Ekologisk jordgubbsodling – visst är det möjligt!
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Ofta möts vi av frågan om det överhuvudtaget går att odla jordgubbar ekologiskt? Blir inte
problemen med ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter alltför stora? I samband med en
studieresa för rådgivare till Östergötland besökte vi Peter Sundell på Gåsbäckens odlingar
utanför Norrköping. Peter har odlat jordgubbar ekologiskt i sex år. Storleken på odlingen har
varierat något, vid vårt besök tittade vi på ett halvt hektar stort fält som planterats sommaren
2005. Odlingen ska utökas i år med eget plantmaterial från detta fält.
Odlingen är anlagd på plastlister med dubbelrader. Plastlisten är ca 60 cm bred med en
droppslang nermyllad under plasten. Plastlisten gör att problemen med ogräs är minimala,
plantorna får mycket ljus och torkar upp fort efter regn. Plantorna såg mycket fina ut, med
flera sidokronor och de flesta plantorna hade minst fem kraftiga blomklasar. Sorterna är
Honeoye, Cavendish, Polka och Bounty och de verkade alla ha övervintrat utan problem.
Peter har utvecklat en egen bäddläggare som ger bädden en plan ovansida men med
avrundade kanter. Detta gör att plasten kan spännas över bäddarna och ligger dikt an mot
jorden och värmen leds därmed via plasten ner i jorden. Bäddarna kan hållas relativt låga
vilket gynnar vattenförsörjningen om sommaren och även övervintringen. Mellan plastlisterna
bearbetas jorden med fräs några gånger under sommaren. Än en gång kunde vi konstatera att
rätt anlagda plastlister är ett fungerande odlingssystem för ekologisk jordgubbsodling. Fältet
har grundgödslats med hästgödsel innan plantering. Nu i vår ges en giva med pelleterad
hönsgödsel i planteringshålet, cirka en matsked per planta. Plantorna var i god tillväxt men
inte överfrodiga. Växtsättet tillsammans med det torra klimatet på plastlisterna gör att
gråmögelproblemen sannolikt inte kommer att bli stora.
Jordgubbarna säljs dels på närmarknaden och dels via Samodlarna. Vid partiförsäljning
plockas de i 250 grams plastaskar med lock.
Peter har ännu inte haft stora problem med insekter som jordgubbsvivlar och stinkfly men
fältet ligger relativt öppet och blåsigt. Inte heller jordgubbskvalster har varit något stort
problem ännu, om någon planta ser angripen eller dålig ut tar man helt enkelt bort den och
ersätter med en ny. Utgångsmaterialet är ekologiska plantor.

