
Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet
från försöksodling på Rånna försöksstation
Birgitta Svensson
Siri Caspersen
Håkan Asp

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2017

För att lyckas med ekologisk odling av träd-
gårdsblåbär krävs att det finns ett hållbart 
substrat med lågt pH där buskarna trivs. Till-
förd växtnäring ska ha organiskt ursprung 
och bör vara enkel att tillföra. Sjukdomar 
och skadegörare måste kontrolleras med 
ekologiskt accepterade metoder och ogräs 
måste hållas borta. I ett försöksprojekt 
på SLU Rånna försöksstation har en 
ekologisk blåbärsodling, på friland och i 
tunnel, dokumenterats under fem skördeår. 

Stort intresse för blåbär
Odling av trädgårdsblåbär, i synnerhet 
av arten Vaccinium corymbosum har ökat 
stadigt de senaste två decennierna i Sve-
rige. Produktionen av blåbär i världen 
har fördubblats under samma tid och är 
2014 över 525 tusen ton (FAOSTAT, 
2017). Konsumenternas intresse är 
stort då bären dels är goda men ock-
så dokumenterat mycket nyttiga, bl.a. 
visar nyare forskning att blåbär har hög 
halt av antocyaniner med antioxidativ 
effekt på mänskliga celler (Bornsek et 
al., 2012). Efterfrågan på ekologiska 
produkter ökar generellt men tillgång-
en på ekologiskt producerade blåbär är 
ännu relativt låg och uppskattas till ca 5 
procent av världsproduktionen (Strik, 
2014). Det är främst i Chile som det 
produceras ekologiska blåbär för ex-
port. I Sverige finns en mindre areal av 
ekologiskt odlade trädgårdsblåbär och 
det saknas dokumenterad kunskap om 
substrat, växtnäringstillförsel och växt-
skyddsproblem för ekologisk odling. 

LTV-fakultetens faktablad

Fakta från Institutionen för biosystem och teknologi

2017:12

ALNARP

Med finansiering från SLU Ekoforsk 
har ett projekt genomförts på Rånna 
försöksstation med syfte att öka kun-
skaperna kring ekologisk odling av 
trädgårdsblåbär.

Försöksodlingen
Målsättning med projektet de första 
åren (2011-2013) var att studera ut-
veckling hos tre sorter, i två substrat, 
odlade i tunnel och på friland. I den 
andra försöksperioden (2014-2016) 
blev det möjligt att ytterligare registre-
ra utveckling och avkastning, angrepp 
av skadegörare samt hur pH förändra-
des i substratet. Sorterna ’Reka’ och 
’Duke’ levererades som treåriga buskar 
från Tyskland medan sorten ’Nort-
hblue’ kom från en svensk förökning 

som tvååriga buskar. Före plantering 
grävdes diken ca 80 cm breda och 25 
cm djupa och fylldes med torvsubstrat. 
Torven hade 10 procent inblandning 
av bark och till hälften av försöksru-
torna tillsattes dessutom 10 procent 
skogsjord. Blåbärsbuskarna planterades 
i rutor med tre buskar i varje, bild 2 
och 3. Varje kombination av sort och 
substrat upprepades i tre block i tun-
neln respektive på friland.

Vatten och växtnäring
Buskarna fick vatten efter behov via 
droppslang under hela odlingssäsongen 
både i tunnel och på friland. Organisk 
växtnäring tillfördes först som pelle-
terad gödsel Biofer (6.3.12) med 100 
gram per planta vid plantering och 

Bild 1. Trädgårdsblåbär av sorten ’Reka’ har gett god skörd i försöksodling
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därefter via droppbevattningen med 
flytande Bycobact (2,7.0,4.1,7) varan-
nan vecka, totalt 13-15 gram kväve per 
buske och säsong. Analyser av substra-
tet två gånger per säsong tyder på att 
det var en rimlig nivå av växtnäring. 
Första säsongen blev det dock höga 
analysvärden p.g.a. av ojämn frisättning 
av näring från det pelleterade gödsel-
medlet. Kalcium tillfördes som pulve-
riserat kalciumsulfat i april 2012 med 
ca 11 gram rent kalcium per buske.

Vegetativ tillväxt
Sorterna ’Reka’ och ’Duke’ var redan 
ca 80 cm höga vid plantering med-

an buskar av sorten ’Northblue’ en-
dast var ca 35 cm höga. Tillväxten av 
både höjd och bredd har mätts varje 
år, och resultaten har varierat något 
mellan åren men vid försökets slut var 
buskarna av ’Reka’ och ’Duke’ ganska 
jämnstora i tunnel och på friland medan 
’Northblue’ nått upp till ungefär halva 
höjden, figur 1. Buskarna har beskurits 
något varje år genom att de äldsta och/
eller lågt sittande grenar tagits bort. 
Under senvintern 2014 gjorde harar 
en del skada på buskarna på friland vil-
ket främst bidrog till en ökad tillväxt i 
’Duke’ samtidigt som det troligtvis på-
verkade skörden negativt.
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Bild 2. Blåbärsbuskarna odlas i torvsub-
strat med bark i grävda diken

Bild 3. Försöksodlingen på Rånna 
trädgårdsblåbär på friland och i tunnel

Figur 1. Vegetativ tillväxt, m, i blåbärsbuskar i tunnel och på friland 2012-2016.

Figur 2. Avkastning, kg per buske, i tunnel och på friland 2012-2016.

Bild 4.  Välutvecklad buske och riklig 
blomsättning.

Bild 5. God kartsättning.
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Skörden
Redan året efter plantering gav bus-
karna en första skörd. Buskarna har 
blommat och levererat bär varje år men 
omfattningen har varierat. Låga tem-
peraturer under blomningen medförde 
lägre skörd på friland 2013 och 2014. 
Sorterna ’Reka’ och ’Duke’ som har 
de större buskarna har också gett den 
högsta skörden medan sorten ’North-
blue’ gett en lägre skörd, figur 2. Bärens 
storlek har varierat något mellan sor-
terna och det är ’Reka’ som utmärker 
sig med något mindre bär, 1,9 gram 
medan ’Duke’ har de största bären 2,6 
gram och ’Northblue’, 2,4 gram som 
medelvikt. Det har också varit skillnad 

mellan åren då år med låg skörd, t.ex. 
2013, också gett de största bären.

Vad hände i substratet, pH?
Torvsubstratet blandades med bark 
för att få en bättre strukturstabilitet. 
Inblandning av skogsjord i hälften av 
försöksrutorna innebar att substratet 
kunde få ett tillskott av nyttiga mik-
roorganismer som mykorrhiza som 
bl.a. kan bidra till bättre näringsupp-
tagning. Det har dock inte varit några 
skillnader i vegetativ tillväxt eller av-
kastning mellan de två substrattyper-
na under de fem försöksåren. Analyser 
visar ett generellt högre pH-värde i de 
båda substraten i tunnel ända sedan 

2013, figur 3. Även på friland har pH 
stigit i substraten men det är först 2015 
som det når upp till samma nivå som 
i tunneln. Det är dock tydligt att bus-
karna i tunneln inte mår bra och att de 
påverkats negativt av de relativt höga 
pH-värdena under 2015-2016. 

Växtnäringen
Organiskt kväve som växtnäringskälla 
kan vara svårt att styra till rätt nivå vid 
rätt tillfälle. Den jämna utvattningen av 
Bycobakt verkar ha tillfört en lagom 
dos av växtnäring och ledningstalen 
har varit relativt stabila och låga från 
och med 2013. Kvävenivåerna var en-
ligt analys höga under 2012 och början 
av 2013 vilket beror på en ojämn fri-
sättning av växtnäring från pelleterad 
gödsel, figur 4. För att hålla ner pH i 
substratet bör man t.ex. tillföra svavel 
eller mer rå torv regelbundet. Det är 
inget som tillämpats i det aktuella pro-
jektet.
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Bild 6. Bladlöss  Ericaphis scammeli, på 
undersidan av blåbärsblad i tunnel

Bild 7. Larv av lindmätare i blåbär, juni 
2016

Figur 3. pH i substraten vid odling av blåbär i tunnel och på friland 2012-2016. Sub 
1: torv med 10 % bark, sub 2: torv med 10 % bark samt 10 % skogsjord

Figur 4. Nitrat- och ammoniumkväve, mg per liter(Spw), vid odling av blåbär i tun-
nel och på friland 2012-2016. Sub 1: torv med 10 % bark, sub 2: torv med 10 % bark 
samt 10 % skogsjord.
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Odling i tunnel
Syftet med odling i tunnel är att få 
en något längre och tidigare säsong 
samt mindre risk för frostskador un-
der blomningsperioden. De åren 
det förekommit frostnätter under 
blomningen har blommor på buskarna 
i tunneln varit helt oskadade. Buskarna 
i tunnel gav en högre total skörd till 
och med 2015. Under 2015 och 2016 
försämrades buskarna i tunnel avsevärt 
och skörden blev betydligt lägre jäm-
fört med på friland 2016. Det är inte 
så stor skillnad i tidighet mellan sorter 
men 2014 gav ’Duke’ 50 procent av 
skörden fem dagar tidigare än de andra 
sorterna både på friland och i tunnel. 
Svala somrar, som 2016, blev skörden 
ett par dagar tidigare för alla tre sorter-
na vid odling i tunnel medan det an-
dra år inte är någon skillnad alls. Det är 
tydligt att buskarna trivs sämre i tun-
neln efter några år och det är troligt att 
pH-höjningen i substratet är en viktig 
orsak. Den kan i sin tur bero på hög-
re temperatur och större avdunstning. 
Den mest positiva effekten av odling i 
tunnel har varit att blommorna klarat 
sig utan frostskador vilket resulterat i 
jämna skördar. På platser med kortare 
odlingssäsong kan tunneln bidra till 
blomning och skörd betydligt tidigare 
och säkrare än utan tunnel. 

Växtskyddsproblem
Det har inte förekommit några allvar-
ligare problem med skadegörare under 
försöksåren. Bladlöss är väntat att få 
vid odling i tunnel då de ofta trivs i 
lite varmare klimat. Bladlusen Ericaphis 
scammeli har funnits på buskarna varje 
år i tunneln men inte på friland. Det är 
en bladlus som har kommit med blå-
bärsplantor från USA till Europa och 
finns nu spridd på flera håll. Det störs-
ta problemet den orsakar är spridning 
av virus, vilket vi inte är säkra på om 
det skett. ’Duke’ odlad i tunnel har vi-
sat bladsymptom som kan tyda på vi-
rusangrepp men det är inte bekräftat. 
Angrepp av bladgallmygga, Dasineura 
oxycoccana, är vanligt i blåbär och före-
kommer på många av försöksbuskarna 
utan att ge allt för allvarliga skador. Det 
finns ett flertal fjärilslarver som gärna 
angriper blåbärsblad och i försöket 
har det förekommit angrepp av blå-
bärsvecklare Acleris maccana, frostfjäril 
Operophtera brumata, och värst av alla, 
lindmätare Erannis defoliaria, som äter 
både blad och blomknoppar. 

 
Slutsatser
• Trädgårdsblåbär kan odlas ekolo-

giskt på friland och/eller i tunnel i 
södra Sverige

• Det är en fördel att odla i tunnel när 

det finns risk för frost under blom-
ningsperioden

• Odlingssystem med substrat bestå-
ende av grov torv med 10 procent 
barkinblandning fungerade bra i 
detta försök

• Växtnäringstillförsel med organiska 
kvävekällor innebär att pH måste 
justeras i substratet

• Sorterna ‘Duke’ och ‘Reka’ fung-
erade bra i försöket och kan rekom-
menderas för produktion i södra 
Sverige

• Inblandning av 10 procent skogs-
jord i odlingssubstratet påverkade 
varken vegetativ tillväxt eller av-
kastning i detta försök
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Rånna försöksstation, Skövde har haft fältförsök med grönsaker, prydnads-
växter, gräs, frukt och bär under 1938-2016. Det här blåbärsförsöket var det sista 
projektet SLU utförde på Rånna. Gården Rånna tillhör Hushållningssällskapet i 
Skaraborg.


