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TORV SOM ODLINGSSUBSTRAT 
BAKGRUND 

Om betydelsen av att kunna anlägga 
livsdugliga, starkv ä xande och hög
kvalitativa s kogsf öryngringar behö
ver inte mycket ordas. Några fö r
hållanden bör man kanske ändå på
minna om. 

För varje m3 sk som s lutavverkas i 
Sverige sätts ut åtta s t ny a pl a n t
or. Det ta betyder att årligen nära 
500 miljone r plantor planteras. To
tala a n läggn i ngskos tnaden för nya 
bestånd överstiger numera o ft a 10.-
000 kr / ha. Plantkostnadens andel 
härav är ca 25% vid en plantåtgång 
av 2.700/ha. Hjälpplantering är e n 
dyr åtgärd med oft a tvivelaktigt 
resultat. Det ä r därför uppenbart 
at t den enski lda p l antans förmåga 
ti ll överlevnad är av allra störst a 
vikt. 

I f ö ljande redogörelse behandlas 
odlingssubstratets viktiga roll i 
sammanhanget . Resonemanget begrän
sas då till de media som i f ö r sta 
hand är lämpade för produktion av 
täckrotspl antor för s kogsbruket. 
Det är i regel fråga om s ubstrat 
som är baserade på torv som sär
skilt utvalt s och behandlat s på 
skilda sätt, eventuellt försetts 
med tillsat se r av o l ika slag för 
at t komp l e t t era torvens egenskape r 
samt slutligen fö r setts med h a n
delsgödselmedel av lämpligt s l ag 
och i lämplig mängd. 

Inom den hortikulturella växthus
näringen finns sedan flera årtion
den rika e rfarenhete r från mekani 
serad hantering och rationell växt
husodling i liknande s ub s trat . 
skogsbruket och trädgårdsnär ingen 
bör närma sig varandra och utbyta 
erfarenh e t e r rörande dessa frågo r. 

I fö l jande artikel ges synpunkter 
på allmängiltiga krav som bö r stäl
l as på såväl skogsplantsubstraten, 
som på trädgårdsnäringens s ubst r at . 

Historik 

Substrat baserade på humusmaterial 
kan vi finna omt alade redan i den 
r omerske skalden Verge l ius ' (70 f 
kr - 19 e kr) s kri ft Georigica . Ef
ter romarrikets fa l l fö l l mycket av 
kun s kaperna kring s ubs trat- och 
gödselhante ring i glömska. För st 
under 1700- talet bör jade man till
varata växt - och djurrester för 
t illverkning av kompost . I mitten 
av 1800- talet upptäckte Justus von 
Liebig mineralämnenas stor a bety
de l se fö r växterna och härigenom 
ko m begreppet s ubstrat at t få s t o r 
betydelse för pl an tuppdragning . Un
der 1900- talet har torv i s tor ut
s t r äckning kommit att ersätta j o rd 
som odlingssubstrat. Det är främs t 
de två tyska f o r skarna Anton 
FrUh s torfer oc h Franz Penningsfeld 
samt den fin s ke forskaren Vilja 
Puustjärvi som har utvecklat torv-
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ens användning härvidlag. Idag på
går et t intensiv t arbete för at t 
utveckla torvens användning i ra
tionella odlingssystem. 

Torv är en mer eller mindre för
multnad massa av olika slags växt
rester. Torven som huvudsakligen är 
bildad av vitmossa eller brunmossa 
under syrefattiga förhållanden be
står till största delen av cellulo
sa. Innehållet av växtnäring är re
lativt lågt, och nedbrytningen 
sker med varierande hastighet allt
efter graden av sönderdelning, hu
mifiering och användningssätt. Man 
talar om låghumifierad, medelhumi
fierad och höghumifierad torv. Hu
mifieringsgraden anges vanligen med 
en 10-gradig skala H1 - H10. Det är 
den svenske geologen Lennart von 
Post som har upprättat den humifie
ringsskala som idag används av alla 
världens torvkännare. Med hjälp av 
humifieringsskalan anges torvens 
konsistens och förmul tingsgrad en
ligt följande: 

H1 = Fullständigt ohumifierad och 
dyfri torv 

- H3 = Föga humifierad eller mycket 
svagt dyhaltig torv 
H5 = Någorlunda humifierad 
tämligen dyhaltig torv. 
strukturen fullt tydlig men 
beslöjad 

eller 
Växt
något 

- H7 = Ganska väl humifierad eller 
betydligt dyhaltig torv i vilken 
ännu rätt mycket av växtst r uktur
en kan skönjas 

-H10 = Fullständigt humifierad el 
ler helt dyartad torv (ren humus) 
i vilken ingen växtstruktur fram
träder . 

Ur denna skala gruppindelas torven 
som låghumifierad, H 1 - 3, medel 
humifierad, H 4 - 6 och höghumifie
rad, H 7 - 10 . 

Torvens viktigaste e genskaper som 
odlingssubstrat 

I odlingssammanhang har torven tre 
betydel sefull a egenskaper . Den har 

hög porvolym (90% eller högre) och 
därmed hög luft- . och vattenkapaci
tet, hög näringshållande förmåga 
(basutbyteskapacitet) samt en lämp
lig struktur. 

1. Porvolym 

Hur porvolymen fördelar sig på 
luft- och vattenvolym beror på 
torvens förmultningsgrad. Låg för
multningsgrad betyder i allmänhet 
hög luftvolym. En alltför hög luft-
volym kan dock medföra olägenheter 
och till och med skador därför att 
torven släpper igenom vattnet allt
för lät t och sedan snabbt torkar 
ut. Samtidigt sköljs växtnäringen 
bort och man får problem med vat
ten- och näringsbalansen. 

2 . Näringshållande förmåga 

Torven förmår binda 100 - 200 mg 
växtnäring per 100 g torrsubstans, 
medan motsvarande siffror för lera 
är 30 - 40 mg per 100 g och för 
sand O mg per 100 g. Den här egen
skapen hos torv - basutbyteskapaci
teten - är mer utpräglad ju mer 
förmultnad torven är. En högför
multnad torv ger emellertid problem 
med luftförsärjningen till växter
nas rötter och för mikrolivet i 
torven. För att få maximalt utbyte 
av torvens växtvänl iga egenskaper 
bör man därför välja en torv utan 
extrema värden. 

3. struktur 

Torv bidrar i hög grad till att 
förbättra strukturen i substratet. 
Torven är inte " luftigare" därför 
a t t den är grov r i ven och ned bryt
ningshastigheten beror inte heller 
på torvens kornstorlek . Torvens po
rer är mikroskopiska och den sphag
numtorv som används av odlare inne
håller altlså lika mycket luft vare 
sig kornstorleken är 5 mm, 40 mm 
eller större . Först vid en korn
storlek av 1 mm eller mindre kan 
porstrukturen förstöras och föränd
r a luftvolymen . 



Odlingssubstrat till plantuppdrag
ning 

Odlingssubstrat som skall användas 
till plantuppdragning måste ha vis
sa egenskaper nämligen: 

- lämplig humifieringsgrad 
ha förmåga att hålla vatten i be
redskap för plantan 

- ha tillräcklig porvolym 
- ha förmåga att hålla näring i be-

redskap för plantan 
- hålla fast plantan i substratet 

ge en lagom tung kruka med hänsyn 
till plantering och distribution 

- vara sjukdomsfritt. 

Eftersom torven har ett lågt reak
tionstal och är näringsfattig måste 
den kalkas och gödslas för att kun
na användas som odlingssubstrat. 

För att neutralisera humussyrorna i 
torven fordras at t den kalkas upp 
till minst pH- värdet _5,0. Civil
hortonom Ole Bagge- Olsen har ägnat 
stor uppmärksamhet åt problemet med 
gödsling och kalkning av torv. 

~-< a l kningsbehov visas i 
oia,:;r a. _ 1. 

Diagram 1 . Torvens kalkbehov /m3 
torv. Observera att kalkbehovet är 
uttryckt i 97 % rent kalciumkarbo
nat med en partikelstorlek av maxi
malt 0,4 mm. 

Hur gödslingen skall ske är beroen
de av vilka växtslag som skall pro
duceras. Generell t kan dock sägas 
att man bör använda sig av ett sam
mansatt NPK- gödselmedel med till
sats av mikronäringsämnen. Normal 
grundgödsling per m3 torv utgöres 
då av 0,7 - 1 kg av det sammansatta 
gödselmedlet samt tillsats av O, 2 
kg FTE36. 

Uppvattning av torv 

För att nå goda odlingsresultat i 
torv fordras förutom rätt gödsling 
och kalkning, även att rätt mängd 
va t ten tillföres. Vattningsbehovet 
är beroende av torvens humifie
ringsgrad, ursprungliga vattenhalt 
samt önskad vattenhalt. I diagram 2 
redovisa~ ·rattningsbehovet för en 
medelhumifierad torv. 
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Diagram 2. Vattningsbehov i en me
delhumifierad torv 



När torven är ordentligt uppvattnad 
bör den ha en vattenhalt på drygt 
75 %. Rätt genomvattnad t orv s kall 
vara s å fuktig att vattnet s ipprar 
ut mellan fingrarna när man kramar 
torven hårt. En ordentlig genom
vattning av torven före sådd eller 
plantering ger följand e fördelar: 

- Torven tar lättare till sig vat
ten efter sådden eller plantering
en. Därigenom kan man undvika sena
re kraftiga vattningar som annars 
lätt medför en försämring av struk
t uren i ytlagret. Det är emellertid 
ytterst viktigt att plantorna inte 
lider brist på vatten under de 
första veckorna till dess att röt
terna hunnit växa ut. 

- Man behöver bara vattna måttligt 
efter planteringen och undviker 
där igenom att kyla ner torven. Inga 
växter tycker om "ka lla fötter". 
Man riskerar inte heller att genom 
alltför kraftig bevattning täppa 
till torvens grova porer som s kall 
vara luft fyllda - rötternas and
ningsrum . Rotutvecklingen kommer 
igång snabbare , eftersom rötterna 
få r tillgång till syre . 

- Växtnäringen hinner bättre förde
la s ig i en väl genomvattnad torv 
och rötterna kan med en gång få 
tillgång ti l l näring . 

strukturförbättrande material 

Kronmull AB i Sösdala har under de 
senaste fem åren provat olika mate
rial för inblandning i torv. Od 
lingssubstratet kan på detta sätt 
göras mer st rukturstabilt samt tå
l igare mot täta övervattningar jäm
för t med ren t orv. 

To rv + Leca 

Det material vi ha r funnit l ämpli 
gas t som strukturförbättrande är 
Leca 2-4 mm s pecial . Vid Institutet 
för skogsförbättring i Ekebo och 
Svalöv samt vid Kolleberga skogs
plantskola i Ljungbyhed har torv 
med inblandning av Leca utprovats i 
samband med uppdragning av skogs
plantor. Resultatet av dessa tester 
har utfallit så tillfredsställande 
att man nu s ticker samt liga gran
stickl ingar i torv med Lecainbland
ning vid Kolleberga. För närvarande 
pågår tester med torv och Leca f ör 
att prova om bättre övervint ri ng 
kan uppnås i en dylik torvbland
ning. 

Torv + Perlite 

Torv med inblandning av Perlite är 
också en bra kombination för rot
ning av sticklingar . Inb landning av 
Perlite i torv gör att odlingssub
stratet bl ir väldränerat och ger 
god syresättning till rötterna. 
Perlitens nackdelar är dock att den 
är dammig och gärna flyter upp till 
ytan efter uppvattning. 

Torv + Styrenkulor 

Även torv med inblandning av sty
renkulor är ett bra odli ngssubst rat 
fö r sticklingar. En nackdel med 
detta material är dess lätthet , 
vilket medför att det sprids med 
vind och va t ten och kan förorsaka 
stopp i bevattningssystem och drä
neringar . 

Författare till artikeln ä r Göran 
Larsson och Reidar Pettersson, 
Kronmul l AB, Sösdal a. Tel: 0451 -
64070 . 
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