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Englænderne gør det. Hollænderne gør det. Ja selv japanerne gør det. Og nu skal også vi danske gøre 

det: Dyrke potteplanter i kokosfibre fra Sri Lanka 

 

At dyrke planter i kokos er nu ikke noget nyt fænomen, men derimod en metode, som i Europa kan 

spores omtrent 140 år tilbage. Nærmere bestemt til England, hvor kokosfibre under navnet "Cocoa-

Nut Fibre Refuser" kom til som et spildprodukt fra produktionen af reb, produceret til sejlskibe. Med 

sejlskibenes tilbagegang, begrænsedes også produktionen af kokosreb og dermed produktet kokosfib-

re. 

 

Fra skaller til fibre. 

I dag foregår bearbejdningen lokalt, hvilket for omtrent 80 % af den samlede produktion vil sige på 

Sri Lanka. De fine kokosfibre, også kaldet kokos taver, der er egnede til planteproduktion, er fortsat 

et overskudsprodukt fra produktionen af blandt andet reb, måtter og madrasser, der produceres af de 

grovere kokosfibre. 

Selve forarbejdningsprocessen foregår ved en opblødning af kokosskallerne, hvorved de grovere fib-

re trækkes ud. Overskuddet - de fine fibre - hober sig op i store bunker, og har hidtil stort set fået lov 

til at ligge uberørt hen. Således tales om mængder i størrelsesordenen 15-20 millioner tons, der blot 

ligger og venter på at blive brugt, samt en årlig tilvækst på 350.000 - 500.000 tons. 

Dette set i relief til den i visse lande stadig mere restriktive indstilling til høst af sphagnum og proble-

matikken omkring bortskaffelsen af stenuld, har sammen med kokosfibrenes gode dyrkningsegenska-

ber og totale nedbrydelighed øget verdensinteressen omkring produktet til såvel grøntsag, snitblomst- 

som potteplanteproduktion. 

 

Kokosfibre til potteplanteproduktion. 

De fibre, der bruges til planteproduktion, har ligget udendørs i mindst to år, hvor monsunregnen har 

skyllet store saltmængder ud af taverne. Hvor store saltmængder, der oprindelig findes i skallerne, af-

hænger af palmernes voksested og alder. Men typisk dyrkes kokos i kystnære egne, og de har derfor 

en stor optagelse af saltvand. Det er især kalium, natrium og klor der findes i store mængder i kokos. 

Netop saltmængden har tidligere været en barriere for en professionel udnyttelse af kokosfibre, idet 

opblødningen ofte foregik meget tilfældigt, og mange steder endda med saltvand, som jo var lige ved 

hånden.. Dette er der nu rådet bod på, og de store kokosfiber-leverandører tilbyder i dag et meget rent 

og ensartet produkt, der er gennemskyllet indtil flere gange med rent vand. 

Efter skylletiden tørres kokosfibrene, hvorved de bliver til ganske korte, nærmest støvagtige partik-

ler, der sorteres i størrelsen 0,2-2,0 mm. Produktet indeholder således ikke de helt fine partikler, som 

ses i de fleste sphagnumblandinger, og ej heller nogle store partikler. 

For at spare på transportomkostningerne presses taverne til et vandindhold på maksimum 20 %. Her-

efter pakkes de til briketter eller baller, der på anvendelsesstedet vandes op til det ønskede vandind-

hold. En liter kokosfibre kan således udvides til et brugsvolumen på op til 10 liter. 

 



Fysiske og kemiske egenskaber. 

Kokosfibre er kendetegnet ved egenskaber som hurtig vandoptagelse, god vandholdende evne, højt 

iltindhold, langsom nedbrydning og stor strukturstabilitet. Porerumfanget angives til cirka 96 %, 

mens iltindholdet aldrig kommer under 20 %. Kokos har en vandholdende evne på op til 800 % af sin 

egen vægt, og kan således opsuge en stor mængde vand, og samtidig bevare et godt dræn og et højt 

iltindhold. En god vandfordeling sikrer jævn fordeling af rødderne i mediet. 

En kemisk analyse af kokostaver viser et ligninindhold på 40-45 %, der sikrer uændret struktur i pro-

duktet gennem lang tid. 

Således havde hollandske forsøg med snitroser dyrket i kokosmedier, efter fire år endnu ikke vist 

tegn på forandring eller sammensynkning. 

pH i kokos ligger typisk på 5,0-6,5. Kokos er et aktivt medium, hvilket vil sige, at der bindes og fri-

gøres næringsstofindhold anderledes end i sphagnum, idet kvælstofindholdet er lavt, kaliumindholdet 

højt og fosforindholdet ofte varierende. Magnesium vil der oftest være nok af til starten af kulturen, 

mens det er nødvendigt at tilsætte kobber, zink, mangan, bor, calcium, svovl og jern. Ledningsevnen 

ligger typisk på 1- 2,5.  

 

Prøv det! 

Set i sammenhængen potteplantedyrkning kan kokosfibre bruges direkte som substrat i potter eller 

som strukturforbedrende materiale i eksempelvis sphagnum (som alternativ til Leca, stenuld, Perlite 

og lignende ikke nedbrydelige produkter). Jo længerevarende kulturer, der arbejdes med, des større er 

fordelene ved kokos, og for grønne planter, der også har en lang kulturtid efter, at de har forladt gart-

neriet, er produktets lange stabilitet en stor fordel. 

Trods 10-15 års erfaring er produktet kokosfibre, set i forhold til sphagnum og stenuld, fortsat nyt, og 

der er endnu meget at lære. Ved at lytte til kolleger i udlandet og drage egne erfaringer, må tiden vi-

se, hvorvidt kokos skal have en fremtid som dyrkningsmedie i Danmark. 

Bøg Madsen GartnerCenter har indgået aftale med et Sri Lankansk firma om levering af kokosfibre. 

Fibrene ankommer til Danmark som pressede klodser, der ved vædning udvides kraftigt. 

Denne proces foregår hos Stenrøgel Mosebrug, der ligeledes varetager den videre bearbejdning af 

produktet. Herved sikres muligheden for at sammensætte et medie, der passer til lige netop den en-

kelte kultur, hvad enten det drejer sig om et rent kokosmedie eller et blandet sphagnum/kokosprodukt 

med 20-25 % kokos. 
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