
Din balkong
- din trädgård!

Planteringstips för
balkong och uteplats.



Se din balkong som en trädgård! Odla leråriga växter så förlänger du säsongen. 
Balkongträdgården blir till glädje under nästan hela året. 

Det mesta går a   odla i kruka, och en balkong 
kan bli en hel trädgård. Man får bara vara 
lite mer noggrann i valet av växter, och räkna 
med a   de behöver mer omvårdnad än ute i 
en raba  . 

De  a behöver du:

1. E   odlingskärl
En hink fungerar alldeles utmärkt. Tänk bara 
på a   göra hål i bo  en så a   det inte blir 
översvämning när det regnar. Välj gärna e   
större kärl, då får du större växter och du 
slipper va  na så o  a.

2. Jord
Något förenklat kan man prata om två sorters 
jord, såjord och vanlig jord. Såjorden ska 
du använda när du sår frön. Den innehåller 
nästan ingen näring och det är så fröet vill ha 
det för a   gro. Men när plantan blivit ca 5 cm 
då är det dags a   ge den mer näringsrik jord, 
det vill säga “vanlig” jord. 

3. E   frö eller en planta
A   så egna frön är inte det minsta svårt. Men 
det ska göras i början av våren om den ska 
hinna växa  ll sig och ge blomma/frukt  ll 
sommaren. Om du har missat vårsådden så 
kan du plantera färdiga plantor direkt.

En sak  ll är fak  skt bra a   ha när man odlar 
på balkongen – en snäll granne! När solen 
ligger på behöver växterna va  en varje dag, 
och vill man åka bort på semestern då är det 
blomvakt som gäller.

OBS!

Tänk på a   blomlådor all  d ska
hängas på insidan av balkongen för
a   inte utgöra en fara för personer

som befi nner sig nedanför!

Under vår och sommar vill många plantera och göra 
iordning på balkonger och i raba  er. Här får du lite  ps 
som kan hjälpa dig få en vacker plantering.



”Jag är hopplös med växter. Vad gör jag för fel?”

Med största sannolikhet hi  ar du problemet genom a   stämma av de här tre 
punkterna: 

       Va  en   Ljus   Näring

Var noggrann med va  ningen. Varma dagar kan man behöva va  na varje dag. Ojämn 
beva  ning gör a   växterna lä  are angrips av skadedjur och sjukdomar. Även under 
hösten måste du va  na, men då räcker det med a   se över växterna någon gång per 
vecka. Va  na bara om det är torrt och ge bara lite va  en, annars kan de ru  na. 

Alla växter använder sig av fotosyntes för a   få  llgång  ll den energi och det kol de 
behöver. Växten omvandlar solljus, koldioxid och va  en  ll druvsocker och syrgas. 
Utan  llräckligt ljus klarar sig inte växten.

Växter behöver ju näring, men den som fi nns i en nyplanterad kruka räcker inte i mer 
än några veckor. Sedan måste du  llföra ny regelbundet. Använd an  ngen fl ytande 
krukväxtnäring, eller blanda lång-  dsverkande gödsel i jorden. Tänk på a   inte gödsla 
perenner och träd för sent på växtsäsongen. Då hinner de inte mogna av (sluta växa) 
och gå i vila innan hösten kommer, och kan skadas av frost.

Tre enkla sätt att komma igång:

1. Tomater i hink: 
De  a är en bra 
inkörsport  ll odlingens 
värld. Så frön i mars 
och välj en så kallad 
“busktomat” som inte 
blir så hög. Tomater vill 
ha mycket näring så vill 
man ha god skörd kan 
man blanda jorden med 
kogödsel.



2. Färska kryddor i en blomlåda: 
An  ngen sår man kryddorna själv från frö, eller så 
kan man fak  skt plantera ut de färska kryddorna som säljs i mataff ären. Det funkar 
utmärkt och en del av dem, som  mjan och gräslök kan  ll och med övervintra om man 
täcker över dem på vintern.

3. Jordgubbar och smultron: 
Jordgubbar och smultron lämpar sig utmärkt för 
krukodling,
och ger ju e   mycket go   och tacksamt resultat. 

Lycka  ll med din 
balkongodling!

...och du som har uteplats, tänk på 
a   små buskar och träd en dag blir 

stora.


