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Lök 
 

Anders Skarlind 
 
 
De lökarter som odlas som köksväxter i Sverige är främst kepalök, purjolök, gräslök, vitlök och 
piplök. De tillhör alla släktet Allium, som omfattar ett par hundra arter. De är två-fleråriga växter, 
som mer eller mimdre utpräglat övervintrar som lökar. Samtliga är korsbefruktare som pollineras 
av insekter. Inslag av självbefruktning finns också. Vegetativ förökning förekommer i stor 
utsträckning. Vissa typer blommar sällan eller aldrig. 
 

Översikt över arterna 
 
Kepalök, Allium cepa, innefattar följande: 

Matlök, Allium cepa, är en uråldrig köksväxt som anses härstamma från Centralasien. Den 
odlades i Egypten 3000 år f Kr. Till norra Europa kom den under medeltiden. Det finns ett 
flertal varianter som gul-, röd-, silver-och jättelök. De odlas både från frö och från sättlökar. Det 
finns även salladslökar som hör till A.cepa, t.ex. White Lisbon. De bildar en liten rund lök, till 
skillnad från de som räknas som piplökar.  

Potatislök, A.cepa var aggregatum, och Schalottenlök, A.cepa var ascalonicum, är likartade. De odlas 
oftast från sättlök. Denna växer till och delar sig i sidolökar som kan ätas eller användas som nya 
sättlökar nästa år. De blommar sällan och förökas sällan med frö. 

Luftlök, Allium cepa var viviparum, kallas ibland egyptisk luftlök. Ger dotterlökar (bulbiller) i 
blomställningen samt sidolökar under jord. Anses ibland ha uppkommit genom en korsning 
mellan kepalök och piplök. Vissa sorter blommar men ger såvitt jag vet inget frö. 
 
Till arten Allium ampeloprasum räknas: 

-Purjolök, (ibland A.porrum), som anses ha utvecklats ur vildpurjon kajpar. Odlas från frö. 
-Pärllök, som växer som schalottenlök och används som syltlök. Den odlas från sättlök. 
-"Elephant garlic", vitlöksliknande växter som har stora lökar med ett fåtal stora 

klyftor/sidolökar. Dessa har antingen en kraftig blomstängel som går upp genom löken eller 
blommar inte alls. 
 
Gräslök, Allium schoenoprasum, odlas från frö eller genom att dela tuvor och plantera om dem. Den 
är perenn i zon I-V. 
 
Vitlök, Allium sativum, ger en löst sammanhållen lök med klyftor. Kan odlas som perenn i zon I-
IV. Odlas från sättlök.  
 
Piplök, Allium fistulosum, växer som gräslök men har grövre blad och avlånga lökar som delar sig 
och ger upphov till nya plantor. Den är perenn i zon I-IV. Vissa sorter lär vara perenna i större 
delen av landet. En speciell sort av piplök är salladslök som ibland kallas japansk knipplök. 
Salladslök odlas från frö. 
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Löktyper som bildar flera nya lökar kallas ibland multilökar eller klyftlökar. Hit hör schalottenlök, 
potatislök, luftlök, kajplök och vitlök. 
 

Vad är en lök? 1 
 
Med lök menas antingen en medlem av släktet Allium eller en speciell växtdel som även finns hos 
många andra släkten. Löken består av en kort plattad stamdel –lökplattan– ovanpå denna en 
knopp som omges av talrika tjocka och köttiga blad –lökfjäll– samt på undersidan rötter. 
Lökfjällen är rika på upplagsnäring som används när det nya skottet skjuter upp. De kan som 
bekant även användas av människor, för det är lökfjällen vi äter. En eller flera nya lökar anlägges 
samtidigt i bladvecken inuti den gamla. Växter med lök finns huvudsakligen bland de 
enhjärtbladiga växterna, speciellt i lilje- och amaryllisfamiljerna. Med hjälp av löken kan 
lökväxterna överleva torrtiden i heta och torra klimat, där de är särskilt talrika. I Sverige ligger de 
flesta lökväxter i vila under sommaren och börjar sin nya utveckling under hösten och vintern, 
även om det för det mesta inte syns ovan jord förrän på våren. 
 

Klimatkrav 
 
"Släktets (Allium) viktigaste utbredningsområde är den zon med torra somrar och vinterregn som 
sträcker sig från Medelhavsområdet och vidare österut genom främre Asien. Men flera 
förekommer också långt ifrån dessa trakter". 2 Lök (ff.a. kepalök och vitlök) är alltså anpassad att 
tillväxa i milt väder med gott om regn och mogna av i varmt och torrt väder. Detta gäller även 
blomställningens tillväxt respektive fröets avmognande det (eller de) år då löken blommar. Som 
synes erbjuder Sverige inte några idealiska förhållanden för lökodling, vissa år t o m raka 
motsatsen! Och detta gäller inte minst fröodling av lök.  

Det viktigaste undantaget från detta mönster är purjolöken. Den är snarare anpassad till ett 
milt kustklimat med långa höstar, vilket på sätt och vis stämmer bättre med det svenska klimatet. 
Men den tar det synnerligen lugnt när fröet ska mogna på hösten, vilket däremot inte fröodlaren 
gör. Han eller hon blir nämligen nervös, för snart kommer frosten!  

Hos de lökbildande Alliumarterna är det viktigt att löken börjar bildas i rätt tid, varken för 
tidigt (då blir den liten eftersom plantan inte hunnit samla tillräckligt med näring) eller för sent 
(då hinner den inte mogna, eller plantan bildar kanske inte lök alls). Lökbildning gynnas av värme 
och långa dagar. Åtminstone av matlök finns både lång- och kortdagsformer. I Sverige odlar vi 
långdagsformer, som börjar bilda lök först när dagen är c:a 16 timmar. Hade vi mildare vintrar 
kunde vi så kort-eller mellandagsformer på sensommaren, låta dem växa höst-vår och mogna på 
försommaren, vilket skulle passa lökens naturliga rytm bättre. Det finns enstaka sorter av denna 
typ som hjälpligt går att odla i Sverige. Övervintringen verkar dock vara besvärlig. Kanske en 
lämplig uppgift för en amatörförädlare? 

Lökbildningens början är också kritisk vid förkultivering av lök. Det är lätt hänt att löken får det 
för varmt inomhus och är dagarna då för långa sätter lökbildningen i gång. Och sen står den inte 
att hejda! När den lilla lökplantan sätts ut på friland vill den inte växa till som den ska, utan 
mognar av för tidigt och resultatet blir uselt. Från 1:a maj lär det vara känsligt med de sorter vi 
odlar i Sverige, och då gäller det att hålla temperaturen på högst 15 oC, annars sätter 
lökbildningen in. 



Sidan 3   –   ”Lök”   –   © Anders Skarlind 25 sep 2006 

 
Generationsväxling 

 
 

6
planta 
med blom- 
ställning

lök

sidolök

bulbill

frö

planta 
utan blom- 
ställning

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

 
Schema över generationsväxling hos Allium.   
1. Purjolök, piplök, gräslök  2. matlök (odling av fullvuxen lök och sättlök)  3. matlök (odling från 
sättlök)  4. multilök (avmognande)  5. multilök (sidolök används som sättlök)  6. vitlök, luftlök 
m.fl.  7. alla fröbildande typer  8. matlök  9. fröodling av multilök samt ev. andra fröodlingsår hos 
matlök och purjolök (se texten)  10. matlök, purjolök  11. vanligast hos luftlök men förekommer 
även hos många andra  12. alla fröbildande typer. 
 
 
Släktet Allium är synnerligen rikt på olika varianter av generationsväxling. Det finns åtminstone 
tre typer som kombineras på olika sätt. 
1. Förökning med frö. En blomstängel växer upp, blommar och ger frö. 
2. Förökning genom att löken "delar sig". Ett antal nya lökar -nylökar, sidolökar- bildas i 
bladvecken inuti den gamla löken. 
3. Förökning genom att bulbiller/groddlökar/dotterlökar bildas i "blomställningen" i stället för 
blommor.  

Vissa löktyper använder alla dessa tre typer, andra använder bara en eller två. För odlaren är 
de två första mest användbara. Smålökar från blomställningen kan sättas som sättlök men ger hos 
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de flesta löktyper inte någon stor avkomma första året och är känsliga för torka. Sättlök kan man 
alltså få på alla tre vägarna. 

Hos vanlig matlök kan alla tre iakttas. Den skjuter blomstänglar andra året, och i 
blomställningen blir det i allmänhet blommor, men även bulbiller förekommer. Troligen gynnas 
bildning av bulbiller av kallt och regnigt väder. Efter att den har blommat det andra året så dör 
plantan oftast inte. I stället delar sig löken i 3-4 klyftor, som kan blomma även nästa år. De kan 
alltså användas för att ta en fröskörd till. Detta betyder att matlöken är på gränsen till flerårig. 

Purjolök uppträder på i huvudsak samma sätt. Efter andra årets blomning återstår en liten lök 
vid stjälkbasen. Vid närmare inspektion delar den sig i flera klyftor, som kan ge blom ännu ett år. 
En högst förvånande iakttagelse för den som trott att purjon bara är en "stjälk" med blad på. 

Värme och ljus gynnar fröbildning, fuktigt och svalt väder gynnar vegetativ förökning. En del 
sorter/arter blommar och sätter frö söderut, men måste förökas vegetativt (med sidolökar eller 
bulbiller) i Sverige. Multilökar (t ex schalottenlök)  blommar sällan eller aldrig men kan stressas 
till blomning av kraftiga väderväxlingar. Blommande former kan stimuleras till att ge bulbiller i 
blomställningen genom att blommorna tas bort. 3 Bulbiller kan hos vissa arter även bildas på 
andra ställen än i blomställningen, t.ex. kring rötterna. Man lär dessutom kunna använda vilken 
del av lökplattan eller blombotten som helst för förökning. Om man skär loss en bit och 
planterar den så kan den ge upphov till en ny lökplanta.  

Lökarterna är korsbefruktare men även självbefruktning förekommer (inom plantan men 
knappast inom den enskilda blomman, för ståndarna utvecklas före pistillerna). Sorterna korsas 
om de hör till samma art, men arterna korsas inte med varandra, med ett undantag: kepalök och 
piplök kan korsa sig med varandra. 
 

Fröodling av matlök 
 
Det är bara i de klimatiskt mest gynnade områdena i Sverige -Skåne, Öland och kanske lite till- 
som fröodling av matlök lyckas någorlunda säkert. Redan i något sämre områden, t.ex. i 
Mälardalen, är det svårare. Visserligen får man oftast frö där, men mängderna brukar vara små.  
Mycket beror naturligtvis också på lokalklimatet. Man kan också pröva att använda växthus. 

Dessutom är jorden viktig. En ganska lätt jord i god kultur är att föredra eftersom det ger en 
snabb frömognad.  

Första årets odling går till på vanligt sätt. Man kan utgå från frö eller sättlök, men vill man 
behärska hela generationscykeln måste man i det senare fallet kunna odla sättlök från frö, vilket 
inte är det enklaste.  

Om man inte odlar i ett mycket gynnsamt läge så ger sådd på friland ganska små lökar, som 
man nog kan odla frö på, men det kan vara svårt att göra ett bra urval. Pröva själv!  

Ett alternativ är att förkultivera löken. Detta är lite knepigt. Man bör använda växthus eller 
drivbänk. Se upp med kombinationen långa dagar och värme före utplantering, annars sätter 
lökbildningen igång för tidigt (se ovan). 

När löken mognat av i augusti-september förvarar man den torrt, luftigt och svalt-kallt över 
vintern. Jordkällare är för fuktigt. Ett ventilerat skafferi eller en kallvind går bra. Löken tål en hel 
del kyla (flera minusgrader) om den slipper fukt. I zon I kan löken även övervintra på friland.  

Till fröodling väljer man ut välutvecklade lökar med sorttypiskt utseende. Urvalet kan göras 
någon gång mellan höst och vår. I alla händelser görs en frånsortering på våren av lökar som 
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klarat lagringen dåligt. Man sätter endast ut lökar i god kondition. Ska löken övervintra på friland 
görs urvalet på hösten. 

Fröodlingsåret sätts de utvalda lökarna ut tidigt, c:a 1 april. De sätts så djupt att toppen nätt 
och jämnt sticker upp ur jorden. Man kan sätta 15-20 lökar per m2, t.ex. 20-25 cm i fyrkant eller i 
rader med radavstånd 30-40 cm och plantavstånd 15-20 cm. Lökarna bildar först rötter, fram i 
maj blad och sedan en eller flera blomstänglar. Lökarna delar sig ofta och varje del ger högst en 
blomstängel. En del är tjuriga och låter bli att blomma. Förmodligen tycker de att vädret är för 
dåligt.  

I toppen på stängeln bildas en knopp omgiven av ett hölsterblad som så småningom öppnar 
sig och släpper fram blomställningen, en vacker vit boll, som besöks av fjärilar, flugor, bin 
humlor och andra insekter. 

Efter blomningen, oftast i augusti, bildas gröna fröhus som innehåller flera svarta frön. Vid 
mognandet bleknar den gröna färgen. Den försvinner helt vid full mognad. När fröet är helt 
moget öppnar sig fröhusen och fröet kan då drösa till marken. Detta sker inte samtidigt i hela 
blomman. Antingen skördar man de mogna kapslarna efterhand (t.ex. genom att skaka ur fröet 
direkt ner i en påse) eller så klipper man av hela fröbollen, inkl. ett par dm av stjälken, när några 
fröhus öppnat sig och tar in den för eftermognad i en öppen papperspåse el.dyl. 

Ofta hinner full mognad inte uppnås utomhus. Blir vädret ogynnsamt (blött/kallt) och det 
lider mot höst tas plantorna in för eftermognad inomhus. Själva lökarna lämnas ev. ute för en 
fröskörd till nästa år. När man gör på detta sätt öppnar sig fröhusen inte. Man tvingas gnugga 
dem hårt för att få fram fröet. Låt fröhusen bli helt torra först! Fröet håller sig i 1-3 år. 
Grobarheten varierar... 
 

Fröodling av purjolök 
 
Kraven på klimatet vid fröodling är ungefär som för matlök utom att en större del av hösten 
behöver vara relativt torr och frostfri p.g.a. den senare frömognaden. Purjolökens frö mognar c:a 
en månad efter matlökens.  

Första årets odling görs på vanligt sätt. Man odlar purjon från frö, med förkultivering eller ev. 
direktsådd, i en välgödslad, väldränerad, mullrik och gärna relativt tung jord. 

På hösten görs ett urval av välutvecklade och sorttypiska plantor. Provsmakning av 
bladspetsar är också möjlig. Härdiga sorter, t.ex. Musselburgh, kan övervintra på friland men 
måste skyddas från harar med metallnät el.dyl. Annars får man gräva upp purjoplantorna med en 
rotklump och jordslå dem i en trälåda el.dyl. Förvaringsplatsen ska helst vara relativt ljus och 
skyddad för nederbörd. Purjon tål en hel del kyla, -10°C eller lägre om den inte blir blöt 
omväxlande med kylan. Tänkbara ställen är växthus, kallvind, kall källare med fönster eller 
drivbänk som luftas ibland. Jordkällare är mindre bra, det är för fuktigt och mörkt, står purjon 
där hela vintern börjar den lätt mögla. 

Tidigt på våren, c:a 1 april, sätts plantorna ut. De sätts ungefär lika djupt som året innan och 
med lite större avstånd, c:a 10 plantor per m2.  

Fröställningarna blir kraftigare än hos matlök, stjälkarna kan bli drygt 1 m höga och 
blombollarna upp till 1 dm i diameter. Fröodlingens utveckling under året är ungefär som hos 
matlök förutom att fröet som sagt mognar senare. Fröet omhändertas på samma sätt, men 
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eftermognad inomhus behövs oftare. Om fröet har långt kvar till mognad när plantan tas in bör 
den placeras svalt. Hållbarheten hos fröet är 2-4 år. 
 

Fröodling av gräslök och piplök 
 
Dessa arter är fleråriga och i allmänhet vinterhärdiga. De blommar och sätter frö på ungefär 
samma sätt som matlök och purjolök. Det är naturligtvis en fördel att göra ett urval av fina 
plantor (piplök) eller tuvor (gräslök). Gräslöksfröet mognar snabbare än hos matlök, vilket gör 
fröodlingen relativt enkel. Jag tror att det är samma sak med piplök. 
 

Fröodling av multilökar 
 
Schalottenlök, potatislök, luftlök och vitlök blommar sällan eller aldrig hos oss. Detta varierar 
mellan olika sorter. Blomning kan stimuleras av vissa miljöfaktorer. (Se avsnittet 
Generationsväxling.)  Om de blommar kan fröodlingen förmodligen hanteras ungefär som hos 
matlök. 
 

Skadegörare på fröodlingar av Allium 
 
Ett allvarligt problem är lökflugan, vars larver äter upp blomstänglarna inifrån på ff.a. purjolök. 
(Ev. är det ibland lökmal.) Ett öppet läge är en stor fördel. Sprutning med nässelvatten eller 
malörtsutdrag kan ev. verka förebyggande /avskräckande. Giftiga preparat har ej prövats. 

För övrigt känner jag inte till några besvärliga skadegörare eller sjukdomar på fröodlingarna. 
 

Vegetativ förökning av multilökar 
 
En del har redan sagts om detta i avsnittet ”Generationsväxling”. Här ska tilläggas litet om 
vegetativ förökning av de arter som sällan eller aldrig blommar hos oss. Dessa förökas istället 
med sidolökar/klyftor eller bulbiller, som sätts som sättlökar. Lämplig tidpunkt är för vitlök höst 
eller tidig vår (c:a 1 april) och för potatislök och schalottenlök c:a 1 maj.  

Vid vegetativ förökning överförs virussjukdomar lätt. Det är därför viktigt att välja utsäde från 
friska plantor med god avkastning. Svaga plantor bör man nog gallra bort. De kan vara 
infekterade och ev. kan de smitta ner övriga plantor.  

Ska man sätta små eller stora sidolökar? Jag har hört olika bud, och har själv otillräcklig 
erfarenhet.  

För vitlök gäller det att ha rejält utsäde. Jag har jag hört att det viktigaste är att löken man tar 
klyftorna ifrån är stor men även att det viktigaste är att klyftorna man sätter är stora. För 
säkerhets skull brukar jag göra bådadera och har därför svårt att jämföra. Det tycks dock råda 
enighet om att man ska ta klyftor från lökens yttre lager, men inte ta de små klyftorna i mitten. 
Akta klyftornas skal när du bryter isär vitlöken, de behöver det som skydd. 

För potatislök (eller var det schalottenlök, eller båda?) har jag hört att små sättlökar ger få och 
stora dotterlökar, medan stora ger många och små. Men jag har också hört att medelstora är bäst. 
Fritt fram att pröva! 
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Anm. Denna text är 10 år gammal och bara snabbt genomsynad inför publiceringen. Jag ska 
försöka hinna gå igenom den noggrannare till nästa upplaga och tillföra nya erfarenheter och 
litteraturuppgifter. 
 
Fotnoter 
1. I huvudsak enligt Nordisk familjebok. 
2. Citat från FOBO:s handbok. 
3. Enligt Kuckuck, Gartenbauliche Pflanzenzüchtung. 
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