Tips om odling av tomater utomhus och i växthus.
Om du ska odla
tomater utomhus

så gör det i kruka,
helst en svart
plastkruka som
absorberar solljusets
värme, tomater gillar
att stå varmt och i lä.
Det går att odla på
friland men det är lite
svårare på grund av
att tomatplantan kan
ta skada av de
nematoder som finns i
jorden. Odlar du i
kruka så använd 20
liters krukor fyllda
med bra jord. Köp Hasses plantjord den med älgen på.
Vattna 3 gånger i veckan om det inte kommer regn från ovan.

Utplantering och UV skydd

Sätt inte ut tomatplantorna med en gång, de måste vänja sig till det starka
solljuset och strålningen då vårt skyddande ozonskikt i atmosfären blivit
tunnare och sämre på grund av mänsklig aktivitet. Sätt ut plantan dagtid i
skuggan eller täck den med täckduk när det är över 10 grader, under ca 14
dagar.
Tänk på att vid risk för frost så ta in plantan.

Plantering

Täck krukans botten med 3 cm jord sätt ner tomatplantan i krukan och fyll
krukan med jord. Ta bort eventuella blad som kommer under jorden, nu
kommer plantan till hälften under jord och det är bra för det stimulerar till mer
rötter och plantan blir stadigare.
Vattna varje gång med svag näringslösning med låg kvävehalt och hög andel
fosfor och kalium (för K minst 2 ggr kvävehalten), från blomningen.

Tjuva och staga

Busktomater behöver oftast inte tjuvas men de behöver stöd för att komma till
sin rätt med 4-5 st 1,5 meter höga bambukäppar som sammanbinds i toppen.

Växthus

Innan du planterar ut
tomaterna i ditt växthus
måste du tvätta det med
såpa helst och har du odlat
tomater i många år i
samma jord bör du byta ut
den mot ny (jorden blir full
av nematoder och
mikroorganismer som lever
på plantans rötter och kan
sänka tomatskörden
avsevärt). Förslag är att
odla i köpejordsäckar eller
att byta ut övre delen av
jorden mot ny, ner till 30 cm
djup. Samodling med
tagetes är också ett förslag, nematoder gillar inte tagetes rötter.

Plantering

Gör på samma sätt som vid
planteringen i kruka, ner
med halva plantan.
Avståndet mellan plantorna
bör vara 50 till 80 cm,
planterar du tätare blir det
gärna som en djungel.
Fäst snören från taket i
växthuset och fäst
plantorna, sätt gärna en
pinne också.
Vattna vid behov och varje
gång med svag
näringslösning med låg
kvävehalt och hög andel
fosfor och kalium (för K

minst 2 ggr kvävehalten), från blomningen.

Tjuva

Tjuva varje vecka och plocka bort gula blad men ta inte bort friska blad, det är
ju de som samlar upp energi till plantan och de härliga tomaterna.

Problem

Ibland får tomaten en
svart fläck i änden och
då har du kalciumbrist,
då får du kalka jorden
med kalkstensmjöl eller
dolomitmjöl. Se till
också att plantorna får
tillräckligt med vatten.
Tänk på att i varmt
väder gör plantorna av
med mer vatten.
Spricker tomaterna
beror det på att plantan
har stått för torrt och
cellerna saknar vatten,
får då plantan plötsligt
mer vatten så suger den
åt sig det den kan och
cellerna utvidgas i tomaten. Detta gör att på en del tomater så hinner inte
skalet att utvidgas i samma takt och spricker som följd.
Se till att du inte odlar potatis i närheten av dina tomater då det finns risk för
smitta av bladmögel mm. De är släkt med varandra och får samma sjukdomar.
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