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Ekologiskt vin
Vinrankorna och de mognande klasarna för 
tankarna till Toscana, men vinodling har nu 
blivit verklighet i Sverige igen.

Mer om vinodling och förädling: 
Föreningen Svenska Vinodlare anordnar kurser, www.
svenskavinodlare.se. På SLU Alnarp finns möjlighet 
att läsa en 5 p kurs i Nordisk vinodling och Lst Västra 
Götaland, rådgivaren Kirsten Jensen, ordnar nybörjar-
kurser och studieresor kring vinodling.

Bortförseln av växtnäring är ganska måttlig 
i vinodlingen. Skörden på ett hektar för bort 
50-70 kg kväve, 40-75 kg kalium, 5-10 kg fos-
for, 8-12 kg magnesium och 35-60 kg kalcium. 
Växtnäring kan tillföras som nötfastgödsel, 
eventuellt lite hönsgödsel och på lättare jordar 
kan man komplettera kaliumbehovet med kali-
magnesia.

På Bataholms gård har man några år kvar tills 
det kan finnas eget gårdsvin till julglöggen. Det 
krävs både ändringar i tillstånd kring vinfram-
ställning och rikliga skördar, men man är på 
god väg.  

Bonde Hedding berättar om vinodlingen på gården.

av Pauliina Jonsson, Växa Halland

Sorten Rondo mognar i september.

Många vinodlare 
väljer ympade 
plantor till att 
starta med. Ympade 
plantor är resistenta 
mot vinlöss och 
rötor som dessa 
orsakar.

Bataholms gård drivs av Bonde Hedding med 
familj. Gården är släktens gamla sommarställe, 
som nu håller på att utvecklas till ett mindre 
lantbruk. Dikor av rasen Belted Galloway och 
en flock pälsfår håller naturbetena öppna. Den 
ekologiska vinodlingen växer år från år.  

Nordisk vinodling
Idag omfattar odlingen ca 160 vinrankor och till 
våren kommer det att planteras lika många till. 
Plantorna är av sorten Rondo, som är anpassad 
till nordiska förhållanden. Rondo har kraftig 
växt och stora blåa druvor i täta klasar. Skalet 
på druvorna är något segt, så sorten rekommen-
deras inte som bordsfrukt utan till saft eller vin. 
Sorten ger skörd i slutet av september.

Rondo och andra sorter som Don Muscat och 
Leon Millot är såkallade interspecifika sorter, 
korsningar med Vitis vinifera, som har relativt 
god vinterhärdighet, men bör odlas i varma 
lägen. Eftersom knopparna bryter tidigt är det 
viktigt att välja ett ställe utan frostrisk i maj och 
juni. Vill man ha härdiga sorter, bör man välja 
Labruscasorter. Dessa är dock mer lämpade 
till saftproduktion, eftersom vinet smakar mer 
frukt än druva.


