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använda endera torv- eller 
stenullsplattor. Växtunder-
laget i sig är inte viktigt för 
tomatplantan utan det vatten 
och de näringsämnen som 
växten tar upp med sina 
rötter från växtunderlaget. 
I yrkesodling vattnar man 
vanligen genom att ge en 
lämplig mängd näringslös-
ning via droppbevattning 
direkt till plantan.

Belysning nödvän-
digt för inhemska 
tomater
Tomaten är en växt som be-
höver mycket ljus för normal 
tillväxt.  Ifall man börjar od-
lingen i våra förhållanden i 
början av året lönar det sig 
att belysa plantorna redan 
på groddbladsstadiet. En 
lämplig dygnslängd vid be-
lysning är 18 h. Tomatplan-
torna behöver ljus för foto-
syntesen men även i övrigt 
för normal tillväxt. Ljuset är 
tomatplantans energikälla 
när den förvandlar koldi-
oxid och vatten till socker 
i fotosyntesen. Sockret be-
hövs för andning och som 
byggmaterial vid tillväxt. Ifall 
ljusmängden är för liten bil-
dar tomatplantorna t.ex. inte 
blommor och ifall de redan 
bildats kan de aborteras vid 
låga ljusintensiteter. Yrkesod-
larna belyser tomaterna när 
det naturliga ljuset inte räcker 
till, belysning är nödvändigt 
för att vi skall ha tillgång på 
inhemska tomater året om. 

Tomaterna gror snabbast 
vid lite högre temperaturer 
runt 25 grader, då är gro-

ningstiden vanligen 4–5 da-
gar. Optimal odlingstempe-
ratur varierar med sort och 
övriga odlingsförhållanden 
men vanligen är den 18–22 
grader. Odlingstemperatu-
ren styrs enligt tomatplan-
tans utvecklingsstadium 
och ljustillgång. Vid litet ljus 
skall även temperaturen 
vara lägre. 

Tomatplantorna behöver 
koldioxid för sin fotosyntes 
och den tar de upp med 
bladen. Koldioxidhalten i 
uteluften är i dag lite över 
400 ppm, men vid optimala 
odlingsförhållanden kan to-
matplantorna tillgodogöra 
sig betydligt högre koldiox-
idhalter upp till åtminstone 
1000 ppm. Vintertid när 

TOMATPLANTAN BEHÖVER

•  en välgödslad, mullhaltigt och fuktighetshållande        
   växtunderlag

•  mycket ljus och en temperatur på 20–25 grader

TILLVÄXTFAKTORER ATT HA KOLL PÅ

•  Vatten   •  Temperatur

•  Näringsämnen  •  Koldioxid

•  Ljus   •  Luftfuktighet
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luckorna är stängda i växt-
huset sjunker koldioxidhal-
ten mycket snabbt, då är det 
viktigt att ge tilläggskoldioxid 
åt tomatplantorna för att de 
skall kunna växa. 

Luftfuktigheten påverkar 
både upptagningen av nä-
ringsämnen och fotosynte-
sen. Vid högre luftfuktighet 
minskar växternas avdunst-
ning och eftersom avdunst-
ningen i sin tur så gott som 
direkt påverkar upptagning-
en av näringsämnen är det 
viktigt att luftfuktigheten inte 
är för hög. För hög luftfuktig-
het inverkar också positivt 
på de skadliga svamparnas 
tillväxt.

Tomatsorter
Den sort som du vanli-
gen hittar i matbutikerna i 
Finland är Encore, men i 
trädgårdsbutiker köper du 
fröpåsar eller plantor av be-
tydligt mer varierande sorter. 
Här finns frön till röda, gula, 
orange och mörkt rödbruna 
minitomater med namn som 
Garden Delight, Mei Wei, 
Cherry Cascade, Taxi, Tiny 
Tim, Venus, Incas F1 och 
Chocolate Cherry. Ifall du 
odlar dina tomater från frön 
är lämplig tidpunkt att star-
ta odlingen i månadsskiftet 
februari–mars. Då kan du 
vanligen skörda dina första 
tomater efter midsommaren 
och sedan kan du fortsätta 
och skörda till de första 
frostnätterna. Tomaterna 
odlas ofta i hobbyväxthus 
men det finns också sorter 
som klarar sig bra på friland.

Odlingsåtgärder
Man kan börja gödsla tomat-
plantorna med svag närings-

Tjuvar (dvs. sidoskotten från tomatplantan) ska tas bort.
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lösning genast då de första 
bladen bildats, ifall man inte 
gödslat odlingsjorden. Efter-
som den naturliga ljusmäng-
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