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Jag rekomenderar gurkan Picolino F1 och tomaten Vilma.

Jag köper Picolino från odla.nu och Vilma från impecta 

Att tänka på vid val av Gurka 
Det du ska tänka på när du väljer gurka är att du ska ta en sort som

bara har honblommor för då behövs ingen befruktning för att utveckla

gurkor.   

Att tänka på vid val av Tomat 

Att det ska vara en Kompakt, liten kruktomat.

Vilka sorter av gurka och tomat?



När jag gror mina frön använder jag mig utav en värmematta

för att hålla runt 25 grader . Men det kan funka precis lika bra

på ett golv med golvvärme eller på en fönsterbräda med ett

varmt element under. Bara du kan hålla sådden varm tills den

gror. Skulle jag låta växterna så kvar i värmen på mattan blir

dom långa och klena.           

När sådden gror plockar jag bort den från värmen och ställer

dom bara under växtbelysning är på med timmer i 12-14

timmar i min källare (15-20 grader) tills dom är ungefär 1

decimeter höga då dom får flytta upp till mitt fönster i

söderläge och då utan växtbelysning och med rumstemperatur  

Förraåret  gick det jätte bra utan växtbelysning så jag provar

det i år igen. Skulle jag se att plantorna far illa av att dom får

för lite ljus kommer jag sätta växtbelysning på dom i fönstret.

Växtbelysning kan behövs denna tiden på året för att

växterna ska få tillräckligt med ljus för att må bra och

utvecklas som dom ska.        

Värme och växtbelysning ?



Krukor och jord?  

För att inte krångla till det använder jag mig av den jorden jag

har hemma. Det jag försöker undvika är att använda en jord

med mycker torv i.  

Jag använder mig av flera olika krukor under tomaternas och

gurkornas växtperiod. Speciellt tomaterna vill jag inte

plantera om i en för stor kruka för då är risken att dom dör

på grund av att rötterna får för mycket plats och hinner inte

med  



Minväxthus, plastpåse och plastfolie  

Jag använder mig av ett sådant här miniväxthus till mina

sådder. Men har du inget sådant går det lika bra att använda

sig av något annat som håller sådden fuktig. Som en

plastpåse eller plastfolie som du sticker hål i.   



Näring   

Jag ger lite näring varje vecka från att dom är omplanterade

första gången. 

Näringen kan vara lakvatten, guldvatten eller näring du köper

i en trädgårdsbutik så som till exemplet granngården.

Använder du guldvatten kan det vara bättre att vattna oftare

med näring, men mer utspätt.      



Checklista  
Beställ frön 

Se till att du har krukor, jord och näring hemma  

Välj den plats som du ska gro dina sådder på och

fönstret dom sedan ska växa i  

Bestäm dig om du vill förodla med eller utan

värmematta och växtbelysning. Väljer du att använda

värmematta och växtbelysning men inte har detta så är

det nu dags att införskaffa.   

Se till att du har pinnar och snöre som stöd hemma 



Andra tips och råd  
Vattna INTE Gurkan på stjälken då är det lätt den ruttnar och

dör  

Får du små flugor vid dina sådder kan det vara sorgmyggor.

Deras larver kan äta upp rötterna på små plantor så dom dör.

Googla för att lära dig hur sorgmyggor ser ut och hur du ska

bekämpa dom.

Har du inget söderfönster går det odla i ett annat fönster men

då med hjälp av växtbelysning som du med hjälp av timer har

på i cirka 12 - 14 timmar. Kan du inget om växtbelysning kan

du googla hur det fungerar eller gå med i Facebookgruppen

Växtljus för hobbyodlare      

Känner du att du behöver extra råd och stöd under din tid du

odlar tomat och gurka under vintern kommer det finnas film

på instagram @elinlewenhaupt och youtube Elin Lewenhaupt

där du får följa mina odlingar från 1 december 2020 då jag

startar mina odlingar av tomat och gurka. 

Det finns många sätt att odla på och detta är bara en liten

vägledning hur du hit ditt sätt att odla tomat och gurka i ditt

fönster.    
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