
ODLINGSGUIDE:
JORDGUBBAR



Så här odlar du jordgubbar

Du har fått två olika sorters jordgubbar 
i din jordgubbslåda, en tidig sort och en 
lite senare sort. Tack vare att de 
ligger lite olika i säsong kan du plocka 
bär under en längre period. Att odla 
jordgubbar är tacksamt och enkelt. 
Plantorna kan klara av det mesta och 
ändå ge en imponerande skörd. Se bara 
till att plantorna får rikligt med vatten 
tiden precis efter plantering. Det är då 
de är som mest sårbara.

Gödning
Jordgubbar är i grund och botten en 
skogsväxt och kräver därför inte 
särskilt mycket gödning. Ge plantorna 
lite kompost eller gödning efter att du 
plockat de sista bären mitt på 
sommaren.
 
Plantera
Jordgubbar passar bra att odla i 
balkonglådor eller krukor. Om du vill 
ha tidig skörd kan du gräva upp ett par 
plantor på vintern och plantera dem 
i stora krukor eller spänner. Se till att 
plantorna inte torkar ut så kan du plocka 
härligt mogna bär innan grannarna.
 
Avstånd
Jordgubbar planteras med ca 30 cm 
avstånd och minst 40 cm mellan raderna. 
Radavståndet handlar mest om att det 
ska finnas plats att plocka bären.
 
Förökning
På sommaren bildar jordgubbsplantan 
revor med nya skott. När de nya skotten 
bildat rötter i juli och augusti kan de 
klippas av från moderplantan och 
planteras ut på önskat ställe. Se till att 
plantorna får rikligt med vatten de 
första veckorna efter plantering.

Du kan också välja att plantera 
jordgubbar på våren även om 
avkastningen det första året inte blir 

så stor. Egentligen rekommenderas det 
att ta bort blommorna från plantorna 
det första året om man har planterat på 
våren. På så sätt skyddas plantorna och 
får en bra start.
 
Vattning
Efter plantering, samt från och med att 
plantorna blommar till dess att 
jordgubbarna kan plockas, ska 
plantorna ha mycket vatten, gärna 35 
mm i veckan. Vattna helst tidigt på 
morgonen då bären redan är våta av 
dagg, annars finns risk att bären ruttnar. 
Du kan också installera droppslangar så 
vattnet lugnt och stilla sipprar ut utan 
att bären blir våta.
 
Skörda
Skörda bären när de är röda. Har du 
problem med fåglar kan du på ett eller 
annat sätt täcka över plantorna med nät 
för att få ha dina bär i fred. Du kan också 
prova att skrämma iväg dem med 
aluminiumstrimlor eller något annat som 
rasslar i vinden. Eller prova att sätt ut 
skålar med vatten vid sidan av din 
jordgubbsodling, fåglarna äter oftast 
jordgubbarna för att de är törstiga. 
Går det inte att styra bort fåglarna är 
du tvungen att täcka dina plantor med 
fågelnät eller liknande.

Goda grannar
Gurkört, bönor, vitlök, sallad, purjolök, 
spenat och lök.
 
Dåliga grannar
All slags kål.

EKOTIPS
Lägg halm eller hö runt dina plantor. Det 
gör att bären inte blir smutsiga och du kan 
äta solvarma bär direkt från plantan, utan 
att skölja dem först.


