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Morötter

Moroten – odlarens mästarprov!
Moroten är fantastisk. Tänk på dess strålande
färg, utsökta arom, knapriga konsistens och
läskande sötma. Inte konstigt att moroten är
vår populäraste frilandsgrönsak. Att få en
stor skörd av perfekt formade, felfria och
goda morötter är varje grönsaksodlares mål.
Tyvärr är det inte alltid skörden blir lika stor
och vacker som man önskat, utan när hösten
kommer med sanningens minut, står man
kanske där med små, krokiga och greniga
saker. I värsta fall smakar de inte gott heller,
kanske är de rentav träiga och hårda.
Text & foto: Lars Forslin

O

m du ska lyckas med din morotsodling så behöver
du framförallt jobba med din jord. Morötterna är inte så
näringskrävande, däremot är en lucker jord väldigt viktig
och då talar vi inte om den sorts luckerhet som du tillfälligt kan få
med en jordfräs på en annars hård lerjord. En sådan jord blir snart
hård igen om man inte gör något mer med den. Lösningen på problemet med kompakta jordar heter humus, som är samma sak som
mullämnen, kompost eller organiskt material.
Om du har en sandig jord är du lyckligt lottad, åtminstone vad
gäller morötter. Moroten är av naturen anpassad till lätta jordar, det
hörs förresten på namnet. Mo är en finkorning sandjord.
Sandjorden mår också bra av att du gräver ner kompost regelbundet. Den kommer att hålla fukten bättre och komposten innehåller också näring, vilket behövs eftersom sandjord är näringsfattig. Det är ändå i leriga jordar, vilket de flesta av oss är utrustade
med, som mullämnena kommer att göra susen för jordstrukturen
och därmed för morötterna.
Tänk på att det inte finns några hopplösa morotsjordar, däremot kan det ta några år innan ditt arbete med att tillföra humus
gör jorden riktigt bra för morötter. När du har nått dit behöver du
inte tillföra lika stora mängder organiskt material längre, utan bara
underhålla jorden med mindre mängder.
Det är ingen omöjlighet att få 10 kilo fina morötter per kvadratmeter – om du jobbar målmedvetet kan du att nå dit – men mer normalt är ungefär hälften, och det kan du också vara riktigt nöjd med!

Fördelar med organiskt material
m
Mullen gör jorden porös och lucker så att moroten kan

tränga rakt ner och bli slät och fin när den sväller upp.
m
Man slipper skorpbildning på ytan, vilket annars kan göra att

sådden inte orkar upp.
m
Luft kommer ner i jorden, den blir varmare och mer väldrä-

nerad vilket ger dina morötter bättre färg och arom.
m
Fuktigheten i jorden blir jämnare vilket höjer skörden och

kvalitén.
m
Jorden får en näringsbank som ger en jämn näringstillförsel.
m
Maskarna får mat och de tackar med att ytterligare förbättra

strukturen på din jord.

Rejäl höstskörd. Morötter av Flakkeer-typ är både långa och grova vilket
ger mycket hög skörd. De är utmärkta att lagra. Vid skördetillfället får man
svart på vitt om man har lyckats bra eller mindre bra. Ser det ut så här kan
man vara nöjd.

Jordförbättring
Stallgödsel. Om du bor på landet och kan köpa gödsel av en
bonde så gör det. Om gödseln är färsk bör du lägga upp den luftigt i
en hög så att den får ”brinna”. Morötter gillar inte färsk gödsel, de
kan lätt bli greniga av sådan. Halmrik gödsel är bra, den brinner
snabbt och innehåller mycket mullämnen.
Torv. Om du bor i ett villaområde kanske du är hänvisad till att
köpa din mull på närmaste garden center. Köp då en naturgödslad
och kalkad variant.
Mängd. Om du har en mullfattig lerjord och vill nå snabba resultat
måste du räkna med att lägga på ganska stora mängder torvmull
eller kompost. Ett lager på 15-20 centimeter bör ge resultat omgående. Blanda väl, helst med jordfräs. Efter några år med sådana
givor kan du minska på tillförseln. Om du har näringsrik kompost
som stallgödselkompost eller hushållskompost, kan du lämpligen
lägga största mängden till det du odlar året före. Löv- och trädgårdskompost kan du lägga på obegränsat till morötterna.
Sand. Att blanda upp lerjorden med sand är ingen bra lösning.
Jorden blir faktiskt ännu mer kompakt eftersom sandkornen lägger
sig i mellanrummen mellan lersmulorna (aggregaten).
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Morötter
Växtföljd och gödsling

Jordbearbetning

m
Morötterna är inte så näringskrävande. Tillför man för myck-

Morötterna vill förstås ha en lucker och djup jord. På en lerjord får
du det bäst genom att gräva djupt på hösten, på våren bearbetar du
ytligt. På en sandjord är packningen inget problem.
Djupsäng är förträffligt. En annan metod som ökar jorddjupet
och luckerheten är att odla på drill. Man drar upp fåror med ett potatisårder och sår på kammarna mellan fårorna.
Viktigast av allt är att inte trampa omkring där du ska så. På en
lerig jord kan det vara skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad morotsodling.

et kväve (N) blir kvaliteten lidande – smaken försämras och
morötterna ruttnar lättare under vinterlagringen.
m
Kalium (K) tycker morötterna om och du kan därför gödsla
med vedaska. Särskilt på sandjord har det bra effekt eftersom
sandjorden är fattig på kalium.
m
Du odlar lämpligen morötter året efter någon gröda som du
gödslat kraftigt, som kål eller purjo. Det finns tillräckligt med
näring kvar till morötterna året efter.
m
Låt det helst gå minst fyra år mellan morotsgrödorna. Odlar
du morötter oftare på samma fläck så förökar du upp svampar i jorden som sedan kan angripa morötterna under vinterlagring. Även skadedjur som morotsflugor övervintrar i jorden och kan snabbt angripa nysådda morötter.

Sorter
Under morotens historia har det skapats många olika typer av
morötter med olika form och mognadstid. Typerna har fått namn
av gamla sorter. De viktigaste sortgrupperna i Sverige är:
m
Nantes – cylindrisk med trubbig, avrundad spets. Tidig, men
det finns även senare sorter för lagring. Vanligaste ”påsmoroten”. Spröd och söt.
m
London torg – kallas även Chantenay. Ganska kort och trubbig med breda axlar. God, men kan ibland spricka lätt. Kan
lagras. Lätt att dra upp ur en tung jord tack vare sin koniska
form.
m
Flakkeer – typisk sen och stor lagringsmorot som är lång och
konisk med rundad spets. Hög skörd. Kallas även Autumn
King.
För extra tidig skörd finns runda morötter, ”karotter”. De är goda
men ger låg skörd. Man kan förstås så en omgång till efter första
skörden. Amsterdamer är en extra späd, söt och spröd typ som ger
tidigaste skörden av vanliga morötter. Berlikum är ett mellanting
mellan Nantes och Flakkeer, ganska lång men mer cylindrisk än
Flakkeer. Bra för lagring. Imperator är en extremt lång, smal och
spetsig typ av morot som är populär i Nordamerika.
Nuförtiden är gränserna mellan typerna flytande. Man korsar
olika typer med varandra för att få fram önskade egenskaper. Man
kan till exempel korsa en sen sort med en tidig för att få fram en
tidig sort som kan stå länge utan att bli övermogen och spricka.
F1-hybrider dominerar yrkesodlingen. Man får en extremt
jämn och vacker produkt med hög kvalité, som kan stå länge utan
att spricka. Fröna är dyra men det kan vara värt att prova för den
som har nått en viss odlingsskicklighet. Kräver bra förhållanden för
att komma till sin rätt.
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Sådd
Sådden är det mest kritiska momentet i morotsodlingen. Det betyder att du ska vara noggrann eftersom en väl utförd sådd ger en
jämn uppkomst med ett jämnt bestånd. Du har många timmar att
tjäna på detta eftersom ogräsbekämpningen underlättas och i bästa
fall slipper du gallringsarbetet. Om beståndet är ojämnt och luckigt
utnyttjar du heller inte ytan maximalt och det är dumt eftersom du
lägger ned lika mycket tid och energi på att rensa och sköta om ett
dåligt bestånd som ett bra.
Morötter kan sås så fort jorden reder sig. Särskilt i norra Sverige
är det viktigt att ta tillvara hela odlingssäsongen, likaså om man vill
ha tidig skörd. Annars kan det vara en fördel att så lite senare. Dels
hinner man bekämpa en hel del fröogräs innan sådd, dels kommer
morötterna upp snabbare när jorden är varm och ogräset får inte
samma försprång.
Vill man ha extra tidig skörd kan man så morötterna i oktober,
strax innan det fryser till. Fröna ska inte gro på hösten, bara ligga
och vänta på den första vårvärmen. De kommer ofta upp tre veckor
innan de tidigaste vårsådda morötterna. Det betyder att du kan
skörda morötter redan i början av juli om du sår en tidig sort på hösten. Höstsådd passar bäst på sandiga jordar eftersom fröna kan ruttna under vintern om jorden är lerig och blöt. Bäst är om jorden är
tjälad hela vintern.
Palsternackor kan du för övrigt också med fördel så på hösten.
De har lång utvecklingstid och hinner bli riktigt stora och fina om
de gror extra tidigt på våren.
Jämnt sådjup är förstås också viktigt för att få jämn uppkomst.
1-2 centimeters djup är lagom. Packa gärna till jorden lätt efter sådd
så fröna får jordkontakt direkt och fukten behålls i såraden.
Ett lågteknologiskt sätt, som man kan använda om man sår på
bädd med korta rader på tvären, är att ta en bräda som man lägger
på högkant och sedan gnuggar fram och tillbaka med tills man kommer ned till det rätta sådjupet. Fördelen med detta är att man kan
lägga fröet på en fast botten. Det innebär jämnt sådjup men också
att fröet kommer i kontakt med fuktig jord och inte blir hängande i
en luftficka i en alltför lucker såbädd.

Radavstånd
Om du odlar på bäddar kan du ha ned till 25 centimeter mellan
raderna, för riktigt tidiga sorter ned till 15 centimeter. Om du odlar
på plan mark med långa rader har du 40-50 centimeters radavstånd
för att kunna komma fram i odlingen. Ju tätare raderna ligger, desto
bättre utnyttjar du den mark du mödosamt grävt, gödslat och kommer att vattna.
Enklaste sättet att få lagom djupa fåror med exakt avstånd är att
dra upp dem med en radmarkör som du snickrar själv (se skiss).
Olika morotssorter blir olika stora och kräver därför olika planttäthet för att ge maximal skörd. Lämpliga planttätheter kan vara:
m
Nantes-typer: 25-50 plantor/meter
m
London torg och Flakkeer-typer: 15-25 plantor/meter
Om du vill ha tidig skörd, eller sår sent siktar du på den lägre
siffran, likaså om du bor i norra Sverige eftersom morötterna växer

Morötter
m
Dagen efter har allt ogräs som grott i raderna vissnat och

Principskiss över hur en radmarkör kan se ut. Mycket användbart redskap
när man vill få jämna avstånd mellan rader och plantor, och det vill man
eftersom allt blir mer lättskött då.

50 cm
40 cm
Så här kan man utforma markören om man vill ha möjlighet till två olika
radavstånd, 40 och 50 cm. Det täcker in det mesta. Tar man varannan rad
får man 80 och 100 och då räcker det även till grödor med större radavstånd som sen vitkål, gurka, bondbönor, majs m.m.
fortare om de slipper trängas. De blir också större då, så vill du ha
rejäla morötter sår du glesare. Om du sår fröna i en decimeterbred
rad kan du öka planttätheten med ungefär 25%. På det sättet kan
du verkligen nå rekordskördar, men tänk på att det blir mer jobb
med rensning och gallring.
Problemet är att veta hur många frön man ska så per meter för
att få önskat plantbestånd. Som en tumregel kan man räkna med att
hälften av fröna gror. Om grobarheten anligt analysen på påsen är
hög, 90%, kan man räkna med att fältgrobarheten blir runt 60%.
För att kunna så jämnt och lagom tjockt utan såmaskin kan
man blanda fröet med torr sand och göra en strut av en tidning med
vilken man strör ut fröet. Det är ett gammalt trick men det fungerar
bra fortfarande. Man bör testa att så på en annan tidning först, så
kan man räkna efter hur många frön det kommer på en halv meter
vid en viss sandutmatning.
Ett annat sätt att så lagom glest är att använda pelleterat frö.
Pelleteringen innebär att fröet bäddas in i ett lager fin lera och får
storleken av ett risgryn. Du får lättare att hålla koll på hur många
frön som verkligen hamnar i fåran.
Såband är ett idiotsäkert sätt att få rätt avstånd mellan plantorna. Bara rulla ut bandet med de påklistrade fröna, i fåran, mylla och
packa lätt med handen.

morötterna är på väg upp. Du kan andas ut. Allt gick enligt
planen. Du slipper nu den första, tidsödande handrensningen
i raderna.
m
Efter några dagar hackar du mellan raderna och får på så sätt
bort den gröna matta av fröogräs som grönskar där. Nu är det
bara morötter som syns i fina rader. Nu kan du vila dig i
några veckor.
m
När morötterna har fått två-tre flikiga blad börjar det bli dags
att gå ner på knä. Då är det dags att plocka bort det ogräs
som grott i raderna efter morötternas uppkomst. Du kan
även passa på att gallra morötterna om de står för tätt.
m
Nu har du ett fint bestånd som det gäller att sköta om. Om
du luckrar mellan raderna och vattnar växelvis så kommer
det att växa så det knakar. Om du har stort radavstånd bör
du kupa morötterna precis innan blasten täcker ytan, annars
kan de få gröna nackar och lite besk smak längst upp.
Kupningen kväver även en hel del ogräs.
m
Ogräs som tittar upp efter handrensningen rycker du upp så
att de inte står och fröar av sig. Detta moment är snabbt
avklarat om du var noggrann vid handrensningen.
m
Nu är det bara att vänta på de första skördeklara primörerna!
Skörda sorterna efterhand som de blir färdiga.
Om du tycker detta med flamning verkar besvärligt, kan du ändå
använda tricket med fördröjd sådd. Låt jorden ligga en dryg vecka
efter att du krattat till den för sådd. På den tiden hinner massor av
ogräs gro. Nu tar du fram krattan igen och krattar hela ytan varpå
du sår omedelbart. De ogräs som då grott vissnar snabbt i solskenet
och du får betydligt mindre arbete med rensning.

Det här är ”Draken”, en gasolbrännare på hjul för lite större odlingar. Det
går emellertid lika bra att använda en blåslampa eller en mindre gasoltub
som man bär i handen eller på ryggen på en ryggsäcksram.

Ekologisk, effektiv ogräskamp
En lyckad kamp mot ogräset är a och o för en lyckad morotsodling
och det som tar mest tid. Här får du tips om hur du kan mer än halvera den tiden utan att använda gifter.
m
Tidigt på våren, så fort jorden torkar upp, krattar du till jorden. Låt den ligga några dagar innan du sår. Du kan även vattna lite om det är torrt – allt för att få ogräsfröna i ytan att
börja gro.
m
Så morötterna. Lägg en glasskiva eller en klar plastpåse över
några decimeter av en rad. När morötterna efter en 7-9 dygn
börjar titta upp under glaset eller plasten plockar du fram en
gasolbrännare. Du har nu 1-2 dygn på dig innan morötterna
kommer upp på övriga landet.
m
När det är någorlunda vindstilla flammar du morotsraderna
med en kraftig gasollåga riktad snett framåt. För lågan längs
raden i långsam promenadtakt.

En grön matta av nyuppkomna ogräs breder ut sig över morotssådden.
Dagen innan morötterna kommer upp, flammar man av raderna. Här är
alla raderna flammade. Nu är det bara ogräsen mellan raderna kvar. De
tar man lätt bort med någon form av hacka, t.ex. en hjulhacka.
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En nyligen flammad rad. Man ser hur de kokta ogräsen har lagt sig.
Ogräsen brinner alltså inte upp, utan hettas bara snabbt upp så att de blir
kokta. Nästa dag torkar de i solen och man får en sårad som är helt ren från
ogräs.

Hjulhackan tar bort ogräset mellan raderna i ett nafs. Viktigt är att radavståndet är exakt, annars är det lätt hänt att man hackar bort morötter där
avståndet är för smalt och att ogräs lämnas kvar där avståndet är för brett.
Att använda en markör för att dra upp rader innan sådd, är klokt.

Morötterna börjar komma upp (till vänster). Om man inte hade flammat så
hade det varit lika mycket ogräs över hela ytan och morötterna skulle ha
varit nästan kvävda av ogräs redan när de kom upp. Det här sparar enormt
mycket rensningsarbete.

Några dagar efter flamning har ogräsen i och närmast raden, vissnat. Hjulhackans skär tar så gott som allt ogräs mellan raderna. Observera morötterna som kommit upp, till vänster, nertill. De här morötterna är sådda
med precisionssåmaskin, man slipper då gallringsmomentet.

Vattning

Skörd och lagring

Moroten är anpassad till ett liv på sandiga och torra marker. Den
kan hämta vatten djupt nere i jorden och överlever svåra torkperioder. Om morötterna får stå och lida på det sättet blir de tyvärr inte
särskilt roliga, utan blir tunna, träiga och dåligt färgade.
Om du ska få en hög skörd av välformade och välfärgade
morötter så måste du med andra ord oftast vattna någon gång
under växtperioden. På försommaren kan det vara positivt med en
torr period eftersom huvudroten då växer på djupet i sitt sökande
efter vatten. På så sätt får man också upp längden på morötterna.
Längre morötter betyder högre skörd.
Det är från midsommar och framåt som vatten behövs mest. Då
börjar rötterna svälla upp samtidigt som det kan vara varmt och
torrt och då kan några vattningar löna sig ordentligt. På höstsidan
är tillväxten störst, men då är temperaturen lägre och jorden naturligt fuktigare. Då behöver du förstås inte vattna så mycket.
Du ska nu inte överdriva vattningen: särskilt på lerig och mullfattig jord kan morötterna utveckla små rötskador och konstiga
utväxter om jorden ständigt är vattenmättad. Låt jorden torka upp
mellan varje vattning, så att luft kommer ner i jorden och luckra
mellan raderna, särskilt om det är en regnig sommar. Problemet blir
mindre efterhand som du förbättrar din jord med mullämnen. En
mullrik jord håller fukten samtidigt som den är luftig. Kommersiella odlare odlar gärna morötter på ren mulljord av den anledningen. Sådan jord förekommer dock nästan aldrig i en villaträdgård utan mest i utdikade mossar.

De morötter du vill vinterlagra tar du upp så sent som möjligt innan
jorden fryser till. Morötterna växer mest på höstkanten och du vill
ha kallt i källaren innan du lagrar in. Var noga med att vädra källaren så att inte temperaturen stiger efterhand. Morötterna håller
bäst vid en temperatur på 0-1 C. Varje grad över detta förkortar lagringstiden med en månad på grund av uttorkning och röta som
utvecklas fortare ju högre temperaturen är.
Har du en fuktig och kall källare kan du lagra morötterna öppet
i säckar eller lådor. Mindre goda lagringsförhållanden förbättras
om du lagrar morötterna i lätt fuktig sand eller torvmull.
Vid bra lagringsförhållanden kan du lagra vintersorter till aprilmaj. Tidiga sorter brukar klara lagring åtminstone fram till jul.
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Skador
m
Krussjuka gör att bladen på späda plantor krullar sig och

morötterna stannar i växten eller blir träiga och oätliga.
Orsakas av morotsbladloppor som suger på plantorna.
Fiberduk från sådd till midsommar ger bra skydd. Om du får
ett massivt angrepp av krussjuka är det bäst att så om. Om
du flammar raderna försvinner både morötter, skadegörare
och ogräs. Midsommar är deadline för sådd och då bör du
använda någon tidig sort för att den ska hinna bli färdig
innan vintern. Man kan också strö färskt sågspån i raderna
upprepade gånger fram till midsommar eller helt enkelt borsta ofta med en piassavakvast.

Morötter

Med hjulhackans hjälp skärs ogräsen av vid roten och hamnar på jordytan
där de snabbt vissnar om det är soligt väder. Blir det regn strax efter hackning så kan det hända att en del ogräs rotar sig igen. Då får man hacka igen
vilket inte är någon nackdel eftersom vattnet i marken behålls bättre om
jordytan är lucker. Dessutom frigörs näring vid hackning, så hacka ofta!

Här är morötterna några veckor efter uppkomst, när de har fått tre karaktärsblad. Det finns enstaka ogräs i raden som kommit upp efter flamningen, men de tas snabbt bort med en handrensning.

Här har morötterna kommit upp och ogräset är hackat. Nu har morötterna
ordentligt försprång framför ogräset. Så småningom kommer det ändå
upp en del ogräs i raderna och man får bereda sig på en handrensning om
några veckor. Man kan skönja morotsraderna som gröna streck.

Raderna är handrensade, ca en månad efter uppkomst och nu återstår det
bara för morötterna att växa och för odlaren att hacka eller fräsa mellan
raderna ytterligare någon gång, samt att slutligen kupa morötterna, dvs.
föra upp jord mot morötternas blastföste så att nackarna täcks.

m
Morotsflugans larver äter gångar i morötterna. Övervintrar

som puppa i jorden och kläcks på våren. Fiberduk tidigt ger
bra skydd.
m
Tänk på att skifta odlingsplats varje år annars bjuder man in
morotsflugorna till dukat bord. Flugan har två generationer
per sommar och den andra generationen gör störst skada,
men skyddar du med duk fram till midsommar, förhindrar du
den första att föröka sig.
m
Samodling med lågväxande baljväxter som humlelusern eller
vitklöver mellan morotsraderna har god effekt mot den andra
generationen av morotsfluga. Dock kan morotsskörden reduceras om klövern får breda ut sig helt ohämmat.
m
Blåsigt och öppet läge på din morotsodling kan minska
angreppen från morotsflugan.
m
Spruckna rötter kan vara en sortfråga. Tidiga sorter och
London-torg-typer drabbas mest. Skörda de tidiga sorterna i
tid och håll jämn fuktighet i odlingen.
m
Borbrist kan också orsaka sprickor i rötterna. Lätta jordar som
sand- och mjälajordar kan ha låga borvärden.
Alggödselmedel innehåller rikligt med spårämnen, bland
annat bor. Borax eller Solubor kan också användas, men var
noga med doseringen eftersom bor är ett växtgift vid hög
koncentration.

m

När morötterna är tjocka som blyertspennor bör man kupa dem lätt.
Kupningen förhindrar att morötterna får gröna nackar, vilket inte är giftigt,
men inte smakar eller ser särskilt bra ut. Man får också bort eventuella
ogräs, och näring frigörs när man bearbetar jorden. Kupning är också ett
bra skydd mot stark nattfrost som kan komma på senhösten. Moderna
sorter är mindre benägna att få grön nacke, vilket syns här där kupningen
blivit bara delvis utförd och nackarna sticker upp.
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