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FÖRORD 

Sötpotatis är en av världens mest odlade grödor. Det är en värmekrävande växt men ändå möjlig att 

odla på friland i södra Sverige med gott resultat om vi anpassar odlingstekniken och odlar sorter med 

kort kulturtid. Hela växten är ätbar och det finns speciellt framtagna sorter för bladproduktion, en 

premiumprodukt i många asiatiska länder. Likaså finns det en uppsjö av olika färger och smaker på 

rötterna att utforska och en det finns en mängd användningsområden för sötpotatis. 

I den här skriften beskriver vi hur odlingen går till på våra breddgrader. Den görs stegvis och startar 

med; förberedelser innan plantering, de tre tillväxtfaserna under växtsäsongen och avslutas med hur 

produkten ska hanteras vid skörd och lagring. Eftersom det är en helt ny gröda här för oss i hela norra 

Europa finns många odlingsmoment och krav som är unika. Erfarenheterna har tagits fram i ett 

treårigt projekt med SLU, HIR Skåne, Elitplantstationen och Sydgrönt genom innovationsstödet EIP-

Agri. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på framsidan:  Perfekt rotutveckling hos sorten Bellevue. Fem jämnstora rötter på totalt 1,5 kg i 

början av september. Foto: Oskar Hansson
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INNAN PLANTERING 

Odlingssystem  

För att nå en tillräckligt hög jordtemperatur, odlas sötpotatis på upphöjda bäddar med plastlist. Odling 

på plastlist ger ca 50 % högre skörd jämfört med barmark enligt kanadensiska försök. Med upphöjda 

bäddar minskar du dessutom risken att vatten blir stående med syrebrist som följd och det blir också 

lättare att skörda om hösten blir blöt. Ju högre bäddar du gör desto mer värme kan absorberas via 

kanterna in i bädden. Samtidigt är det viktigt att jorden inte är för porös vilket kan göra att rötterna 

lätt kan svälla för långt ner i jordprofilen.  

Det är viktigt att plasten ligger tätt så att värmen transporteras ner i jorden. För det krävs en 

homogen bädd utan för mycket knutor och sten samt att den är lagom fuktig så att den behåller 

formen innan plasten läggs på. Plastens uppgift är dessutom att hålla bort ogräs och att hjälpa till att 

hålla en jämn fuktighet i jorden. Nedbrytbar plast är att föredra där någon av de tunnaste varianterna 

12/15/17 my är tillräcklig. Se till att plasten klarar standarden för nedbrytbarhet i jord – EN 17033. 

Bäst trivs sötpotatis på lätta varma jordar med mull och lerinslag, vilket underlättar för att kunna hålla 

jämn fuktighet och näringstillförsel i bädden. Vanligast är att odla tvåradigt på bred bädd. Då utnyttjas 

droppslangen mest kostnadseffektivt och det blir så lite bar jord som möjligt där ogräs kan gro. Att 

istället odla enradigt (potatiskup) kan ge något snabbare uppvärmning och möjlighet att använda en 

modifierad potatisupptagare vid skörd. 

Ungefärligt plantantal är 30.000/ha, vilket innebär ca 30 cm avstånd mellan plantorna. Vill man ha 

mer småfallande sötpotatis går man upp i antal och tvärtom. I de tester som har gjorts har 

skördeökningen som 40.000/ha plantor gett inte vägt upp utsädeskostnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevattning       

Den första månaden efter plantering gäller det att kunna hålla en jämn fukthalt i jorden för att lyckas. 

Därför krävs droppbevattning. Har du en väldigt kapillär jord som suger upp fukt underifrån och från 

sidan kan ovanbevattning fungera men det är både resursineffektivt och ger osäkert odlingsresultat.  

Gödsling 

Sötpotatis har måttligt kvävebehov men stort behov av kalium och bor. Ett riktvärde för de flesta 

sorterna är 100-130 kg N, 30 kg P och 200 kg K +1,5 kg bor. Bor tas allra bäst upp via rötterna och 

kan därför med fördel ingå i grundgivan. 

Två olika odligssystem; Dubbelrad på bred bädd och enkelrad på kup. 
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En tredjedel av kvävet bör appliceras innan plantering. Kaliumet kan appliceras innan plantering eller i 

droppslangen under säsongen. Mer om näringsämnenas betydelse kommer i följande avsnitt om de 

tre tillväxtfaserna.  

Leverans av sticklingar och plantering 

Odlingen av sötpotatis startar med att man planterar sticklingar, så kallade ”slips”. I dagsläget 

produceras de flesta sticklingar i södra Europa som vi använder här i Sverige. Ofta är dessa ca 5 dagar 

gamla när de når Sverige via lastbil. Efter plantering kommer sticklingen oundvikligen vissna ner ovan 

jord samtidigt som den rotar sig och så småningom skjuter ett nytt skott. Även om sötpotatis har en 

fantastisk förmåga att överleva och rota sig, är det viktigt att hålla sticklingarna så fräscha som 

möjligt för att etableringen ska gå så snabbt som möjligt. Alltså, ju längre sticklingen kan hållas grön 

efter plantering, desto mer energi kan omfördelas till rotbildningen. Omlastningen och sista 

transporten på svensk mark är oftast den mest kritiska då de flesta inte bor nära terminalen i 

Helsingborg!  

En svensk växthusproduktion av sticklingar från mikroförökat sjukdomsfritt modermaterial är tänkbar 

och skulle förhoppningsvis kunna innebära större flexibilitet och säkerhet för odlarna. Att producera 

egna sticklingar från egen skörd av licens-fria sorter är också möjligt. Beskrivning av detta finns i 

slutet av denna manual. 

I väntan på plantering bör sticklingarna förvaras fuktigt och i temperaturer runt 15 grader. Plantering 

sker vanligtvis i månadsskiftet maj/juni. Då är risken för nattfrost liten och jordtemperaturerna börjar 

stiga. Sticklingarna som är ca 30 cm långa sticks ner i plasten med ca 2 noder under marken.  

Använda en pinne för att göra ett hål i plasten och bädden som du sedan sticker ner sticklingen i. Ju 

mindre hål du behöver göra desto mindre chans att ogräs kan komma upp. Det är viktigt att jorden är 

genomfuktad vid planteringen så hålet behåller formen. Försök sedan att sluta till jord runt sticklingen 

med handen. Att placera sticklingen mer horisontell har i amerikanska försök visat sig höja skördarna 

jämfört med mer vertikal plantering, men är ännu inte testat i försök i Sverige.  

Ännu finns inga maskiner för plantering av sticklingar i plastlist, men man kan använda ”flygare” eller 

liknande för få till mer ergonomi vid plantering. Plantera inte när det är stekande hett och full sol, 

vänta då hellre till kvällen om det är möjligt. Beroende på hur välfuktad bädden är eller hur varmt det 

är vid planteringen kan det vara bra att göra en ovanbevattning efter plantering så att jorden sluter 

sig runt sticklingarna bättre och bladverket kyls. 

T.v. Nykomna sticklingar från Portugal. T.h. Manuell plantering av sticklingar. 
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TILLVÄXT 

Period 1 – lagringsrötternas antal bestäms 

Första månaden efter plantering är den absolut mest kritiska. Redan då bestäms antalet 

lagringsrötter som kommer att utvecklas, deras form och dess placering i jorden. Från varje nod eller 

bladfäste utvecklas adventivrötter. Vid bra betingelser kommer vissa av dessa att svälla och bli till 

lagringsrötter d.v.s. själva sötpotatisarna. Blir plantan stressad under den här perioden utvecklas 

istället ”pencil roots” som är rötter som är vedartade och förblir tjocka som en penna eller att plantan 

skickar ut långa rötter som kommer till att börja svälla längre ner i jordprofilen där fuktigheten är mer 

optimal. Den ovanjordiska delen av sticklingen vissnar oftast ner direkt efter plantering och första 

tiden är ingen rolig syn för ögat. Trösten är att veta att rotutvecklingen pågår för fullt under mark. 

Optimala förhållanden 

Önskad jordtemperatur för bra rotutveckling är mellan 18 och 30 grader. Använd en jordtermometer 

för att hålla koll. En väldigt sval försommar kan det vara läge att lägga på fiberduk direkt efter 

plantering. Tänk på att såväl för låg som för hög temperatur hämmar utvecklingen. För hög 

temperatur i jorden eller i luften under fiberduken kan göra att plantan tappar sina blad snabbare och 

det hämmar rotutvecklingen kraftigt.  

Jämn fuktighet är otroligt viktigt första månaden. En tumregel är att du ska kunna krama en boll av 

jorden och den ska kunna hålla ihop. Faller den lätt isär är den för torr. Sipprar det vatten ur den är 

den för blöt. Med en fuktsensor kan du styra fukthalten ännu bättre och det går att ställa in intervallet 

på droppbevattningen så att fuktigheten blir jämn över tiden. Tänk på att vattnet rör sig olika i olika 

jordar. I en mycket lätt jord där droppslangen är påslagen för länge bildas kanaler rakt ner i bädden 

som sedan efterföljande vatten följer. Resultatet blir att vattnet sprider sig dåligt i sidled. På mycket 

lätt jord kan det därför vara lagom att vattna tre korta stunder varje dag. På en jord med mer mull/ler 

kanske det räcker med 2-3 gånger i veckan. 

Under den här perioden är näringsbehovet mkt lågt. En viss mängd kväve krävs för att 

adventivrötterna ska utvecklas och därför läggs 1/3 av kvävegivan i bädden innan plantering.  

Du kommer behöva rensa ogräs mellan plastlisterna, men även dra bort ogräs i planteringshålen 

under den här tiden. Enkel hacka med gåsfotsskär och eventuellt med fingerhjul närmast plasten är 

ett alternativ. 

Rotutveckling på sticklingar efter en vecka. T.v. i optimal temperatur. T.h. under väv i 

för hög temperatur både ovan och under mark. Håll koll med termometern! 
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Period 2 – vegetativ tillväxt 

Lagringsrötternas position och antal har bestämts och nu skiftar plantan fokus till bladtillväxt. Det är 

nu det största kvävebehovet finns och resterande 2/3 ska ut i droppslangen under den kommande 

månaden. Under den här perioden gör du en sista ogräsrensning precis innan rankorna börjar växa ut 

och täcker hela ytan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 dagar efter plantering. T.v. Vilka rötter som ska bli 

lagringsrötter är bestämt. T.h. Att vänta med ogräsrensning 

till nu är för länge! 

Bladtillväxten går oerhört fort när den väl sätter fart! 
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Period 3 – rötterna sväller 

Sista tredjedelen av växtsäsongen sväller lagringsrötterna. Framförallt de två till tre sista veckorna 

före skörd händer det otroligt mycket. Nu är behovet av kalium som allra störst. Ojämn vattentillgång 

eller brist på bor under den här perioden kan leda till att rötterna hos vissa sorter spricker. För stor 

tillgång på kväve under den här perioden leder till för kraftig blasttillväxt på bekostnad av rottillväxt.  

Det som avgör när rötterna ska skördas är dels storleken på rötterna, dels jordtemperaturen. Ligger 

medeltemperaturen i jorden under dygnet på ca 15 grader eller lägre, sker ingen tillväxt. Det är direkt 

skadligt om temperaturen ligger under tio grader en längre tid eller om den upprepade gånger dippar 

under tio grader. Köldskadorna gör att vävnaden börjar brytas ner och smaken förändras till det 

negativa. Dessa köldskador kan synas antingen direkt eller efter flera månader i lager. Sammantaget 

betyder detta att de flesta sorter ska tas upp i september månad. Starta att provgräva i slutet av 

augusti och följ storleksutvecklingen hos rötterna vecka för vecka. Kontrollera jord- och 

lufttemperaturen kontinuerligt. 

Blasten kommer vara grön och fin in i det sista och det är du som bestämmer genom blastkrossning 

när det är dags för skörd. Blsatkrossningen som sker ca en vecka innan skörd gör att skalet på 

rötterna blir lite robustare. Vid den här tiden är plasten så pass nedbruten att den inte utgör några 

bekymmer. 

Optimala lufttemperaturen under period 2 och period 3 har enligt utländska försök legat på 24 grader. 

Det betyder att det förmodligen finns mycket att vinna på att täcka odlingen med fiberduk för att få 

en bättre tillväxt.   

 

 

T.v. Perfekt utvecklad klase med fem jämnstora lagringsrötter i början av september.                  

T.h. Blastkrossning en vecka innan skörd. Här med betesputs. Svårigheten är att få med rankorna 

på sidan av bädden och att inte köra för lågt så att droppslangen skadas. 
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SKÖRD, VÄRMEBEHANDLING OCH LAGRING 

Cirka en vecka efter blastkrossning är det dags att skörda. Sötpotatisar har extremt känsligt och tunt 

skal, därför måste skörden ske mycket varsamt. Oftast används någon typ av potatisfriläggare eller 

kraftigare löklossare som för upp sötpotatisen på en gummimatta och därefter i en sträng på jordytan 

bakom maskinen. Därefter plockas sötpotatisarna för hand i returbackar eller storlådor. Det finns även 

utrustning där man kan stå uppe på bandet och sortera. Skördemaskiner som används i varmare 

länder är oftast mer helautomatiska men har ofta mer ovarsam hantering. Det beror på att om jorden 

är varmare efter blastkrossning blir skalet robustare och rötterna klarar då en tuffare skördemetod. 

Efter skörd ska sötpotatisarna in i värmebehandling inom 1-2 timmar.  

Värmebehandling/curing 

Värmebehandlingen görs framförallt för att små skavanker som uppstår vid skörden ska läka och för 

att skalet ska bli tjockare. Stärkelse omvandlas också till olika sockerarter. Värmebehandlingen gör 

därför att sötpotatisen kan bli lagringsbar i drygt ett år. Färsk, icke värmebehandlad sötpotatis bör 

säljas direkt. Är den helt oskadad kan den lagras i ett par månader, men inte längre. 

Värmebehandlingen görs i 7-14 dagar vid 29 grader och 85-90% RF i väl ventilerat lager. Antal 

dagar avgörs av temperaturen på rötterna vid upptagningen och ju kallare dessa är desto längre tid 

behövs. Rötterna andas fortfarande efter skörd och ventileringen och cirkulationen är viktig för att 

föra bort den koldioxid som bildas runt rötterna och för att transportera runt värmen i lokalen. En 

tumregel är att för varje kubikmeter sötpotatis behövs en halv kubikmeter ny luft tas in utifrån varje 

dygn. Är rötterna stressade när de kommer in från skörd, genom mekaniska skador eller köldskada, 

krävs ändå större volym frisk luft (ca 2-4 m3 ny luft per dygn och kubikmeter sötpotatis) för att föra 

bort koldioxiden. Antingen ventilerar du manuellt genom att öppna och stänga dörren eller så 

monterar du helautomatiska luckor som kan släppa in frisk luft i ena änden av rummet och släppa ut 

den gamla luften i andra änden. 

T.v. Potatisfriläggare. Här har beständig plast använt vilket inte är optimalt. T.h. Det finns även 

lossare där man kan sortera och packa på maskinen.  
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Är lagret hyfsat fullt och bra isolerat räcker oftast fukten från rötterna för att hålla uppe fuktigheten i 

rummet. Räcker inte det kan du testa att vattna på golvet eller montera in dysor som placeras nära 

värmefläkten. Dysa/luftfuktare kan ändå behövas till långlagringen senare. 

Hur lång tid rötterna ska värmebehandlas beror som nämts ovan på hur varma de var när de 

skördades. I varmare länder tar det vanligtvis 3-5 dagar. Här på de nordligare breddgraderna behövs 

snarare 1-2 veckor. Ett bra riktmärke kan vara att avbryta värmebehandlingen så fort de första 

sötpotatisarna börjar visa tendens på att få ett ”öga”, dvs en grodd.  

Långlagring 

Då värmebehandlingen är klar ska sötpotatisarna så snabbt som möjligt in i rätt temperatur för 

långlagring. Annars riskerar många sötpotatisar gro och därmed tappa i vikt.  

Långlagring görs i 13 grader och en relativ luftfuktighet på 70-85 %. Även högre luftfuktighet är bra 

för att minska vätskeförluster men risken är att det bildas kondens vilken kan fällas ut på rötterna och 

lådorna och därmed öka risken för röta. Under långtidslagringen krävs inte lika mycket ventilering som 

under värmebehandlingen.  Försök att hålla temperaturen så nära 13 grader som möjligt. En viss 

fluktuation på 3-4 grader är ok. Det viktiga är att temperaturen inte går under 10 C° (= köldskador) 

eller över 16 C° (= börjar gro) en längre tid. 

VÄXTSKYDD 

Sötpotatis är inte nära släkt med någon annan av våra odlade grödor vilket gör att den passar 

ypperligt in i växtföljden.  

Virus är det största hotet mot sötpotatisproduktionen världen över. Det viktigaste är alltså att utsädet, 

sticklingarna är rena från början. I Sverige finns inte, vad vi kunnat ta reda på, vektorer som kan 

överföra virus mellan sötpotatisplantor. Sticklingar från företaget NativaLand i Portugal (beställs via 

Olssons frö) håller hög hygienstandard. Material från Elitplantstationen kommer från mikroförökade 

och sjukdomstestade plantor. 

I övrigt finns få skadegörare på sötpotatis i Sverige vilket är en enorm fördel. Knäpparlarver kan ge 

stor skada precis som på andra rotfrukter och det är framförallt om det varit vall nyligen i växtföljden 

som risken är som störst. 

Det finns även vissa fjärilslarver som äter på bladen men det är oftast inget som påverkar skörden. 

Inga svampsjukdomar förekommer på bladen. Svampsjukdomar som Fusarium kan förekomma på 

rötterna men är något vi hittills har sett väldigt lite av. Lagringssjukdomar är ofta kopplade till att det 

rått dåliga förhållanden vid skörd, värmebehandling eller under långlagringen.  

T.v. Larv av åkervindefjädermott, Emmelina monodactyla. Utgör inga besvär. T.h. Skador av 

knäpparlarver året efter vall. 
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SORTVAL 

Det finns en uppsjö av sorter ute i världen med olika färg, smak och textur. De sorter vi kan odla här 

har en kulturtid på 90-110 dagar. Av de orangeköttiga sorterna har Bellevue och Orleans legat i topp 

skördemässigt. Rekordvarma sommaren 2018 gav dessa 54 ton/ha säljbar skörd. Övriga två försöksår 

har skörden som mest legat på 30 ton/ha dvs ca 1 kg per planta. De andra skördetillfällena har det 

funnits uppenbara saker att förbättra och rimligt är därför att på sikt tänka sig en genomsnittlig 

totalskörd på 30-40 ton/ha när alla odlingstekniska åtgärder är på plats och alla finjusteringar gjorda. 

 

Bellevue och Orleans är licensierade och kan än så länge bara beställas från NativaLand i Portugal (via 

Olssons frö). En sublicens som tillåter en svensk produktion av sticklingar/slips i växthus hade varit 

önskvärd i framtiden och kan vara på gång. Det finns vissa sorter som är fria, som vem som helst kan 

föröka upp. En sådan är Beauregard som är föregångaren till Orleans. Den har något lägre skörd och 

jämnhet men är fullt gångbar i Sverige. Av de vita sorterna ger T-65 högst skörd och har något lägre 

temperaturkrav.  

För utsäde till ekologisk odling finns en generell dispens utfärdad 2018 där sötpotatis har sortkrav, 

dvs om man vill använda en viss sötpotatissort som är anmäld i databasen OrganicXseeds så ska den 

vara ekologiskt odlad. Eftersom inga sorter är upptagna på listan just nu (2020) kan icke-ekologiskt 

kemiskt obehandlat utsäde användas. Det betyder i dagsläget att bland annat betyder att sorterna 

från NativaLand i Portugal är OK att använda i ekologisk odling.  

 

 

EKONOMI 

Sötpotatisodling har stora insatsvärden. För ett hektar odling krävs ca 150.000 kr i direkta och rörliga 

kostnader. Där ingår utsäde (90.000 kr, ca 3 kr/stickling), nedbrytbar bäddplast (ca 15.000 kr), 

droppbevattning (ca 15.000 kr) fiberduk (ca 10.000 kr) plus lagerkostnad och värmebehandling.  

Av arbetsmomenten är plantering (ca 100 timmar) och skörd (ca 200 timmar) de mest 

arbetskrävande.  

Sammantaget innebär detta kostnader på 250.000-300.000 kr per hektar. Räkna med att ca 60-70 % 

av skörden är säljbar på grund av skador vid upptag, bortfall i lagret och liknande. Där har du en 

fingervisning om vilken skörd du behöver liksom vilket kilopris du måste ha! 

T.v. Orleans och t.h. Bellevue 
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STICKLINGAR FRÅN EGEN SKÖRD 

Har du möjlighet att producera sticklingar från egen skörd har du 

mycket att vinna, inte bara ekonomiskt. Du kan då skörda 

sticklingar kontinuerligt under en längre period och på så sätt 

plana ut arbetstoppen för plantering på friland. Du kan också 

anpassa planteringstidpunkt efter väder och på det stora hela 

vara mer flexibel. Sist men inte minst innebär nyskördade starka, 

fräscha sticklingar att etableringen blir snabbare och säkrare med 

lägre bortfall. 

Förgroning i mars 

Första veckan i mars lägger du rötterna på förgroning för att de 

ska vakna snabbare. Du kan med fördel använda samma 

utrymme som för värmebehandlingen efter skörd på hösten. 

Temperaturen ska vara 26-29 grader och luftfuktigheten 85-95 

%. Sötpotatisarna kan då ligga löst i backar/returlådor utan krav 

på ljus. Tänk på att, precis som vid värmebehandling efter skörd, 

behöver luften cirkulera då sötpotatisen konsumerar syre och 

producerar koldioxid. Efter ca två veckor har de flesta 

sötpotatisar skjutit skott som är mellan 0,3 och  0,6 cm långa. Då 

är förvärmningen klar och rötterna redo att planteras i substrat. 

Plantering i växthus 

De förgrodda sötpotatisarna placeras ovanpå ett lager med 3-4 cm substrat. Substratet sa kunna hålla 

fukt men samtidigt vara väldränerad (såjordskvalitet). Temperaturen i växthuset ska ligga på runt 25 

grader under hela tillväxtperioden. Sötpotatisarna placeras med 1-2 cm mellanrum, dvs tätt men utan 

att nudda varandra. Därefter täcks de helt med substrat och vattnas. Efter ca 2 veckor kommer 

skotten att titta fram och efter ca 3 veckor är det dags att klippa tillbaka skotten till 2-3 cm. 

Tillbakaklippningen upprepas sedan 1-2 gånger till med tre veckors mellanrum. Då blir de skördade 

sticklingarna jämna och mer stabila. 

Som gödsling kan långsamverkande gödsel användas, ca 0,5 kg NPK 10-10-10 per m2. Optimalt pH är 

strax över 6. 

Förgroning i backar. Här har 

skotten dock skotten hunnit bli 

för långa. 

T.v. Sötpotatisarna läggs i substrat. T.h. Efter första tillbakaklippningen 

mailto:oskar.hansson@hushallningssallskapet.se


 

HIR Skåne | Borgeby Slottsväg 11 | 237 91 Bjärred 
Oskar Hansson| oskar.hansson@hushallningssallskapet.se | 010-4762262  

 

Skörd av sticklingar 

Tredje veckan i maj när skotten är 35-40 cm långa kan det vara dags att ta den första skörden av 

sticklingar. Skär av dem ca 5 cm ovanför jordytan så att sticklingarna blir 25-30 cm långa. Två veckor 

senare kan du ta en ny skörd för utplantering.  

Amerikanska försök har visat att vissa sorter kan främjas av 

att man förvarar sticklingarna i upp till tre dagar innan 

plantering. Det görs då i hög luftfuktighet och runt 20 

grader. Då hinner rötterna börja titta ut innan plantering 

vilket minskar stressen vid etableringen. 

Tänk på att  

• Olika sorter tar olika lång tid på sig för att skjuta 

skott. Förgroningsprocessen är ett sätt att 

snabbare väcka, även de mest långsamma 

sorterna. 

• Temperaturen i växthuset bör vara minst 25 

grader. Använd gärna en elvärmematta så 

substrattemperaturen håller sig över 22 grader. 

• Du kan också använda värmebehandlingsrummet 

eller annan typ av lokal för att driva sticklingarna 

istället för i växthus. Det är dock oklart i dagsläget 

vilken mängd ljus som krävs för bra kvalitet. 

 

 

Ytbehov 

Storleken och formen på själva sötpotatisen som läggs på groning spelar ingen roll, skörden per 

ytenhet blir densamma. Det är alltså en fördel att använda bortsorteringen vid skörden till nästa års 

utsäde. Till en kvadratmeter går det åt ca 15 kg sötpotatis. Varje kvadratmeter producerar sedan ca 

300 sticklingar per klippning. Två klippningar ger alltså en skörd på ca 600 sticklingar per m2. Ska du 

ta fram sticklingar till 1ha (30.000 sticklingar) behöver du alltså 50 m2 effektiv yta.  

 

 

 

 

 

 

.  

Skördeklara sticklingar redo för 

första klippningen i slutet av maj 
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PLANTA ISTÄLLET FÖR STICKLING? 

Utsäde till sötpotatisodling säljs också som plantor. Då har man rotat en en-nodstickling i en plugg (se 

bild). Rotningen i växthus går otroligt snabbt och som vi vet bestäms det väldigt tidigt, redan från 7 

dagar, vilka rötter som ska bli lagringsrötter. Det betyder att om plantan hunnit bli äldre vid 

utplantering har rötterna börjat snurra sig i pluggen och då blir även rötterna som ska bli till de 

sötpotatisar som ska skördas krokiga och missformade.  

En planta är nästan dubbelt så dyr att producera som en stickling, och man vinner oftast inget i 

utvecklingstid genom att använda en pluggplanta. Inget slår helt enkelt en bra stickling!!! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

En en-nodsstickling sätts i plugg och rotar oerhört snabbt. Rötterna som redan börjat snurra på 

mittenbilden är de rötter som sedan blir missformade vid skörd 
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SAMMANFATTNING 

Odling av sötpotatis har två arbetstoppar, vid plantering och vid skörd. Då måste det gå undan! Under 

övriga säsongen är den relativt lättskött och har inga växtskyddsbehov. Det är viktigt att ha koll på att 

vatten och näring via droppslangen fungerar samt att hålla borta ogräset i planteringshålen och 

mellan plastlisterna. 

Första månaden efter etableringen är den viktigaste perioden. Redan då bestäms antalet, placeringen 

och formen på de slutgiltiga lagringsrötterna/sötpotatisarna. Transporten av sticklingarna måste 

fungera, så att de är så fräscha som möjligt när de kommer fram. Fräscha sticklingar är en 

förutsättning för att den ovanjordiska delen av sticklingen ska hålla sig grön länge, vilket påskyndar 

rotbildningen. Du måste hålla rätt temperatur och jämn fuktighet i jorden under den här perioden. 

Sista delen av kulturtiden växer rötterna till i tjocklek. Därför höjer du temperaturen genom att lägga 

på väv så att jordtemperaturen håller sig över 15 grader så länge som möjligt. Skörden måste vara 

skonsam och värmebehandling ske snabbt efter upptagning Glöm inte att luften ska cirkulera! Vid rätt 

förhållanden får du fram sötpotatisar som kan lagras länge. 

Sötpotatis är en gröda som innebär moment och unika växtkrav som vi inte är vana vid. Det tar alltså 

några år att lära sig rätt odlingsteknik. Spara gärna en del av skörden för att lära dig hur växtslaget 

fungerar. Lägg några på groning, ta egna sticklingar och rota och se hur plantan utvecklas ovan och 

under jord. Fantastisk växt! 

 

Lycka till! 
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