Samodling
I naturen
I naturen lever alltid många växter tillsammans. En samodling av växter ger förutsättningar för friska och motståndskraftiga växter.
Vissa växter gynnar varandras tillväxt, medan andra har en hämmande inverkan.

I din odling
Skapa ett rikt ekosystem i dina
odlingar.
Genom att samodla växter som
trivs ihop förebygger du sjukdomar och insektsangrepp.
Starkt doftande växter kan vara
bra att samodla tillsammans
med växter som lätt angrips av
skadeinsekter.

Gör så här!
Växter som fordrar visst skydd (solsken, blåst) gynnas av att växa tillsammans med mer högväxande
arter.
Vilka växter trivs ihop och inte? Se listan här intill!
Många kombinationer är säkert oprövade,
här kan du göra egna experiment.

Vilka växter trivs ihop och inte?
Växt

Trivs med

Trivs inte med

Basilika

Sparris, tomat, gurka

Malört, mangold

Blomsterböna

Betor, kålrot, selleri

Blomkål

Bönor, selleri

Ej efter spenat

Bondbönor

Dill, potatis, spenat

Bondbönor i monokultur

Buskbönor

Gurka, jordgubbar, kryddväxter,
kålväxter, mangold, morötter,
potatis, rabarber, rädisa, spenat,
rättika, rödbeta, tomat

Fänkål, gladiolus, lök
purjolök, vitlök

Dill

Gräslök, gurka, lök, kålväxter,
persilja, rödbeta, sparris

Morötter, fänkål

Fruktträd

Krasse, nyzeeländsk spenat,
pepparrot, vitlök

Gurka

Bönor, dill, fänkål, lök,
jordärtskocka, selleri, kålväxter,
majs, vitlök, ärter, rödbeta

Kryddväxter, potatis,
rädisor, rättika, tomater

Gräslök

Morötter

Bönor, ärter

Kålväxter

Aromatiska örter avvisar kålfjärilens
larver, spenat, bönor, dill, gurka,
lök, mangold, rädisa, ärter,
ringblommor, rödbeta

Jordgubbar, potatis
purjolök, vitlök

Kålrot

Dill, lök, mangold, sallat, spenat,
störböna, tomat, ärter

Lök

Dill, gurka, jordgubbar, kamomill,
kålväxter, sallat, rödbeta, tomater

Mangold

Kålväxter, morot, rädisa, rättika

Morötter

Kryddväxter, lök, sallat, rädisa,
rättika, mangold, vitlök, tomater

Potatis

Ärter

Dill

Bondbönor, buskbönor, majs,
ringblommor, solrosor,
spenat,tagetes, svinmålla,
		

Björk, gurka, pepparmynta,
krusbär, jordärtskocka,
rödbeta, selleri, squash,
tomater, kålväxter

Purjolök

Jordgubbar, lök, morot, sallat
selleri, tomater

Bönor, rödbeta, ärter

Rädisa, rättika

Jordgubbar, krasse, lök, kålväxter,
mangold, ärter, morötter, persilja,
spenat, tomater.

Gurka

Squash

Krasse, majs			

Ärter

Dill, fänkål, gurka, kålväxter,
majs, morötter, rädisa, rättika

Bönor, potatis, purjolök,
tomater, vitlök, lök

FOBO – Förbundet organisk-biologisk odling

