
10 Gyllene Regler För Bevattning 
För att förhindra att växterna ska bli hängiga på sommaren, behöver de stora mängder 

vatten. Men hur mycket vatten och hur ofta ska man vattna? Och är det bättre att vattna 

uppifrån eller nedtill? Fortsätt läsa, du hittar några smarta och hjälpsamma tips för hur du 

vattnar dina växter. 

 

Regel nr 1: Håll jämn fuktighet 
De flesta växter tycker om jämn fuktighet. Men en viss uttorkning före vattningen förbättrar 

rötternas tillväxt. 

 

Regel nr 2: Vattna sällan men ordentligt 
Det räcker ofta att vattna rabatterna en eller två gånger per vecka: det är bättre att vattna 

sällan med mycket vatten än att vattna ofta med lite vatten. 

 

Regel nr 3: Vattna sent på kvällen eller tidigt på morgonen 
Om du vattnar i sval jord på kvällen eller natten så avdunstar mindre vatten än i varm jord på 

dagen. Då kan växterna förse sig med vatten inför nästa dags hetta. 

 

Regel nr 4: Håll bladen torra 
Våta blad kan leda till att sjukdomar utvecklas. Om bladen är blöta över natten kan 

bladmögel utvecklas. Blad som vattnas i solen kan få brännmärken (förstoringsglaseffekt 

p.g.a. vattendropparna). 

 

Regel nr 5: Rätt vattenmängd 
Behovsanpassad vattning betyder att vattnet måste nå rötterna. En för liten mängd vatten 

når bara ner i det övre jordlagret – eller inte ens det, t.ex. om stora mängder mull täcker 

jorden och för lite vatten används. Behovsanpassad vattning betyder också att växterna är 

särskilt beroende av jämn fukthalt i jorden tills de är redo för skörd (exempel: tillväxten av 

rötter och knölar [morötter, potatis], blad [basilika, sallad], huvuden [blomkål, sallad], skidor 

[bönor] eller frukter [tomater, frukt]). 

 

Regel nr 6: Vattna rikligt och lite i taget 
Det dröjer litet innan vattnet sipprar ner i jorden. Istället för att låta det dyrbara vattnet rinna 

iväg, är det bättre att vattna lite i taget. 

 

Regel nr 7: Vattna målinriktat men fördela vattnet 
Att alltid vattna vid en och samma plats leder till ensidig rottillväxt och en sämre absorbering 

av näringsämnena i jorden. Vattna därför alltid runt hela växten och fördela vattnet över hela 

bevattningsområdet. 



 

Regel nr 8: Spara på vattnet 
Vattna så mycket som behövs och så lite som möjligt. Detta blir lättare med ett automatiskt 

bevattningssystem med fuktgivare – i rabatten, på balkongen och i gräsmattan. 

 

Regel nr 9: Undvik att mätta jorden 
Om jorden är mättad av vatten kan inte syret nå rötterna – rötternas celler drunknar utan 

syre. 

 

Regel nr 10: Använd högkvalitativ, lerrik jord 
Jord med mycket lermineraler expanderar lättare och kan därför bättre hålla kvar vattnet i 

jorden och fördela det bättre. Under våta somrar och på vintern är det viktigt att vattnet 

dräneras för att förhindra att jorden mättas. 
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