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Ekologisk odling hos Tåkerngrönt
Göran Ektander konstaterar nöjt att gurkorna trivs bra i det varma växthu-
set. Växthusen värms genom halmeldning och halmbalarna köper han från 
granngårdarna.

När familjen Ektander på Karlebytorp utanför Vä-
derstad började leta kompletterande verksamhet till 
hönsuppfödningen, föll valet slutligen på växthusod-
ling och ekologiskt odlade gurkor. Halmpannan hade 
ledig kapacitet, gårdens hönsgödsel kom till använd-
ning, och till slut kunde verksamheten som började 
planeras 1996, dra igång i januari 1999.

– Naturligtvis blev jag omedelbart idiotförklarad 
när folk � ck höra talas om mina ekologiska planer, 
minns Göran Ektander. Något liknande stolleprov 
hade man aldrig hört talas om innan.

Inte ens länsstyrelsens rådgivare som var på besök, 
trodde inte sina öron. Han satte sig genast i bilen, for 
tillbaka till residensstaden och hörde sedan aldrig av 
sig.

Efter några tidvis tuffa läroår kunde man bygga 
� er växthus och företaget är nu inne på sin 15 säsong. 
Göran har varit försiktig i sin expansion och inte bör-

jat bygga förrän han haft avsättning för sina framtida 
skördar.

– Ekologisk odling är resurskrävande och kräver 75 
procent mer personal, förklarar Göran Ektander. Vi 
har sju anställda som enbart sysslar med den dagliga 
skörden och de besiktigar samtidigt alla 15.000 plan-
torna.  Eventuella skadedjur måste upptäckas snabbt 
för att kunna bekämpas med nyttodjur.

Ekoodlingen fungerar som ett slutet system. Allt 
näring som gurkplantorna inte tar upp samlas upp och 
återanvänds. Det var för övrigt en av Görans första 
idéer, att inte släppa ut någonting i sjön Tåkern, och 
därför blev namnet på företagsnamnet Tåkerngrönt.

Dessvärre tvingas företaget upphöra med gårds-
butiken och alla studiebesök. Ett virus som angriper 
plantornas rötter har spridits från Holland, genom 
Danmark och Skåne, och har nu även nått Östergöt-
land.

– Det stämmer, suckar Göran Ektander. Det är 
tråkig lösning, men en rekommendation från våra 
rådgivare. Vi tvingas att vara väldigt försiktiga för att 
inte få in någon smitta i växthusen. I så fall återstår 
det bara att kassera alla plantor och ånga drygt 10.000 
kvadratmeter jord. Det tar verkligen emot att ta till så 
drastiska åtgärder, men är i det här läget nödvändigt, 
konstaterar Göran Ektander.

Bladlöss och annan ohyra 
bekämpas med biologiska 
alternativ. Tack vare den 

dagliga skörden har man bra 
koll på hur växterna mår.
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