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Fröodling av köksväxter ställer i stort sett samma krav på jorden som vanlig köksväxtodling. 
Kanske är det ännu lite viktigare vid fröodling att jorden är väldränerad –naturligt eller genom 
dikning– och varm. Orsaken till detta är att det ofta är svårt att hinna få moget frö. Man måste 
därför kunna starta fröodlingskulturerna tidigt på året och få dem att utvecklas i god takt. Bäst är 
en mullhaltig, näringsrik och relativt lätt jord. Tyngre jordar (d.v.s. jordar med mycket lera) har 
nackdelen att de värms upp sent på våren. Rätt behandlade kan dock även tyngre jordar ge bra 
resultat. Vattensjuka jordar är mindre lämpliga till fröodling p.g.a. sen utvveckling och 
frömognad, risk för frostskador under odlingssäsongen samt risk för uppfrysning och andra 
tjälskador på övervintrande rötter. Observera att detta i huvudsak gäller även om jorden är 
vattendränkt bara en del av året. 

De olika växtslagens krav på jordmån vid fröodling är ungefär som vid vanlig odling, med den 
skillnaden att växter som trivs bra på en tung lerjord vid vanlig odling, t.ex. kål, med fördel kan 
fröodlas på en något lättare jord. 

Behovet av näring är ungefär detsamma vid fröodling som vid vanlig odling. Man kan gott 
vara lite försiktig med kväverika gödselmedel eftersom frömognaden annars kan bli senare och 
sämre.  Dessutom kan övervintringen gå sämre för tvååriga växter. Växterna behöver relativt 
mycket kalium för att bilda frö. I allmänhet verkar man ändå klara sig med normal gödsling och 
jordförbättring. Det finns gott om kalium i de flesta odlingsjordar. Risken för kaliumbrist är 
störst på sandjordar med låg mullhalt.  

Vi kan alltså konstatera att fröodling ställer ungefär samma krav på jorden som vanlig 
köksväxtodling, men i vissa avseenden högre krav. En jord som fungerar någorlunda bra för 
vanlig köksväxtodling kan behöva förbättras för framgångsrik fröodling. Det som behöver göras 
är sådant som förbättrar förutsättningarna för all köksväxtodling.  
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