
Grundkurs i grönsaksodling 
Bygger på böcker av Lena Israelsson och många bloggar 

10 goda råd 
• Börja i liten skala! Det kräver en hel del arbete att odla grönsaker. Har du 

en kolonilott måste du kunna besöka den minst en gång i veckan (helst 

flera) under hela säsongen. En liten yta kan ge en stor skörd med 

planering och serieodling dvs man odla flera serier av grödor på ett och 

samma ställe under samma säsong. Läs mera: 

http://farbrorgron.blogspot.se/2016/09/serieodla-pa-friland-och-

pallkrage.html 

 

• Odla bara grönsaker du tycker om och använder i hushållet. Odla lagom 

mycket så du hinner ta hand om skörden eller lagra den. En del grödor 

som sallad och squash växer fort. Läs på om grödan behöver mycket 

vatten eller passning. Får den plats i ditt land? Läs mer: 

http://www.alltomtradgard.se/nyborjarens-lattodlade-gronsaker/  

 

• Ta hand om din jord! Lerjord måste man vara försiktig med. Blanda 

aldrig i sand. Lite försiktigt med grus på begränsade ytor kan fungera, 

men det bästa är organiskt material. Kompost är bäst, men höstlöv, 

naturgödsel med mycket halm och gräsklipp fungerar också. Gräv inte i 

våt lerjord under sommaren. Höstgräv med stora kokor så jorden fryser 

sönder och vänta på våren tills jorden torkat upp och går att smula 

sönder i handen. Den ska lukta gott. Läs mera: 

http://farbrorgron.blogspot.se/search?q=jord 

 

• Odla i fasta odlingsland (bäddar) med gångar emellan! Gångarna kan 

vara 50 cm och landen högst 125 cm breda så du når över hela ytan utan 

att behöva gå på den. Avgränsar du landen med en brädkant typ 

pallkrage kan du lättare arbeta upp en fin jord. Du kan också tillverka 

ramar med väv, plast eller insektnät att lägga över kanterna. Du måste ha 

minst två odlingsland – helst fyra. Läs mera: 

http://www.ekoplantan.se/massor-av-gronsaker-pa-liten-yta/  
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• Starta en kompost! Kompost är mycket viktig om man ska odla 

grönsaker. Du får en lucker näringsrik jord full av liv. Läs mer: 

http://kolonitradgardsforbundet.se/odling-och-miljo/fraga-ulf/sa-far-du-

en-rik-skord/kompost/ 

 

• Tillämpa växelbruk! För att inte jorden och grödorna ska drabbas av 

näringsbrist, sjukdomar och skadedjur måste du byta grödor varje år. Du 

kan ha hur många land som helst – bara du håller reda på de olika 

grupperna och flyttar dem varje år. Särskilt känsliga är potatis och kål. 

 

o De får aldrig stå på samma ställe år efter år. Allvarliga 

växtsjukdomar och näringsbrist kan bli följden. klumprotssjuka på 

kål och potatiscystnematod (potatisål) ska enligt Kalvö kolonibys 

ordningsregler anmälas till styrelsen. Det finns flera olika 

indelningar av växter för växelbruk. Det går att utgå från 

näringsbehov eller efter hur snabbt de växer. Om vi tillämpar 

seriell odling kan det då finnas på ett land – 

 

o Första året: tidiga grönsaker och därefter olika sorters kål 

Andra året: ärtor, palsternackor och rödbetor 

Tredje året: morot, sallat, lök och purjolök 

Fjärde året: potatis och bönor 

o Läs mer: http://www.ekoplantan.se/massor-av-gronsaker-pa-liten-

yta/ 

 

• Bra redskap är viktiga för att du ska orka med din odling. Kolla så de 

stämmer med din längd så du slipper böja rygg. Viktigaste redskapen är 

en lagom tung spetsig spade med skönt skaft, grävgrep, ogräshacka eller 

skyffeljärn och krattor som känns stadiga. Läs mer: 

https://www.test.se/spadar/ 

 

• Att välja fröer och plantor är inte lätt! Det finns ett enormt utbud av 

både svenska och utländska firmor. Följ odlingsråden från firmorna! 

Asiatiska grönsaker t.ex. bör inte sås förrän tidigast i mitten på juli – 

annars stämmer inte dygnslängden. Sara Bäckmo är en av de få 

skribenter, som skriver om namnsorter. När det gäller plantor och andra 

växter ska man alltid köpa resistenta sorter av god kvalité. Köp helst inte 
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växter i livsmedelsaffärer eller skitfirmor som Plantagen. Att ta egna 

fröer är pilligt och billigt och spännande.  

o Läs mer: http://blogg.land.se/skillnadens-tradgard/frobutikerna-

pa-natet-gor-inkopen-till-en-mysstund/  

 

• Kampen mot ogräs, växtsjukdomar och skadegörare tar aldrig slut! På 

Kalvö bor vi väldigt tätt och därför bör vi undvika gifter. Friska växter får 

man främst genom att se till att växterna står lagom tätt och blir 

vattnade och ompysslade. Så fort en växt mår dåligt ska de åka i soporna. 

Inga sjuka växter ska läggas på komposten. Rensa ogräs måste du göra 

hela tiden. På våren måste du gräva upp tistlar och annat rotogäs med 

roten. Sjukdomar och skadegörare är vanliga blöta somrar. Alla 

insektsangrepp är inte farliga. Googla på bilder! 

 

•  En tidsplan hämtad från 

 http://www.ekoplantan.se/massor-av-gronsaker-pa-liten-yta/  
• Februari 

Förkultivering: potatis förgroddas 

• Mars 
Förkultivering: salladslök, rödbetor, sallat, spenat, ärtor 

Direktsådd: rädisor, rucola 

• April 
Förkultivering: savoykål, spetskål, vinterpurjolök 

Direktsådd: morötter, potatis sätts, lök sätts, palsternackor, rädisor, rucola, 
rödbetor, spenat, ärtor 

• Maj 
Förkultivering: blomkål, broccoli, sallat 

Direktsådd: salladslök, morötter, rädisor, spenat 

• Juni 
Förkultivering: zucchini, frilandsgurka, grönkål, majs, sallat, störbönor 

Direktsådd: morötter, rädisor, rucola 

• Juli 
Förkultivering: sallat, sen spenat 

Direktsådd: asiatiska bladgrönsaker, morötter, daikon, rädisor, spenat 

• Augusti 
Förkultivering: spenat 
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