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Lina Hörenius, Ulvagubben, med paprikorna som odlas
i torvbaserad jord i tunnlar. Foto: Fredrik Hörenius

Rölunda Produkters anläggningsjord passar både
parker och takodlingar. Foto: Magnus Nobel

Närodlat i torv Nya produkter
– Så fort man odlar i torvbaserad jord blir resultatet bättre,
tycker Fredrik och Lina Hörenius, som driver Ulvagubben,
utanför Uppsala, med odlingar av hallon, blåbär, paprika och
sockerärtor i torv.
– Vi har testat att odla paprika i torvbaserad jord och det blir
skillnad. Paprikorna väger mer, har tjockare skal och skörden
blir större, säger Fredrik.
Odlingen sker i avgränsade bäddar i tunnlar. Fredrik tycker
klimatet blir bättre i tunnlar än i vanliga växthus av glas. Tunnelhusen är täckta av plast och har en mer flexibel konstruktion.
Varför odlar ni inte allt i torv och tunnlar, om det är så bra?
– Tunnlarna är mycket dyra och det är svårt att få investeringen
att betala sig. Det beror på att vissa butikers inköpare är inte så
nyfikna på närodlat som man skulle önska. Många butiker ska
också ha en sådan marginal att det inte blir något över till odlaren.
Förra året testade Ulvagubben paprikaodling och satte 2 500
paprikaplantor som kostade cirka 100 000 kronor i inköp.
– Men det slutade att vi fick skänka bort mycket av skörden,
på drygt 15 kilo per planta. Det gick helt enkelt inte att sälja till
butikerna. Handlarna köper hellre från stora importfirmor än
från oss lokala odlare, säger Lina.
Båda är dock övertygade om att bär- och grönsaksodlingen i
Sverige har en jättepotential om tunnelodling i torvbaserad jord
blev mer vanligt.
– Jag tror utvecklingen i Sverige kommer gå som i andra
länder, mot färre och större odlingar, säger Fredrik, som är
lite trött på att närodlade, obesprutade produkter ses som ett
”gulligt” alternativ av handeln, i stället för att betraktas som den
stora möjlighet att utmana importen av bär och grönsaker som
den i själva verket är.
Mer information: www.ulvagubben.se

Näringen från den egna komposttrumman är basen för en ny
typ av anläggningsjord som Rölunda Produkter har utvecklat.
– Vi gör en blandning av olika sorters naturgödsel för att få en så
levande och näringsrik jord som möjligt, säger Magnus Nobel,
som driver företaget tillsammans med sin bror Alf Nobel och
brorson Axel Nobel.
Anläggningsjorden riktar sig till trädgårdsanläggare för
planteringar i exempelvis parker.
Vad är finessen med er anläggningsjord?
– Vi använder egna lokala råvaror där vi har full koll på
kvaliteten. Vi har tillverkat torvbaserade jordar sedan början
av 70-talet och såg en möjlighet att överföra den kunskap vi
förvärvat där även till tyngre mineralbaserade jordar. Vi är
fortfarande ganska små i detta segment, men har fått bra gehör
för den kvalitetshöjning som våra anläggningsjordar tillfört
marknaden.
Anläggningsjorden görs även i en annan variant för lättare
jordar som används till takodling.
Mer information:
www.rolunda.com
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