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LUKTÄRTER 
Det finns knappast någon 

sommarblomma som ger så 

otroligt många blommor på 

liten yta som luktärter. 

Under säsongen kan du 

från 10-15 plantor plocka en 

bukett varje dag under 

blomsäsongen. Och ju mer 

du plockar desto fler 

blommor får du.  



 Det är enkelt att odla luktärter 
I vår trakt kan det vara lagom att så under vecka 13-14, alltså vid 

månadsskiftet mars/apri (eller lite tidigare om du känner för det). När du köpt 

fröna lägger du dem i en tillsluten platspåse i frysen, ja just frysen, tills det är 

dags att plantera. Och då  behövs: 

• plastkruka, ca 9 cm i diameter 

• planteringsjord (går bra med krukväxtjord) 

• plastpåse som rymmer krukan 

• en ljus plats inomhus 

• luktärter 

 

Här följer nu en kortad såbeskrivning från Sveriges största luktärtsentusiast 

och den mest kunniga, Cecilia Wingård i Brantevik. 

 

Fyll krukan nästan helt med jord. Packa hårt, vattna tills vattnet rinner 

igenom. Packa jorden igen. Lägg upp 20 frön på den packade jordytan och 

fyll på med 2-3 cm jord. Vattna försiktigt. Ställ krukan i en plastpåse på ljus, 

rumsvarm plats. Öppningen ska vara uppåt och inte tillsluten. 

 

Efter ca 10 dagar har fröna grott och när de är 10 cm höga ställer du ut 

krukan. Vattna lite om det är torrt. Kylan gör plantorna kraftiga och friska. De 

tål ner till 8 minusgrader. Blir det kallare ställer du bara in krukan tillfälligt. 

Som första vårjobb i trädgården kan du sedan skola om plantorna och sätta 

dem i var sin kruka. Eller, vilket jag fördrar, sära försiktigt på plantorna och 

sätta dem på sin slutliga plats vid växtstödet. Luktärter har lite olika höjd, 

vilket fröpåsen bör upplysa om. 

Vattna plantorna vid marken när det är torrt. Jorden bör vara berikad med 

gödning innan du planterar och luktärter tacker för regelbunden gödsling 

under sommaren genom att blomma och dofta fantastiskt. Plocka blommor 

varje dag! Låter du dem sätta ärter slutar de blomma. 

 

TIPS för lata (fast inte lika spännande…) 

Köp en kruka luktärter och bred ut rotmassan försiktigt.Plantera! Eftersom 

de här luktärterna inte blivit naturligt härdade får du vänta tills frosten är 

över. De kommer inte heller att bli så knubbiga som de du sår själv. Och 

sorturvalet är betydligt mindre än i fröhyllan. Frågor? 

Maila ulla.hasselmark@ordochbild.com 
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