
Alte r n ati v a od I i ngsf o r me r
Sonr err rnotvikt till clen nroclcrna, storska-
liga, rcsursslul<.rncle. ocl lingen, lrase:r.rci p.i
handelsgr)clserl och kermisk bck.inrlning,,
lrar olika altcrnativa ocl ling,slornrcr ul-
vcc'l<lats. Dcr.rs iirresprr;rkare nrelr.ir .rlt
man ska s.rlsa pa yorcl[örb;illring oc lr

g,oclsling rnecl naturliga nrcclcl och ctt
od lanclc sonr i hög,rer gracl ulnl'lt jar jor-
derns och v.ixtern.rs biologiska cgcn-
s l<.r per r.

Altcrnatir,'ocll.trn.,r nrcrt;rr- alt clcn nro-
clerrna ocllinge.n nrecl tLng,.i nrasl<incr,
konstgöclscl oc h in[cnsiv l<crrrisl< bekiirrp-
ning Lrt.lnlrilr jorclen och fCrrstiir tlcss
struklur. r\'1arr.rr riicicl onr clel nalurlig.r
krctsloppet och vill huslralla \'.us.rnrl nrecl
jorclcrrs rcsLlrser.

Llct l-irrns olika riktning.rr irronr c]cn al-
tcrn.rtiva orl lingcrr nrcn nran .ir i storl sctl
r)r,crcns orrr iö{ jantle:
1 Allt organisl<t .rvl.i'rll sk.r .rterbi)rcl.rs till
jordr:n genonr konrpostcring, ilrög cller
gcr)onr täckocl I i n;',.

2. lngcn hanclclsg,öclsel. All n.iringsti{l-
iirrscl i org;,rnisk fornr.
3. lngcn bcl<.inrlrning av r.rgräs erllcr sl<a-

clccljur nrecl kcrrikalicr. Riitt ocllingstt:l<-
nil< och frisi< jorrl sl<,r ge lrisk;r r,'.ixtcr. Vis-
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i ijrsij/L .rtl gr.rr/s/,r i iirt' rcgn. / ,rrrn,rl t.t// \',tll/l,l
citt'r,tll r/Lr gc)r/s/.rti

sa s k n.rturprel).lrnt lar cloc k artr,.inri,rs
sonr [rek;rnr 1tn i rr gsr-ncc1c l.
:1. V;ixelbrLrl<, dvs gröc1or nrcri rilil<a n.i,
ringsltr-.lrov ska fr)lj.r e:l.lt:r varanrlr-a s.r.rtl
jrtrclen irtlc' Lrtarnras genont r,nsicli!.
oc1{ing

lordanalys
En jorclanall,s ger ltt-.sl<cc1 onr;rtrricns in
nchall ar, c1c viktig.tstt n.irings,inrnern.t,
pll-r';irclc, ntLrllhalt och leclningst.il.,\1c'rl
ana | 1'5g11 fö | ;er gods I i n gs- oc.lt lorrJ iirrlt;1lt-
ri ngsracl "

Firijandc iirrnor oc h institutictner r-rtiitr
jorcl.rnaIt,s:

Statens Lantbrukskemiska Laboratorium
tsox 700;tr
750 07 U[)I'SALA
lcl 018-17 l0 0l)
l'ilial iNorrlancl :

Bor 509/
900 05 LTMEA
lel 0!)0- I J 5-l l0

VIAK Trädgårdslaboratorium
LJox 5 I t)

I62 ]5 VÄLLINC]BY
iel 0tl- l7 92 6'l

Lantbrukskemiska stationen
lio.r t)(12-1

]9I 09 KRIS I I,\NSI AD
Tcl 0-1-+-1.+ 18 l0

Kostnaclcrna iör cn analvs r,aricrar l.ran
ca .l00 

kr till ca 200 kr {janrrari f}tr).
Dct lreirovs 0,5 l I lrtrcl iijr cn .tn.rlr,,s.

Ta nrincli'e nr.ingderr jord 1t.i i.lcr.r olik.r
stäilcn och 1t;i r,,.tricranclc cljult ntcllan Ii
och 2(l crrr.

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar

nr 3 o Växterna behöver näring

Alla växter behöver nåringsåmnen, precis som andra levande varelser. Några närlngs-
ämnen tar våxterna ur luften nten det mesta komrner från jorden. Det är jordens
naringsinnehåll som du sanl odlare kan påverka. täs här om varför och hur du ska
gdds/a.

Det finns två skål att göds/a. Oe/s aft tillföra näringsåmnen ach dels att förbätlra
jorden merl rnullämnen" Organisl;a gödselmedel medför båda effekterna, handelsgöd-
sel bara nåringsåmnen.

De v i kti gaste närings äm n e n a
[.,,,k1 ]rul lr,ur!,r rr,irirtgr,llrr('rr \r'nr r,ir-
tern.r bchiivcr \/ct nran intc ril<tigt. 

'V1cn
c1c. ir)|janclc .inrncna anscs viI<tig,ast. Dirr-
i,,r l.,rll,rr rIr, /rr,t(r,rt.'it ilI:' lttttt,'tt.

Kväve {Nl har störst irctvdclsc iclr till-
i'iirten. Är clel golt orn kr'.ir,e i jorclen ,,,äx-

cr grcn.rr or:h bl.rc1 l<r;il.tigt oc lr iiirgen blir
nrörkt grön. \liirlcrnas cc'llcr blir lösa oc'h
\,.itsl(el),ll[.1a, r,'ilket gor rit'ir r)nrtalig;r ii)r
l<vla. D.irflir:,k.r nran intc g,öc1sl;i ilcrariga
viirter nrerl l<l,iivc pa sc'rrsorirr'naren oclr
höstcn. Kr, .ir'cbriri g,cr blcl<a oc h svag;t
pl.rntor.

Fosfor ([r) gvlrn.rr. bl a blonrrring, oc.lr
irukts.rttning. Lirist kan ge graaktig, nriss-
iiirg,ning, av bladcn.

Kaiiunr iK) h.rr allrr.int gocl irrr,e rl<.rn yra

änrnesonrs.iltningen oclr gr'nnar r'.irtcr-
nas avnrog,nacl i- törbcrcclclse tiir virr-
tcrnl. [Jrist 

-qc'r. 
lr)rra blaclkantcr cllt,rr gr-r l-

färgning av bl;rrltn.
Svavel (S) nrcclvcrl<.ir vicl bilclanclct av

.igg,r'iter.inrnern. Svavc{iöi-oringar kan för-
sur.r jortlcn.

Magnesium (N1g) ingiir i l<loroiyllert.
Magnt'siumlrrist ger gula blacl .

(,r.,c/ till.q,rng pa kr'.ir (' ,q('r \l{)rvu\/r.r 1rlantcrr.
\l',, /.r rr, i, ril{r 1 111',1,11,tr',r, j. { )\, r.Ä',,t :

fr.'rr/en /.rk.rr ur tiII g,runtlv,rtt/iet. I /o-\tga)t/-s///lg

lr,' ,/ (t.r.' 1i,1'.i111, 1, 1 i1r,'1r1 1. 1;'tt:t.I:t .tt'

k/.u.r virtlcrir.

Kalcium (Ca) lrar störst lte,tyrlclsc sctnr

1orclfi)rl,.iittringsnrc'c1cl, cIt:l nrotverk.tr icir-
surrrir-rg.

Spårämnen
S1rår.inrnen cllcr ntikrorririnssiintne:n lrc-
irör'err rriixterna i nrincire nt,ing,c1cr. De
viktigastc.ir ltor, nrangan, j.irn, kopltar,
zink, tn, rlr ll lt rt r, lr rt,rtiiLlir.

.\,

1

i 
",w!,

1r r1: i,ir- i riÄ /;' /'./,, Ärrilq.ri: //.r;, \"/lrtrirr

Utgiven av



Brist på bara ett näringsämne kan på-
verka växterna så att de växer sämre eller
ger dålig skörd. Alla näringsämnen måste
därför finnas i jorden och den näring man
tillför måste vara allsidig.

Man vet att en del växter har särskilt
stort behov av vissa ämnen.

Kvävebehovet är störst hos bladgrönsa-
ker som kå1, sallat, spenat, mangold m fl .

Kaliumbehovet är störst hos fruktträd,
bärbuskar och rosor samt hos potatis, mo-
rötter, palsternackor, rotselleri, purjo och
kåt.

Fosfatbehovet är stort hos alla bloms-
terväxler, kå1, gurkväxter, rabarber, seile-
ri och sallat.

Gödselmedel
Vilka gödselmedel ska man använda för
att vara säker på att växterna får vad de
behöver?

Yrkesodlare som odlar några få kulturer
analyscrar sin jord och arrvänder analys-
resultatet för att ge varje växtslag rätt nä-
ring i rätt mängd. Så noga kan en hobby-
odlare inte vara. Det kostar för mycket
och blir för krångligt när man odlar
många sorter.

Det kan ändå vara bra att låta göra en
jordanalys. Särskilt när man börlar odla
på ny jord eller när det växt dåligt i flera
år trots att jordcn gödslats. Analysen ger
bcsked om brister som behriver rättas till.

Organisk och oorganisk gödsel
Man kan dela in gödsclmedlen i två hu-
vudgruppcr. Organisk gödsel (naturgöcl-
sel) består av änrnen som härrör från växt-
cllcr dlurriket. Oorganisk gödsel (han-
delsgödsel, konstgödsc'l) best;ir av mine-
raler sonr bearbctats industriellt. Båcla in-
nt,h.rller islorl .elt 5Jmm(r nJring',intnen
fast i olika form.

I handelsgödselnredlen förekomnrcr
näringsämnena i form av lättlösliga salter.
Därför är cje mycket lättillgängliga iör
växterna så fort gödseln spritts ut och jor-
dens fuktighet löst upp göclselkornen.

Denna snabba verkan kan man se tyd-
ligt om man sprider kvävegödsel ojämnt
på en gräsmatta. Efter bara någon vecka
kan man tydligt se att gräset blivit mörka-
re grönt där kvävet hamnat.

Naturgödselntedel av olika slag inne-
håller näringsämnen i form av organiska,
svårlösliga föreningar. De måste först bry-
tas ned med hjälp av jordens mikroorga-
nismer så att näringsämnena frigörs och
kan tas upp av växterna.

Detta tar tid och man brukar därför re-
kommendera att naturgödsel ska läggas ut
redan på hösten för att näringen ska ge

verkan under föliande sommar.
I förhållande till vikt och volym inne-

håller naturgödsel mindre mängder nä-
ring än handelsgödsel. Men exempelvis
ko- och hästgödsel innehåller förutom nä-
ringsämnen också mycket jordförbättran-
de mullämnen samt nyttiga mikroorganis-
mer. Handelsgödsel innehåller bara
näri ng.

Tång är rikt på kalium och ger också mulläm-
nen. Använd tång om du bor nära havet.

Nägra viktiga gödselmedel
Organisk gödse/

Fullgödsel (Blåkorn, Enpekå, TC-väx-
upp m fl). lnnehåller de flesta viktiga nä-
ringsämrren inkl. spårämnen.

Kalksalpeter och ammoniumsulfat är
kväveri ka gödsel medel.

Superfosfat i n nehål ler fosfor.
Kaliumsulfat är ett vanligt kaliumgöd-

selmede l.
Kalisuper innehåller både fosfor och

kalium och är ett bra gödselmedel för
höstgödsling. Både fosfat och kalium är
svårlösliga och verkar därför i jorden un-
der lång tid.

Organisk gödsel
Ko, häst- och hönsgödsel är alla rika

på näring. De innehåller det mesta av vad
växterna behöver.

Benmföl innehåller mest fosfor.
Hornspån och blodmjöl är kväverika.
Träaska och tång är båda rika på ka-

lium. Använd bara aska efter rent trä, inte
efter målat eller impregnerat virke.

Det finns också organiska blandgödsel-
medel av olika fabrikat.

Grundgödsling
Så här kan du grundgödsla köksväxtlan-
det som förberedelse iör sådd och plante-
ring. (Alla mängdangivelser gäller i 00
kvadratmcter.)

På hösten lägger du på 1 00__200 kg väl
förmultnad (brunnen) stallgödsel. Cöd-

seln fördelas väl över ytan och myllas el-
ler grävs ner.

Alternativet till stallgödsel är 10 I PK-
gödsel som på mullfattiga jordar komplet-
teras med kompost eller med näringsberi-
kad torv.

Har du höstgödslat med PK-gödsel
kompletterar du på våren med 3--4 I NPK-
gödsel (fullgödsel) en dryg vecka före
sådd eller plantering.

Näringsberikad torvmull är ett bra al-
ternativ om det är svårt att få tag i natur-
gödsel. Torvmullen ger både näring och
mullämnen. Ogödslad torvmull måste
kompletteras med både kalk och fullgöd-
sel om den används som jordförbättring.
Annars riskerar man både näringsbrist
och försurning.

Extra sommarkväve
Som vi tidigare nämnt så varierar närings-
behovet hos växterna. Kväve förbrukas
snabbt och därför brukar man behöva ge
extra kväve under försommaren till blad-
grönsaker och andra växter som har stort
behov av delta näringsämne.

Men var alltid försiktig och överdosera
aldrig kväve. Överskottet kan inte tas till-
vara av växterna utan följer med grund-
vattnet till sjöar och andra vattendrag som
drabbas av s k övergödning.

Bärväxter bör inte gödslas med kväve
under våren och sommaren, särskilt inte
jordgubbarna. Cödsla i stället bärväxter-
na efter skörden med stallgödsel eller PK-
gödsel som myllas ner.

Mylla och vattna
Cödsel bör alltid myllas ner i jorden. När
du gödslar över köksväxterna med han-
delsgödsel under sommaren måste du
också vattna om det inte kommcr regn
direkt. Torr handelsgödsel som hamnar
på blad eller intill stjälkar kan ge bränn-
skador.

"Övergödsling" betyder inte att man
gödslar för mycket. Detta uttryck på göd-
selpåsar och itidningsartiklar betyder i

stället att man ytgödslar under våren och
som maren.De vlktlgaste n iir i n gs p r ocl u centern.i


