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Faktablad – Växelbruk
– ombyte förnöjer

När du odlar med växtföljd byter grödorna plats mellan åren 
enligt ett fast mönster. Det främjar jorden och minskar angrepp 
av skadedjur och sjukdomar. 

Varför 

Om en gröda odlas på samma plats flera år i rad tar vissa 
näringsämnen slut. Jorden blir ”trött”. Risken ökar också för att 
skadedjur och sjukdomar ska hitta dit, föröka sig, övervintra och 
sedan angripa nästa års skörd. 

Sjukdomar

Några vanliga sjukdomar som kan få fäste i jorden:

Klumprotssjuka – svamp (Plasmodiophora brassicae) som angriper alla växter 
i kålfamiljen (Brassicaceae). Plantorna får klumpar på rötterna.

Bönfläcksjuka – svamp (Colletotrichum lindemuthianum) som angriper bönor. 
Baljorna får runda bruna lite insjunkna fläckar med en mörkare rand runt.

Vissnesjuka – svamp (Fusarium oxysporum f.sp. pisi) på ärt (Pisum sativum). 
Angriper ledningsvävnaden.Plantan vissnar långsamt nedifrån och upp. 

Lök-, kål- och morotsfluga – flugor av släktet Delia och Chamaepsila som 
lägger ägg i jorden. De små, vitgula larverna angriper skörden. 

Växtföljd

För små odlingslotter är en 4-årig växtföljd lämplig. Sex eller 
fler skiften är bra för större ytor. Tänk på att vissa växter inte 
passar att odla efter varandra, trots att de följer på varandra i 
växtföljden. Lök trivs till exempel inte efter kål.

Hur

Börja med att bestämma vad du vill odla. Ta sedan reda på hur 
näringskrävande grödorna är och om de har några speciella krav på 
grannar i rabatten. Planera sedan din odlingsbädd med det antal 
skiften du vill ha och den mängd du önskar av olika grödor.

exempel på 4-Skifte

• år 1: Börja med växter som ger jorden näring. Efter skörden vänder 
du ner blast och rötter i jorden. Exempel: ärtor, bönor och andra 
gröngödslingsväxter.

•  år 2: Tillför mycket gödsel och odla växter som kräver mycket 
näring. Exempel: kål, pumpa, purjolök.

• år 3: Nu trivs de växter som vill ha måttligt med näring. Tillför lite 
näring i god tid innan sådd. Exempel: lök, sallat, rotfrukter, dill.

• år 4: Ingen näring behöver tillsättas. Nu odlas potatiS och 
jordärtskocka. Så gärna bondböna eller annan ärtväxt mellan 
odlingsraderna.

  

Lycka till!


