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Skötsel
Från stammen skjuter skott (tjuvar) ut. På ”Bloody Butcher” 
och ”Outdoor Girl”, låt tre av dessa skott växa ut och bilda 
nya stammar. Stammarna kommer att hinna bilda ca 4–5 
tomatklasar med 4–8 tomater i var. Resten av alla skott i 
bladvecken bör tas bort när de är 1–2 cm. Blommorna syns 
först i toppen. Man kan efter 4:e eller 5:e blomställningen 
även börja ta bort nya blomställningar, då de inte hinner 
bilda tomater. ”Tiny Tim” kan man låta växa fritt.

Vattning och näring
Se till att jorden alltid är fuktig men inte genomblöt, då den 
kan bli för packad. Täck jorden med 2-5 cm gräsklipp, löv 
eller liknande. Detta skyddar mot avdunstning och maskar 
trivs och hjälper till med luckringen. Tillsätt näring, allt med 
kväve fungerar. För friland tillsätts mycket näring kontinuer-
ligt under juni för god tillväxt. När tomaterna börjar bildas 
kan du minska dosen. 

Skörd
Första skörden kan ske i mitten av juli, därefter mognar 
tomaterna beroende på värmen. Är augusti kall, stek  
gröna tomater med vitlök, salt och peppar.

Odla tomater



Välj tomatsort
Det finns massor av sorter att välja på, här är tre sorter vi 
kan tipsa om. Busktomaterna ”Bloody Butcher” och  
”Outdoor Girl” samt dvärgbusktomaten ”Tiny Tim”.  
”Bloody Butcher” och ”Outdoor Girl” ger medelstora,  
tidiga tomater medan ”Tiny Tim” ger tidiga cocktailtoma-
ter. 

Uppdrivning till planta för utplantering
Plantera tomatfröna i slutet på mars, början av april, ca 
åtta veckor innan utplantering. Sätt fröna i små krukor 
(ev av papper) enligt anvisning på påsen. Vattna genom 
att spraya vatten. Idealisk temperatur är 22 grader. När 
plantorna grott, efter 5–10 dagar, flyttas plantorna till ditt 
soligaste fönster. När plantan fått två bladpar bör de stå i 
en liten kruka el dylikt. Efter ca 5 veckor när krukan är fylld 
med ett rotknippe, så plantera om med vanlig plantjord till 
en större behållare, så att rotknippet har ca 2 cm jord åt 
alla håll. Täck även upp till första bladparet.

Bered växtplatsen
Välj ett soligt ställe, gärna med vindskydd. Odla inte 
tomater där potatis som varit angripen av bladmögel 
odlats säsongen innan. Rensa och luckra jorden. Det är 
viktigt med en jord som är luftig hela sommaren. Tillsätt 
gärna trädgårdskompost som jordförbättring och tillsätt 
näring kontinuerligt under hela säsongen. Kalk bör också 
tillsättas eftersom tomater vid kalkbrist kan få pistillröta, 
vilket försämrar skörden. Gör en upphöjd odlingsbädd så 
blir jordtemperaturen högre på våren. Anpassa plant- och 
radavstånd efter fröpåsens direktiv.

Avhärdning 
I mitten på maj bör man börja vänja plantorna för ut-
plantering. Om plantorna har stått inne i skydd av glas 
tål de inte stark sol utan behöver vänjas gradvis. Placera 
dem under träd i halvskugga, ta in om temperaturen blir 
under 5 grader. Man kan också ställa dem i 2–3 staplade 
pallkragar med jord uppöst mot sidorna, för isolering 
mot kyla. Täck med fiberduk för stark sol och med filt för 
kyla. Vattna marken i skyddet. Vattna plantorna varje 
dag vid solsken.

Utplantering
När risken för sena frostnätter är över kan plantorna 
utplanteras. I södra och mellersta delarna av landet kan 
första veckan i juni vara lämpligt. Gör en lagom djup 
grop för att plantan ska täckas upp till andra bladparet 
nerifrån. Lägg några nävar plantjord runt rotklumpen 
och speciellt runt stammen, då rötterna lätt växer ut i 
plantjorden. Håll koll på nattemperaturen! Vid risk för 
kalla nätter, täck ordentligt.

Stöd
Plantorna binds vid stöd direkt vid utplanteringen.  
Använd bambu, blompinnar, snören. På friland blir 
”Bloody Butcher” och ”Outdoor Girl” drygt 1 m hög  
medan ”Tiny Tim” blir ca 30–40 cm hög.


