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Ärt 
 

Peter Erlandsson 
 
 
Ärt Pisum sativum har odlats sedan förhistorisk tid. Ursprungsväxten är vildärten, som har ett 
utbredningsområde från Medelhavsländerna till Himalaya. Arten har säkerligen domesticerats på 
flera ställen inom utbredningsområdet vid olika tillfällen. Arten är ettårig. 
I Sverige har odling av ärt bedrivits sedan forntiden. Den har från begynnelsen varit, och är 
fortfarande en av de viktigaste kulturväxterna. 
 
Språkligt sett har jag använt följande regel i texten: Växten ärt böjes ärter i flertal, medan fröet 
ärta böjes ärtor i flertal.  
Ex. Jag odlar flera sorters ärter i min trädgård, och jag plockar gärna en ärtbalja för att smaka 
dess ärtor. 
 
Olika ärttyper 
De äldsta och ursprungliga varianterna av odlad ärt är höga, och har violetta blommor. Fröna är 
mycket varierade både i form och i färg. Av denna typ odlar vi fortfarande gråärter och blåärter. Är 
man ovan med dylika ärter, så synes de nog vara väl kärva i smaken. Vänjer man sig, så 
uppskattar man deras smak som mäktig. 
I slutet på medeltiden tillvaratogs vitblommiga mutationer hos ärten. Dessa varianter har lägre 
halter av beskämnen. Moderna människor i gemen skattar nog dessa som betydligt läckrare. I dag 
dominerar de vitblomstriga fullständigt bland ärtsorterna.  
På åkern odlas dels kokärt dels foderärt. Det finns höga som låga sorter av bägge typer. Gränserna 
mellan dem är flytande, men kokärter är oftast vitblomstriga, och fröna är som mogna gula eller 
gröna, runda och släta i formen. Foderärt är: dels moderna slätfröiga vitblommande varianter 
påminnande om kokärt, dels finns mycket varierande fodersorter med pigmenterade ärtor och 
oftast med purpurfärgade blommor. De kan ha vitt skilda former och storlek på ärtorna.  
Gråärter, blåärter, kokärter och foderärter odlas normalt för skörd av mogna ärtor. Dessa kan 
även användas som utsädesfrö. 
 
I trädgården kan man grovindela i sorter, som man odlar för skörd av mer eller mindre omoget 
frö: märgärt och spritärt, och sorter där man utnyttjar hela baljan för skörd: brytärt och sockerärt. 
Spritärt är oftast vitblommande. Den har runda släta frön med stärkelse som upplagsnäring. 
Fröna är därför ej söta. Ordet sprita betyder att plocka ärtorna ur baljan.  
Märgärt är vitblommande. När dess frön torkas så är de oregelbundna och skrynkliga. Ärtorna 
lagrar till största delen socker, vilket ger den goda smaken. 
Sockerärt har vita blommor, men det finns rödblommiga gråärtsvarianter som nyttjas och odlas 
som sockerärt. Sockerärten har platta mjälla baljor utan seg inre baljvägg. Ärtornas form 
framträder inte förrän baljan är övermogen, fröna är då runda och släta, och har stärkelse som 
upplagsnäring. 
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Brytärter är vitblommiga, de har trinda och köttiga baljor utan seg innervägg. Fröna är utvecklade 
vid tiden för konsumtion. Dessa är hos vissa sorter runda, släta och stärkelselagrande 
(brytsockerärter), medan andra har oregelbundna sockerhaltiga frön (brytmärgärter). 
Av samtliga trädgårdsvarianter finns låga, medelhöga och höga sorter. 
 
Jord och klimat 
Ärt odlas helst på näringsrik fukthållande jord med god mullhalt, om man vill ha en hög skörd. 
Växten är tack vare nitrifikationsbakterier i stort sett självförsörjande på kväve. Kalium och 
fosfat har växten stora behov av. Träaska ger ett för ärtodlingen utmärkt tillskott av kalium till 
jorden. Växten är klart förnöjsam, vad det gäller klimat. Våra svala somrar är närmast idealiska 
för ärtodling.  
De stärkelsehaltiga utsädena  kan utsås så fort som jorden reder sig, medan de sockerhaltiga 
förutsätter en uppvärmd jord vid sådd för att inte ruttna. 
Växten i sig är tämligen frosttålig både på våren och under hösten. 
 
Pollination 
Ärtblomman är byggd så att den befruktar sig själv, ståndarna med moget pollen slingrar sig runt 
pistillen. Pistillen är därför redan befruktad när blomman slår ut. Naturliga korsningar är därför 
ytterst ovanliga, eller snarare obefintliga i vårt klimat. Risken finns trots allt, att någon insekt 
borrar sig in i blomman någon felaktig väg och förorsakar korspollination. Därför bör olika 
sorter ej odlas helt intill varandra vid fröodling.  
 
Fröodlingen 
Fröodlingen anläggs och sköts som vid gängse ärtodling. Dock måste man givetvis för samtliga 
ärttyper vänta med skörden tills man har moget frö. Man måste alltså lämna åtminstone några 
baljor att mogna på de sorter, som man skall ta frö ifrån. Samla baljor från flera plantor. Särskilt i 
de äldre gråärtsorterna kan det finnas en variation att bevara.  
Låt inte ärterna växa för tätt. Luftiga odlingar är lättare att hålla fria från svampsjukdomar 
 
Urval 
Ärter har som alla självbefruktare enhetliga och stabila sorter. Dock måste man vara 
uppmärksam på, att enstaka plantor kan urarta, mycket på grund av att arten är starkt 
mutationsbenägen. Slå ut ur sorten individer som i växt och i blomfärg avviker, samt studera 
baljorna exempelvis om de sitter i par eller enkla på stammen, samt granska baljornas form. Tag 
frö från de typiska plantorna.  
Exempel på avvikelser: 
Hos spritärt och märgärt förekommer så kallade bluffärter. D.v.s. plantor, som har trinda 
tillsynes välutvecklade baljor, som dock endast innehåller glest sittande små frön.  
Hos sockerärt förekommer återfall till baljor med seg innervägg, d.v.s. ett bakslag till en mindre 
önskvärd form. 
Hos blåärt förekommer det ofta att baljans färg förändras och urartar mot grönt. 
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Skulle en korsbefruktning mot all förmodan ske mellan olika sorter, så kommer materialet vid 
sådd den andra generationen visa en mycket stor variation, varför en icke önskad korsning oftast 
uppdagas lätt.(Författaren har själv aldrig under åren utsatts för oöverlagd korsning!) 
Håll emellertid alltid ett säkerhetslager i reserv på absolut sortrena frön av dina ärtvarianter. 
 
Frömognad och skörd 
Fröets mognande begynner när baljorna förändrar färg. Oftast går de mot gult.  
Ärtfröet bör mogna i sin balja. Man tröskar först när baljväggarna är spricktorra. Om man spritar 
för tidigt, så får ärtan inte sitt rätta utseende och livskraften kan bli dålig. Undantag!  Sockerärt 
plockas när baljorna har blivit tjocka och sladdrigt lösa i köttet, samt när ärtorna har blivit fullt 
utvuxna. De spritas genast efter baljans skördande. När väl sockerärternas baljor är torra, så är 
tröskning i det närmaste en omöjlighet.  
Hos övriga trädgårdsärter så plockas baljor av allteftersom dessa ljusnar i skalet. Dessa ärtor har 
stor förmåga att eftermogna i baljan otröskade, utan att detta går ut över fröets vitalitet.  
Baljorna lägges efter skörd på tork i tunna lager exempelvis på tidningar.  
Det är en nackdel att låta dem sitta kvar på plantan för att torka. Vår sensommar tillåter sällan 
detta. I stället för att mogna, så fuktskadas fröet.  
Fröskörd av åkerärterna skall ske så likt det gängse skördandet som möjligt. Slå halmen med 
exempelvis lie när baljorna är mogna. Häng upp på tork, och tröska när baljorna är torra.  
Efter tröskningen måste alla slag av ärtor läggas ut i tunna lager, för att eftertorka ytterligare 
innan de samlas till förvaring.  Fröet har efter rätt behandling en mycket lång livslängd. I 
rumstemperatur behåller det sin grobarhet och spirkraft i årtionden. 
 
Sjukdomar och skadedjur 
Sjukdomar som kan vara allvarliga på ärt är mjöldagg och ärtfläcksjuka. Vissa somrar kan dessa 
svampar föröda odlingarna. Marken kan också bli infekterad i flera år. Växla därför alltid 
odlingsplats, och gräv ned eller avlägsna ärthalm så fort som möjligt. Samla också helst frö från 
en helt frisk odling. 
Många fåglar älskar ärtor. En duvflock länsar ett land med mogna ärtor på några timmar. I utsatta 
odlingar måste man lägga nät över landen.  
Där det finns hjortdjur, så har odlaren ärtens värsta fiende. Rådjur är galna i ärter, och ödelägger 
om de kan dina ärtodlingar på en natt. På de flesta ställen gäller därför 2 m nät som skydd för 
dessa snyltgäster. 
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