensen, 
aningen mindre. Tillväxten bra och 
jämförbar med referensen. Aningen 
ljusare blad. Bra rötter. Jämnt parti.  
 

 



Substrat D, 
modifierad till 
80% torv med 
furufiber + 6l bm 

Bra tillväxt och färg, helt jämförbara 
med referensen. Jämna plantor. 
Något sämre rötter (dock svårbedömt). 
 

 
Substrat D, 
modifierad till 
80% torv med 
perlite 

Något sämre tillväxt med mindre blad än 
referensen. Lite ljusare grön färg. Lite 
mera ojämnt inom partiet. 
Rötterna ok. 
Lika de med furufiber men mera ojämnt 
parti enligt odlaren. 
 

 
Substrat D, 
modifierad till 
80% torv med 
perlite + 6l bm 

Bra tillväxt, fina plantor. Tillväxt 
jämförbar med referensen (eventuellt 
med mindre blad än referens). I princip 
samma bladfärg, aningen mörkare enligt 
odlaren. Jämnt parti. 
 

 
Substrat G 
(Referens) 

Bedömningen är formulerad som en 
jämförelse med referensplanta från 
företagets ordinarie odling. 
Allmän kommentar: Det finns 
ojämnheter i tillväxten mellan plantorna 
även i den ordinarie odlingen (referens). 
Det kan vara så att alla försöksleden har 
en något mindre bladstorlek än 
referensen. 
 

Se den högra plantan på alla 
ovanstående bilder 

 

 

 

Provodling 5 . Basilika 

Denna provodling som utfördes sent på hösten visade att de olika typerna av humussyror hade liten 

inverkan på odlingsresultaten. Detta är dock en alltför liten provodling för att dra några långtgående 

slutsatser av mera generell karaktär.  

 

 



Substrat Utseende Bild 

Substrat H, 
 gul etikett 

Lös vävnad som gav plantor dålig stadga 
vilket medförde att de hängde och såg 
vingliga ut. Ojämnt mellan krukorna. Flera 
krukor har 50 % av plantorna stannat av 
så att plantorna inom krukan var mycket 
ojämna.  

Substrat G, 
Rosa etikett 

Lång och gängliga plantor. Jämna i krukan 
och mellan krukorna. 
 

 
Substrat C 
modifierad till 
80% torv  
Lila etikett 

Mycket jämn i krukorna men låg. Växte 
mycket långsamt. Jämn mellan krukorna. 

 

 
Substrat D, 
modifierad till 
80% torv med 
furufiber  
Grön etikett 

Ranglig höjd men jämna mellan krukorna. 
Många plantor som möglat 

 

 
Substrat D, 
modifierad till 
80% torv med 
perlite 
Blå etikett 

Plantorna var mycket jämna både i 
krukorna och mellan krukorna men 
extremt kort vuxen. Mycket grön 
bladfärg. 

 
Substrat A 
Orange etikett 

Stabila plantor som är täta upplevs ha 
vuxit i lagom takt. 

 

 
Substrat A + 1 
dl HumateS-100 
2,5 mm till 20 
krukor 
Röd etikett 

Stabila plantor med få som möglat. 
Mörka blad men de unga bladen i 
topparna mycket ljusa 

Snarlika referensen utseendemässigt och 
det enda ledet förutom referensen som 
såg fina ut 

 

 

Substrat A +1/2 
ml HumateS-
100 i 1 liter 

Jämna plantor i krukan men enstaka 
plantor som dragit iväg vilket ger ett lite 
spretigt utseende. Det var likartat i de 

Bild saknas. 



vatten fördelat 
på 20 krukor 
Vit etikett 

flesta krukorna 

 

Substrat A +5 
ml HumateS-
100 i 1 liter 
vatten fördelat 
på 20 krukor 
Vit + orange 
etikett 

Mycket ojämna i höjd och en stor 
variation mellan krukorna. Plantorna 
hade långa internoder men plantorna såg 
ganska bra ut totalt. 

 

 
Substrat A +10 
ml HumateS-
100 i 1 liter 
vatten fördelat 
på 20 krukor 
Grön + vit  
etikett 

Lägre plantor med bra grön färg. 
Hjärtblad delvis vissna, men finns även 
gröna. Plantorna upplevdes som lösa i 
strukturen med långa internoder vilket 
medförde vingliga plantor. 

 
 

 

 

 

 
Bild 4: Slutavläsningar av höjden hos basilika plantorna 

 

Analyser 

Vid alla provodlingar har Spurwayanalyser på substraten tagits. Dessa redovisas dock inte i rapporten 

eftersom det är oklart vilka slutsatser som kan dras från dessa. Det finns ingen direkt koppling mellan 

plantornas utseende och analysvärdena. Frisättningen av näringsämnen är beroende av flera faktorer 
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och i en ekologisk odling finns näringsämnena från början delvis i den organiska formen. Från den 

organiska formen omvandlas det till mineraliserat kväve som kan tas upp av växten. Nedbrytningen 

av det organiska materialet är beroende av många faktorer bland annat mikrolivet i substratet. 

Mikrolivet påverkas i sin tur av en mängd faktorer såsom temperatur, fuktighet m.m. En 

spurwayanalys ger endast en bild av en del av det ekologiska systemet men ger inte en fullständig 

bild över växtnäringstillgängligheten totalt i systemet. Särskilt tydligt blir detta för kvävet där flera 

analyser har visat på inga eller mycket låga halter av kväve samtidigt som plantorna har växt väl och 

haft fin bladfärg.  

Diskussion 
Odling i substrat för ekologisk odling är en stor utmaning särskilt om det sker i små krukor med 

begränsad substratvolym. Substraten för ekologisk odling kan skapa en ojämn växtnäringstillförsel 

och styrningen blir mindre precis än i konventionella substrat där merparten av växtnäringen tillsätts 

som nitratkväve. Stora variationer mellan substraten och mellan omgångar av samma substrat 

förekommer och det finns svårigheter i att garantera en jämn kvalitet över tid. Denna bild som har 

funnits länge bekräftades av de enkäter som skickades ut till ekologiska odlare samt genom de 

provodlingar som genomfördes inom projektet. Dessa variationer är oacceptabelt stora och gör att 

det är få odlare som lägger om till certifierad ekologisk produktion. Vi riskerar också att färre odlare 

behåller sin ekologiska produktion. Flera av substraten i provodlingarna gav så dåliga plantor att de 

inte var saludugliga. Detta är anmärkningsvärt eftersom flera av substraten finns tillgängliga 

kommersiellt och därför bör hålla en hög kvalitet. I detta sammanhang bör dock noteras att ingen 

tilläggsgödsling gavs och plantorna vattnades endast med rent vatten.  

 

De stora variationerna mellan substraten och inom substraten kan bero på flera saker. Enligt 

odlarnas svar i enkäten var näringstillförsen den stora frågeställningen.  Substratens struktur, vatten-

och lufthållande egenskaper var däremot tillfredställande.  Fokus för detta projekt har därför lagts på 

innehåll av gödselmedel samt åldern på substratblandningen och dess betydelse för 

näringsinnehållet.  

 

Det är flera steg i ett substrats ålder som kommer att påverka tillgången på näring i det. Den första 

delen är steget från tillverkning till förpackning. Hos de flesta leverantörer förpackas substratet direkt 

efter tillverkning medan andra luftar det ett tag först. Det andra steget är hur lång tid som substratet 

lagras hos leverantören. Är det större volymer levereras substratet direkt till odlare men är det 

mindre volymer förpackas det i säckar och lagras därefter en tid. Många leverantörer anger att de 

löpande blandar substrat men det förekommer ändå en viss spridning i ålder. Slutligen lagras 

substratet hos odlaren i mer eller mindre lång tid. Odlare beskriver också att de i vissa fall har en och 

samma leverans under hela odlingssäsongen. Temperaturen och tillgången på syre i alla dessa led 

kommer att ha betydelse för hur näringen tillgängliggörs och i värsta fall försvinner om öppen lagring 

sker. Då substratet ska användas bör ett ekologiskt substrat luftas under en kort tid för att undvika 

alltför höga ammoniumkvävenivåer. Längden på denna luftning kan variera stort mellan odlare och 

sker i allt från någon timme till ett par dagar. Vid en lång luftning riskerar man att förlora användbart 

kväve som luftas bort.  

 



Substratsammansättningarna varierar stort mellan de olika leverantörerna både vad gäller torvtyper 

och gödslingsinnehåll. Även de komposter som blandas in varierar stort och omfattar såväl fleråriga 

långlagrade komposter som några månader gamla komposter. I de provodlingar som har genomförts 

verkar kompostmaterialet ha stor betydelse för hur tillförseln och i vissa fall förbrukningen av näring 

är. Organiskt material som bryts ned kan vara en kvävekrävande process och med en kompost som 

inte är färdig kan kvävebrist uppstå. Detta var troligtvis fallet för flera av resultaten i provodlingarna. 

De gödselmedel som inom provodlingarna gav bäst odlingsresultat var de som innehöll långlagrade 

komposter samt N-slow produkter.  

 

Substratalternativen med mindre än 80 % torv gav i flera fall goda odlingsresultat. Det spelar dock 

stor roll vad man ersätter övrig torv med. I de fallen inerta material såsom perlite användes 

påverkades odlingsresultatet inte. I de fall då komposter användes uppstod dock i flera fall 

näringsbrister som visades genom minskad tillväxt och ljusare bladfärg. Troligtvis hänger detta åter 

samman med att ett organiskt material kan förbruka kväve.  

 

I samband med denna provodling togs ett antal spurway analyser på substraten. Dessa analyser gav 

dock mera frågetecken än svar. En analysmetod där man får ut kvävet i alla dess former skulle 

behövas. Även mängden kväveomvandlande bakterier och mikroorganismer vore intressant att få 

fram. För vissa kulturer finns kvoter för de olika näringsämnenas nivåer men mera kunskap kring 

detta behöver tydliggöras och tillgängliggöras för odlarna.  

 

Ett stort problem hos framförallt en av provodlingsvärdarna var en riklig förekomst av sorgmyggor. 

Detta är ett mycket stort problem i ekologisk odling. De biologiska metoder som finns tillgängliga 

(rovkvalster, nematoder och bakterier) räcker inte till och om tillgången på något av dessa försvinner 

kommer den ekologiska odlingen få än större problem. Sorgmyggorna är ett problem för 

plantkvaliteten men också för handelsledet. Många av de ekologiska produkterna är ätliga produkter 

såsom kryddor och det är ett stor problem för frukt och grönt avdelningarna i affärerna att ta in 

produkter som innehåller sorgmyggor.  

 

Humussyrorna som har förekommit i provodling 5 är en produkt som dök upp under våren 2014 och 

Växa Halland har haft provodlingar och försöksodlingar i sallat och i jordgubbar på friland under 

säsongen 2014. Då leverantören var intresserad av att se hur produkten fungerar i krukodling i 

växthus och produkten bedömdes kunna vara intressant för ekologisk produktion har produkten 

ingått i provodling 5. Tyvärr så drog både leveranserna av den formuleringen som kan appliceras i 

krukor och tillståndet från Jordbruksverket för provodlingar ut på tiden så denna sådd skedde sent. 

Produkten är inte godkänd för användning i Sverige utan har använts med särskilt försökstillstånd. 

Slutsatser och framtida behov 
Flera av de kommersiella substrat som idag finns på marknaden varierar oacceptabelt mycket från 

leverans till annan och denna variation är helt oacceptabla och behöver utredas närmare. 

 

Det eventuellt framtida kommande kravet på att substrat för ekologisk odling maximalt får innehålla 

80 % torv är inget problem odlingsmässigt. Flera odlingsvärda alternativ finns tillgängliga i Sverige 

och internationellt. Inom projektet har dessutom några nya substratblandningar med torvinnehåll på 



80 % eller mindre testats. Dessa tester har visat att det spelar stor roll vilket material som man 

ersätter torven med. Generellt verkar inerta material såsom perlite och kokosfiber fungera bättre än 

komposter.  

 

Substratets ålder spelar roll för kvaliteten och tillgängligheten av näring. Vad som är rätt ålder på ett 

substrat går inte att generalisera kring utan det måste anpassas till den kultur som ska odlas. En ökad 

tydlighet kring substratets ålder behöver införas och en datummärkning av alla säckade substrat och 

substrat i bulk behöver införas för de leverantörer som ännu inte har det.  

 

Ett problem som många odlare nämner i samband med odling i ekologiska substrat är en riklig 

förekomst av sorgmyggor. Något i nedbrytningsprocessen av de organiska materialen attraherar 

sorgmyggorna och de vanliga biologiska metoderna räcker inte till för att behandla dessa. 

Undersökningar kring hur sorgmyggor kan undvikas eller bekämpas mera effektivt måste utvecklas.  

Spridning av resultat 
Resultaten av provodlingarna och projektet har förmedlats och visats upp för odlare och intresserade 

på flera sätt. Den första provodlingen med sallat samt sammanställningen av enkäten visades upp vid 

Jordbruksverkets FoU dagar i Linköping den 10 april 2014.  

Provodlingen av citronmeliss och basilika visades upp dels på Borgeby fältdagar, 25-26 juni 2014 dels 

anordnades en trädgårdsvandring den 25 juni 2014.  

Provodlingen av broccoli visades upp vid två fältvandringar den 12 augusti i Sörmlands län och 13 

augusti i Örebro län 2014.  

Slutligen publicerades resultaten i en Violaartikel i Viola trädgårdsvärlden nr 1 2015.  

Tack 
 Ett mycket stort tack till Bengt Jönsson Lödde Handelsträdgård, Mats Aronsson och 

Madeleine Kylin som var våra försökvärdar som förutom genomförandet av försöken bidrog 

med mycket kunskap och erfarenhet kring ekologisk odling i kruka. 

 Stort tack till alla jordleverantörer som gjorde nya substrat till oss och som såg till att vi fick 

substrat av olika ålder.  

 Tack till Christina Winter som hjälpte till med såväl kunskap som dokumentation och 

spridning av resultaten. 

 Tack till Elisabeth Ögren, Länsstyrelsen i Västmanlands län som höll i fältvandringarna den 12 

och 13 augusti 2014.  

 Tack till alla odlare som tog sig tid att svara på enkäten och hörde av sig till oss för diskussion.  

 

  



Bilaga 1, Enkät till ekologiska odlare 

Vad är din uppfattning om substrat för ekologisk odling? 
Framför dig har du en enkät som är framtagen av Klara Löfkvist, JTI (010-5166904) och Marcus 

Söderlind, Söderlinds ekologiska grönsaker (070-8146149). Syftet med enkäten är att vi ska få en bild 

av om det finns några problem med de substrat för ekologisk odling som vi använder idag och vad 

det finns för framtida önskemål på substrat för ekologisk odling. Enkäten är en del av ett projekt som 

finansieras av Jordbruksverket. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Ditt svar vill vi att du postar så fort som möjligt dock senast den 22 oktober. (Frankerat kuvert 

medföljer). Det går alldeles utmärkt att göra enkäten helt anonymt och alla svar kommer at hanteras 

som anonyma. Om man vill får man naturligtvis meddela vem man är så att vi vid behov kan kontakta 

er för vidare diskussion.  

 

(OBS FRILVILLIGT): Jag heter: 

_________________________________________________________________ 

 

och ni kan få kontakta mig via telefon:  __________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Till vad använder du för substrat för ekologisk odling? 

□Grönsaksplantor för utplantering på friland  

□ Grönsaksplantor för försäljning till konsument  

□ Krukväxter   

□ Kryddväxter 

□Längre kulturer såsom bär tomat och gurka  

□ …………………………………………………… 

 
2. Vilken krukstorlek/ar använder du i din odling? 

□ Krukor 10-13cm 

□ Odlingsbrätten  

□ Stora krukor (2 och 3 liters eller mer) 

□ Avgränsade bäddar och säckar 

□ …………………………………………………… 



 

3. Hur lång är kulturtiden?............................................................................ 

 

4. Hur många plantor/sticklingar producerar du per år? …………………………………………….. 

 

5. Vilket substrat för ekologisk odling har du idag?  

 

Leverantör:…………………………………………………………………………………………………………..  

 

Jordblandning:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Köper du en färdig substratblandning efter eget recept? 

□Ja  □Nej 

 

7. Har du själv blandat eller blandar du själv ditt substrat för ekologisk odling?  

□Ja  □Nej 

 

8. Använder du egen matjord från frilandsytor i dina jordblandningar? 

□Ja  □Nej 

 

9. Hur lång tid har du haft ditt nuvarande substrat?:…………………………………………………..  

 

10. Har du provat andra substrat för ekologisk odling? 

 

□Ja vilka:………………………………………………………………………………………………….. □Nej 

11. Vad består grundgödslingen i ditt substrat av: 

 

…………………....................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Använder du några tilläggsgödselmedel under kulturtiden?  

□Ja  □Nej 

OM du svarat nej gå vidare till fråga 16. 

 

13. Vilken/vilka tilläggsgödselmedel använder du?  

 



………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Hur många gånger tillsätter du det?................................................vilken dos?.......................... 

 

15.  Tycker du att det är enkelt att tillföra tilläggsgödning under kulturtiden? 

 

16. Är du nöjd med ditt nuvarande substrat för ekologisk odling?  

□Ja  □Nej 

17. Har du tidigare haft problem med ditt substrat för ekologisk odling? 

□Ja  □Nej 

OM du svarat ja på fråga 16 samt nej på fråga 17, gå vidare till fråga 19. 

 

 

18. Varför är/var du inte nöjd med ditt substrat för ekologisk odling? (fler svarsalternativ kan 

väljas) 

□Variationer över året 

□Variationer från leverans till annan 

□Substratet blir snabbt för blött 

□Strukturen är inte bra 

□Problem med sorgmyggor 

□Problem med groningen 

□Växtnäringstillförseln/tillgängligheten otillräcklig 

□Ogräsproblem 

□ Andra problem:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



19. Vilka krav ställer du på ditt substrat för ekologisk odling? ..................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

20. Hur väl stämmer ditt nuvarande substrat överens med dina önskemål?  

□mycket väl  □tillfredsställande □inte alls; orsak:………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

21. Har du upplevt några skillnader i odlingsproblem när du odlar pluggplantor för utplantering 

kontra krukor för salufärdig produkt? 

□Ja  □Nej 

Om ja vilka;……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

22. Har du upplevt några skillnader i kvaliteten under kulturtiden? 

□Ja  □Nej 

Om ja vilka;……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

23. Om du både odlar ekologiskt och konventionellt tycker du att finns skillnader mellan det 

konventionella och det substrat för ekologisk odling?  

□Ja  □Nej 

Om ja vad är skillnaden?;…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

24. Har du något annat kring substrat för ekologisk odling eller tilläggsgödning som du vill dela 

med dig av?: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tack för din medverkan ditt svar betyder mycket för oss! 

  



Bilaga 2, Frågor till jordleverantörerna 

Frågor till jord/substratleverantörerna 
 

Kort inledning 

Jordbruksverksfinansierat projekt om substrat för ekologisk odling i krukor. 

Enkät till ett stort antal odlare, 48 svar – visat på förbättringsmöjligheter 

Ni en viktig del för fortsatt utveckling och framtida regelverksuppfyllande. 

____: odlare som svarade på enkäten har ert substrat för ekologisk odling och deras synpunkter var: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Frågor 

 

1. Har ni olika typer av substrat för ekologisk odling? 

2. Vad har ni för typ av torv i ert substrat för ekologisk odling? Fräs-harv eller block både och. 

3. Vilka faktorer avgör hur mycket av det ena eller det andra torv typerna som används i 

substratet. (pris, struktur, tillgång)? 

4. Hur ser ert recept för substrat för ekologisk odling ut (lera, kalk, sand torvtyp, ceolit m.m.)? 

5. Hur många % torv har ni i ert substrat för ekologisk odling? (vi återkommer till denna frågan 

lite längre fram) 

6. Vilken grundgödsling har ni i ert ekologiska substrat? 6b. Finns det gödselmedel som ni skulle 

vilja tillföra men som av olika skäl inte fungerar i dagsläget? (Krav på hygienisering, dålig 

tillgång, tekniska problem, inte tillåtet osv.) 

7. Är det många odlare som har en egen ekologisk jordblandning och på vilket sätt skiljer ert 

recept och odlarnas recept åt? (Varför har de egna recept?) 

8. Innan grundgödslingen blandas in i substratet. Hanteras gödselråvarorna på något särskilt 

sätt. Komposteras var för sig, blandas och komposteras, blandas bara in. 

9. Hur gör ni inblandningen av er gödning? (linje, manuell inblandning– Besök hos någon hade 

varit önskvärt Ja, inte minst för att fotografera, det är bra att ha i redovisningen, artiklar, 

föredrag osv. Tänk på att fotografera mycket under provodlingarna.) Här kan orsaken till de 

ojämnheter som påpekas i enkätsvaren finnas. 

10. När görs inblandningen av gödning.  

11. Hur lång tid lagras det ekologiska substratet efter det att de är blandat? (tiden från 

inblandning till paketering, gemensam kompostering av substratet? Hur länge lagras det 

färdigförpackade substratet?)  

12. Var lagras substratet?(inne, ute, temperatur – konstant eller varierande) 

13. Daterar ni era jordblandningar/säckar? 

14. Är det samma blandningslinje för eko och konventionellt substrat? (Kan detta påverka 

slutprodukten på något sätt. Körs ekosubstrat endast ett par ggr/år?) 



15. Finns det svårigheter med att producera ett substrat för ekologisk odling? Var upplever ni i så 

fall att svårigheterna med ekologiska substrat ligger? Hur stort svinn på det ekologiska 

substratet har ni? Här skulle man kunna lägga till en följdfråga om marknad/efterfrågan. Är 

det små volymer och är det ett problem? Blir dessa substrat för ekologisk odling 

”nedprioriterade” i tillverkningen? 

16.  Tycker du att det är lätt eller svårt att få ett jämnt substrat som till egenskaperna, 

växtnäringsåtergivning är lika mellan olika blandningar. (Gör de analyser på näringsinnehåll?) 

 

 

 

(Framtidsfrågor) 

17. Har ni något utvecklingsarbete kring substrat för ekologisk odling. Är det labbtester eller 

provodlingar ute hos odlare. 

18. Hur ser ni på eventuella framtida krav på att ekologiska substrat maximalt får innehålla 80% 

torv? (Vilka andra råvaror skulle kunna ersätta torv? Vilket utvecklingsarbete behövs? Detta 

är Jordbruksverket särskilt intresserade av att få veta inför diskussioner i EU.) 

19. Får ni många frågor från ekoproducenterna om substrat till ekologiskodling 

20. Hur uppfattar du att ekoodlarna upplever substraten som finns för ekologiskodling 

21. Hur stor andel av er normala årsproduktion av substrat är ekologisk? Här skulle man kunna 

lägga till en följdfråga om marknad/efterfrågan. Är det små volymer och är det ett problem? 

Blir dessa substrat för ekologisk odling ”nedprioriterade” i tillverkningen?  

 

Provodling 

Vi kommer att göra provodlingar i ekologiska substrat i två odlingar under våren 2014.  

 Skulle vi kunna få olika omgångar av ert substrat blandade vid olika tidpunkter? (Eventuell 

fråga som kommer upp undervägs) 

 Skulle ni kunna göra en jordblandning till oss med 80 % torv och 20 % annat valbart material? 

 

  



Bilaga 3, Sammanställning av ekologiska substrat 
 

 

Substrat Substrat 
sammansättning 

Gödsling N P K Övrigt 

A 40 % ljus harvtorv 
40 % mörk harvtorv 
15 % hönsgödselkompost 
5 % sand 

Hönsgödselkompost (5%torv, 
bark och pelleterat hönsgödsel 
som blir.  

   Har en del ogräsfrön i 

B 40% lågumifierad blocktorv 
60% harvtorv 

Hönsödsel 
Benmjöl 
Blodmjöl 
kaliumfosfat 

    

C 55% ljus grov harvtorv 
20% grävd svarttorv 
5% sand 
5% lera 
15% förkomposterad 
hönsgödsel 

Algmjöl, kali 
Hönsgödsel och torv 
förkomposterad 1-2 mån. 

    

D Gips 
30% Låghumifierad och  
60% medelhumifierad 
blocktorv 

Grönkompost 3 årig 
Hönsgödsel 
Biofer (köttmjöl och benmjöl) 
Blodmjöl 
Addtosoil 

    

E -      Eget recept, i en av 
provodlingarna 

F 90% blocktorv, 10%mörk torv 
Tot 95% torv  
5% grus 
Kalk 

12 kg pelletterat hönsgödsel     



G -       

H 35 % ljus block torv 
10 % mörk blocktorv 
25 % kokosfiber 
15% grön kompost 
10% perlite 
Kalk 

Phytogrid,  
Flora bio-mix 
Grönkompost 

    

I 40% lågumifierad blocktorv 
60% harvtorv 

Hönsödsel 
Benmjöl 
Blodmjöl 
kaliumfosfat 

    

 

 


