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Produktionen av vitkål, morot och
lök i Finland
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Tuotantomäärät ja pinta-alat v. 2015

Kasvi 1000 kg ha

Valkokaali 20 666 550

Porkkana 63 756 1644

Ruokasipuli 27 713 1 191



Produktionen av vitkål, morot och lök i 
Finland år 2015

ELY-keskus Valkokaali Porkkana Ruokasipuli 

Varsinais-Suomi 40 521 453

Satakunta 132 354 63

Häme 14 372 40

Etelä-Savo 51 116 30

Pohjois-Savo 1 11 255

Valkokaalin, porkkanan ja ruokasipulin suurimmat 

viljelyalat (ha) ELY-keskuksittain 



Vitkålens odlingsteknik

• Vitkål planeteras på åkern som plantor, 

som är förgrodda 3 – 5 veckor på en 

plantskola. 

• Växttiden på friland beror på den valda

sortens egenskaper. 

• Kålens växttid tills den är lämplig sätt i  

lager är 120 – 140 dygn.

• Vid skörden lossas vitkålens huvud med

kniv och samlas i kubiks lådor. 

• Kålen lagras i maskinellt kylda lager. 
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Morot sås i maj och skörden till lagren börjar i 

slutet på september.

Både sådd och skörd är maskinarbete.

Morötterna lagras i kubiks lådor i maskinellt

nerkylda lager. 

Innan försäljning tvättas, sorteras och förpackas

morötterna.

Morotens odlingteknik
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Lök odlas från småsticklingar, som importeras

från Holland till Finland. Både plantering och

skörd är maskinarbete. Skörden till lagren börjar

i augusti-september månadsskifte. 

I skörden tas blasten bort och löken läggs i 

strängar, varifrån de samlas till kubiks lådor eller

till lastpallar.

Lökarna torkas och förvaras antingen i lådor eller

i lösviktslager.

Innan försäljning sorteras och förpackas löken.

Lökens odlingsteknik



Vitkåls-, morots- och löksvinnets

ursprung
På fältet

- svinn orsakas av växtsjukdomar, skadegörare och

väder (kraftiga regn, hagelskurar, frost osv.)

I lagret

-svinn orsakas av växtsjukdomar och växtens

torkning.

I detaljhanteringen

- svinnets orsak är opassande storlek enligt

försäljningskriterierna och för lök också

borttagningen av skalet
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Av vitkålens, morötternas, och lökens skörd lagras

över hälften för försäljning under vinterperioden

Rekommenderad lagertemperatur är 0 – 1 oC och

relativ fuktighet över 97%

Ju längre grönsakerna lagras, desto större är

lagringssvinnent

Lagringssvinnet är 10 – 30 %

Grönsakernas långa förvaring

ökar svinnet



I odling har svinnet

lyckats minskas

I vitkål

- ett nät som lägs över grödan hindrar kålmalen

I morot

- växtföljden har förlängts

- lagrens klimatkontroll har förbättrats

- frön av bättre kvalitet har tagits i bruk

I lök

- friskare utsädeslök används

- maskinkedjor och lager har förbättrats
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Exempel

svinnets och sidoströmmarnas

utnyttjande
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Morot

- stora morötter säljs till skalerier

- morötter som inte hör till första klass går till

häststall och jägargillen

Lök

- stora lökar förs till skalerier, där de hackas, läggs

i påsar och en del fryses in

- av skaleriets sidoflöden utvecklas foder


