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Oversikt
•  Nøkkelfaktorer
•  Gode frø er viktig
•  Jord til oppal
•  Karsetest
•  Gjødsel
•  Pluggstørrelse
•  Lys og temperatur

•  Vanning
•  Overgjødsling
•  Mikronæring
•  Herding  



Planteoppal�

•  Gode oppalplanter er forutsetningen til gode 
avlinger med god kvalitet!

•  Dårlige småplanter = aldri bra resultat på felt

Planteoppal er en egen vekst som krever spesielt 
mye, både oppmerksomhet og kunnskap!



Selleri av god kvalitet



Nøkkelfaktorer

•  Gode frø
•  Jord som er bra for oppal
•  Balanse mellom lys og temperatur
•  Riktig vanning og næringstilgang 
•  Herding



Gode frø er viktig

•  Økologiske frø og ubeisede konvensjonelle frø 
kan være en utfordring

•  Bruk ferske frø
•  Forskjeller i samme sort fra samme leverandør 
•  Pelleterte frø har veldig kort holdbarhet  
•  Høy spirekraft er viktig => raskt opp av jorda 

(mest sårbar tiden)



Jord til oppal�

•  Dårlig jord er ofte årsak til dårlig spiring, dårlig 
utvikling, sviskader, dårlig rotutvikling og 
hærmygg 

•  Særnorske forhold med lite marked og begrenset 
utvalg av jord, ofte ikke fersk nok pga. liten 
omsetning



Hvilken jord er bra?

•  Ikke enkelt svar, dessverre lotteri spill i Norge L
•  Leverandører som et år er bra kan være dårlige 

neste år
•  Eksempler på leverandører

–  Degernes øko torv (Norgro)
–  Emmaljunga (Svensk)
–  Hasselfors E-jord 
–  Plantasjen har flere typer økologisk jord



Karsetest

•  God mulighet til å ta jordtest
•  Fyll et glass ca. 1/3 med fuktig jord
•  Så ca. 100-300 karsefrø og skru på lokket
•  Etter få dager skal det være friske spirer
•  Uspirte frø/gule spirer tyder på mye 

spirehemmende stoffer i jorda
•  Dårlig karsetest = dårlige småplanter 



Karsetest



Bedre med lite enn for mye gjødsel 

•  Jord med mindre organisk gjødsel er ofte bedre
•  Det er best å overgjødsle etter behov. Flytende 

etter spiring
•  Inneholder den kompost, skal den være moden!
•  Lukter jorden noe annet en skogjord, er det et 

tvilsomt tegn!
•  Lukter det møkk er det sannsynligvis ikke bra



God jord passer de fleste vekster �

•  Kålvekster kan tåle ”sterkere” blandinger før 
sviskader oppstår 

•   Blomkål er spesielt utsatt for 
mikronæringsmangel (Mo) 



Vermiculite som topplag



Bruk store nok plugger �

•  Minimum pluggstørrelse VP 96
•  Strø litt vermukulitt på toppen etter såing. 

Reduserer faren for råteskader i rothalsen 
•  Dekk brettene med fikerduk (16g) for å få raskere 

spiring 
•  Ikke spar på lyset 
•  Overgjødsling som regel nødvendig! 



Pressplugg er optimal til 
økologisk



Lys og temperatur�

•  Forholdet mellom lys og temperatur er avgjørende
•  Vanlig problem: temperaturen er for høy i forhold 

til lysmengden => Resultatet er strekningsvekst, 
har dårlig kvalitet og blir vanskelige å plante

•  Kunstig belysning er nødvendig i perioder fram til 
mai!!!



Paller som underlag =>�
 bedre drenering og varme



Eksempel på manglede lufting



Riktig vanning og næringstilgang�

•  Plantene trenger vann, men også luft for at røttene 
skal utvikle seg 

•  For mye og for lite vann betyr stress 
•  Riktig vanning er det vanskeligste i hele oppal 

dyrkingen! Krever mye erfaring



Eksempel på for mye vann



Overgjødsling

•  Bruk flytende organisk spesialgjødsel til vanning
•  Riktig dosering er viktig ( se bruksanvisning)
•  Bruk % som blandingsforhold ALDRI bruk 

ledetall til dosering av organisk gjødsel!!!
•  Vinasse trenger spyling med rent vann, skal ikke 

tørke på blad (kålvekster tåler det)



Dosatron / enkel injektor 



Kålplanter trenger ekstra gjødsel



Oase
•  Oase 8-2-10  

(NORGRO)



Pioner�
 (Norgro)�
�
�
fungerer bra, �
lett tilgjengelig �
20 liter og 1000 liter



Biolan

These products are  
available in two 
alternative formulas;�
3-0-4 and 5-0-0 
(NPK). When 3-0-4 is 
a nitrogenous potash 
fertilizer, 5-0-0 is a 
nitrogenous fertilizer.�



Organic Plant feed

•  Hovedbestanddeler er luserne og vinasse
•  N:P:K pluss Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, S, Si ,Zn
•  OPF 6-5-6, OPF 8-3-3
•  OPF 4-2-8, OPF 7-2-3
•  OPF 9-2-2�



Vinasse
For tiden ikke norsk forhandler
•  Biprodukt fra sukkerproduksjon 

(sukkerneper)
•  4,5 % N + 6 % K2O
•  0,3% P2O5,
•  0,2% S
•  0,02% Mg
Skal spyles med rent vann
Etter overgjødsling



HORTISUL® �
•  Kalium gjødsel�

Sulphate of Potash �
52 % K2O  og 45 % SO3 

•  product is made from crude 
potassium salt of natural origin 
and is permitted for use in

•  organic farming according to the 
Regulations (EC) No 834/2007 
and (EC) No 889/2008.



Magnesiumsulfat (Bittersalt)

16% Magnesiumoksid �
13% Svovel



Mikronæring
•  Tillat etter økologisk regelverk ved dokumentert 

behov
•  Stort utvalg på markedet
•  Ikke behov med forhånds godkjenning fra 

DEBIO.
⇒ Gårdbrukeren skal kunne legge fram bekreftelse 

på at driftsmiddelet er i henhold med regelverket
⇒ Husk sertifikat fra driftsmiddelprodusent!



Herding før utplanting �

•  5-15°C over 2-3 døgn før utplanting 
•  Sett brettene på bakken ute, dekk godt med 

fiberduk
•  Vind og sol er ofte mer skadelig en lav temperatur
•  Overgjødsling; gjerne med siste vanning før 

utplanting 
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