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Historik
Pepparroten tros härstamma från södra Ryssland och började odlas i 
Europa under medeltiden. Troligtvis kom den till Sverige under 1200-talet 
av benediktinermunkarna och odlades i klosterträdgårdarna. Historiskt 
har pepparroten använts som medicinalväxt. På medeltiden ansåg 
klostermunkarna att pepparroten kunde läka sår, lindra magont, feber och 
värk och även bota dövhet. Under långa färder till sjöss medfördes ofta 
pepparrot i provianten, då en följd av den höga C-vitaminhalten kunde hålla 
skörbjugg borta. Pepparroten har även högt innehåll på kalium och kalcium.

Först på 1600-talet började pepparroten användas som krydda. I Sverige 
började pepparroten odlas i större skala under 1700-talet. Då fanns 
odlingarna främst kring trakterna kring Kinnekulle och Linköping. Från 
början av 1800-talet är pepparroten känd i Enköping, vilken då kallades för 
”pepparrotsstaden”, eftersom odlingen var stor i dessa trakter. 

Under slutet av 1800-talet och 1900-talets början etablerades 
pepparrotsodlingen i trakterna kring Fjärås i norra Halland och under 
1920-talet övertog hallänningarna marknaden och odlartraditionen i Enköping 
dog ut. Vid denna tid var gårdarna ganska små, vilket gjorde att de passade för 
att odla pepparrot, vilken är en arbetsintensiv gröda. Pepparrot exporterades 
till bland annat England och Frankrike. I mitten av 1950-talet fanns det 
omkring 500 pepparrotsodlare i Halland, men 2017 fanns det endast nio 
odlare kvar. 

Idag är pepparrotsodlingen 
huvudsakligen koncentrerad 
till området kring Fjärås i norra 
Halland. Ett fåtal odlare finns. 
Området kring Fjärås är lämpligt 
på grund av att det finns mullrika 
lerjordar på gammal havsbotten, 
vilken pepparroten trivs bra i. 

Idag används pepparroten som 
kryddväxt och industriråvara vid 
inläggningar av till exempel gurka. 

Inlagd gurka med pepparrot



Biologi
Pepparroten är en flerårig ört som tillhör familjen korsblommiga växter – 
Brassicaceae. 

Huvudroten är lång, cylinderformad och med en diameter på upp till 4–5 cm. 
Den är vit och mer eller mindre slät. Det är pepparrotens kraftiga huvudrot 
som skördas för konsumtion. Huvudroten sätter sidorötter (strålar) som är 
upp till ett par centimeter tjocka. Eftersom pepparroten är frösteril förökas 
den i stället vegetativt. Strålarna bryts bort från huvudroten och används som 
förökningsmaterial kommande år. 

Stråle - en rak kraftig rot som bildas under växtsäsongen.

Strålens huvudända - den ände av strålen där-efter omläggning- bladrosetten 
växer.

Strålens lillända - den ände av strålen där rotutvecklingen skall ske.

Odlingssystem och odlingsteknik

Jordart och växtföljd
Det är lämpligt att bedriva pepparrotsodling på mullrik lera eller lättlera med 
en god vattenhållande förmåga och med ett pH-värde omkring 6–6,5. Mindre 
lämpliga jordar är moränjordar, lätta sandjordar och tunga lerjordar. Om det 
finns bevattningsmöjligheter kan det möjliggöra att odla i sandjord ändå. 

En djup och lucker jord ger strålarna de bästa förutsättningarna för att 
utvecklas och för att rotsticklingarna ska kunna tas upp hela behöver jorden 
kunna bearbetas till minst 40–50 cm.

Den rekommenderade växtföljden för att odla pepparrot är minst treårig där 
stråsäd odlas som mellangröda. I ekologisk odling rekommenderas en minst 
fyrårig växtföljd med ett års träda, ett års halvträda och sedan ett år med 
odling av stråsäd. 



Brukning
Arbetet med pepparrotsodling är mycket arbetskrävande. En odlingssäsong 
innefattar en stor del manuellt arbete och kräver specialmaskiner, vilka ofta är 
egenbyggda. 

I april-maj läggs strålarna i jorden. Plantavståndet bör vara ca 50–65 cm och 
radavståndet på ca 80–85 cm. Detta resulterar i ca 20 000 plantor per hektar. 
Läggningen av strålarna görs ofta med en sättmaskin, Först görs en skåra 
där strålarna läggs ner för hand i ett horisontellt läge och kupas sedan och 
täcks med 5–7 cm jord. Vid läggning rekommenderas att strålen är 30 cm och 
har en diameter på 6–12 mm. För att underlätta inför omläggning, kupning 
och upptagning läggs alla strålar med huvudänden åt samma håll i raden. 
Planteringsriktningen påverkar även körriktningen i fältet. För att roten inte 
ska böjas upp är körriktningen från lillända till huvudända. 

Under senare delen av juni, oftast kring midsommar, är det dags för 
omläggning av pepparroten. Vid denna tid har inte blasten hunnit bli så 
stor och rotskottet är inte längre så skört, utan är i stället segt och böjligt. 
Omläggningen görs för att gynna tjocklekstillväxten och för att sedan kunna 
skörda en så rak och slät rot som möjligt. Efter omläggningen är roten 
vindkänslig, om möjligt planera så att raderna går längs med vindriktningen.

För att roten ska bli lättåtkomlig vid omläggningen skalas jordkammen av från 
sidorna. Rötterna lyfts upp i huvudändan, en och en, och rottrådarna skärs 
eller stryks av för hand. Det är viktigt att vara försiktig för att inte bryta av 
roten i den nedre ändan. När endast ett skott är kvar läggs roten ner igen och 
täcks. Arbetet görs helt och hållet för hand och är mycket tidskrävande. Fram 
till skörd sker kupning och ogräsrensning ytterligare några gånger med jämna 
mellanrum. Sista kupningen görs i juli. Därefter är plantorna för stora och det 
blir svårt att köra i fältet utan att betydande körskador uppkommer på blasten. 

Skörd och upptagning 

Pepparrotens huvudsakliga tillväxt sker på hösten. Detta betyder att skörden 
behöver ske så sent på säsongen som möjligt. I november har pepparroten 
vuxit klart och upptagningen sker därför under sen höst eller tidig vår.

Pepparroten skördas antingen för hand eller med traktormonterad kniv, vilken 
skär av rötterna på 40–50 cm djup. Vi upptagning på hösten lämnas strålarna 



kvar i jorden för övervintring. När rötterna är upptagna kyllagras de. Under 
våren kan förhållandena för upptagning vara bättre, vilket gör att det kan 
vara fördelaktigt att skörda då. Vid skörd på våren tas rötter och strålar upp 
samtidigt.

När pepparroten är skördad tar man tillvara på de strålar som bildats. Dessa 
används sedan till utsäde. Strålarna tas oftast upp på våren. Efter skörd 
putsas strålarna och skärs av till 30 cm innan de jordslås tills det är dags för 
plantering. 

En normal pepparrotsskörd är 7–8 ton tvättad vara/ha. Dessutom tillkommer 
kraftiga strålar och skadade rötter som utgör industriråvara.

Växtnäring
Pepparroten är växtnäringskrävande och kräver därför riklig gödsling. Behovet 
av både kväve och kalium är stort. Rekommenderad gödsling är 100–130 kg N, 
25 kg P och 50 kg K/ha. Gödslingen bör ske med 500–800 kg ProMagna 11-
5-18 som grundgödsling och sen med en extra kvävegiva efter omskolningen. 
Högre halter av rent kväve på upp mot 200 kg/ha har genom försök visats kan 
leda till en viss skördeminskning. 

Stallgödsel ger ett bra resultat till pepparrot, men gällande spridningsregler 
måste tillämpas. Om stallgödsel ska användas bör den ges på hösten, eller med 
en delad giva på både höst och vår. Kraftig gödsling med stallgödsel på våren 
kan vara en bidragande orsak till en större andel förgrenade rötter samt ökade 
angrepp från kålflugan. Stallgödselgivorna varierar i allmänhet mellan 25–50 
ton/ha. Enligt gjorda försök ger nötgödsel lägre skorvangrepp än svingödsel.

Höga bor-givor kan medföra skördesänkning och bör därför endast tillföras i 
syfte att motverka sjunkande markvärden.

Värme och torka hämmar rotens tillväxt, vilket betyder att det kan vara en 
fördel att använda bevattning på lättare jordar. Om odlingen bevattnas sker 
det oftast efter omläggningen.



Lagring
Nedkylning ska ske omgående vid upptagningen. Pepparrötter lagras sedan 
otvättade i kylrum i upp till 12 månader. Temperaturen bör vara -2–4 ֯C. 

Lagringstid, temperatur och relativ luftfuktighet kan påverka kvalitén. 
Pepparroten tappar mycket vikt under lagringstiden. Därför är det viktigt 
att den relativa fuktigheten är så hög som möjligt (>95%) för att minska 
viktförlusterna. Rätt lagringstemperatur är viktig för att behålla smakämnena 
i roten. Vid för hög lagringstemperatur förloras aromatiska lättflyktiga ämnen 
snabbare. Vid för låg temperatur (-6– -7 ֯C) sker cellsprängning vilket gör att 
den skarpa smaken inte behålls.

Någon dag innan leverans tas roten fram från lagret. Roten tvättas 
i ett vattenbad och putsas för hand. Roten levereras dels hel, dels i 
konsumentanpassade bitar som inplastas och etiketteras. Skadade rötter och 
tjocka strålar blir industriråvara.

Sorter
Idag använder vi oss egentligen bara av en sort i de svenska 
pepparrotsodlingarna. I slutet av 1970-talet drabbades pepparrotsodlingarna 
av ett virusangrepp (kålrotsmosaikvirus). En del av odlingarna slogs ut 
helt och startade aldrig om på nytt. För att få bukt med problemet med 
virusangrepp gjordes odlingsförsök med meristemförökning av roten. Detta 
gick bra, men via bladlöss fördes viruset tillbaka till pepparroten, vilket 
gjorde att den svenska pepparroten inte längre gick att rädda. På en dansk 
forskningsstation gjordes korsningsförsök mellan olika sorter och till slut 
fick man fram en resistent sort. Korsningen som togs fram var mellan en 
jugoslavisk och en amerikansk sort och fick namnet ”Dansk korsning”. Detta 
är den pepparrotssort som odlas i Fjärås i dag. 



Ogräs
Pepparroten är konkurrenssvag mot ogräs, exempelvis målla. Kemisk 
ogräsbekämpning i växande gröda är ej möjlig på grund av brist på preparat 
för yrkesmässig odling. Därför sker ogräsrensning för hand och/eller 
maskinellt genom hackning och lukning i samband med kupning. 

Spillplantor och kvarvarande strålar kan vara ett problem, genom att de till 
exempel bär vidare sjukdomar mellan kulturerna. Detta gör att det är viktigt 
att hålla en god växtföljd. 

Sjukdomar och skadedjur
Det finns ett flertal sjukdomar och skadegörare som kan angripa pepparroten. 
Problemen med svampsjukdomar, exempelvis vitrost, är små idag. Även 
med växtskadegörare, exempelvis kålfluga och jordloppa, är problemen små 
och behöver bara bekämpas enstaka år. För kemisk bekämpning är antalet 
preparat begränsat. Virusangrepp är inte heller något stort problem i svensk 
pepparrotsodling idag, eftersom det odlas en resistent sort.



Försök
Försöken listade nedan har genomförts och har resulterat i det sätt vi odlar 
pepparrot på idag.

Odlingsteknik År
Blasttillväxt 1985
Strålar längd-tjocklek 1985
Inplastade strålar 1985
Uppförökning strålar 1985–1987
Strålar Stående-lutande-liggande 1993–1994
Tillväxt senhöst-vinter 1993

Skorv och Svamp
Brassicol 1984
Kalkkväve 1984
Skorv – Gödsel 1984
Skorv 1980, 1983–1985
Torrfläcksjuka 1991

Insekter
Kålfluga 1965–1974, 1989–1990, 1993–1994
Kålfjäril 1985
Jordloppa 1982



Växtnäring
Gödselgiva 1987, 1990–1991, 1993–1994
Svavel-gödsling 1985, 1997–1998
Stallgödsel och NPK 11-5-18 1983–1985
Bor 1982, 1985, 1994
Mikronäring 1985
Jordprov 1982
Ledningstal 1982

Planttyper och urval
Sorter 1986–1987
Planttyper 1982–2000
Virus-Friska 1986–1987

Ogräs
Kemisk, mekanisk, handrensning 1982, 1984, 1986, 1987, 1991
Våtarv 1998
Viltvisare i stråsäd 1992–1993

Övriga försök
Meristemförökning 1987–1991
Peroxidas SIK 1989–1991
Prototyp upptagare, Halmstad Högskola 1993
IP Certifiering 1998
Pepparrotsgruppen 1983 och framåt
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