
En clel sn.rltltl'iixandc grirns.rker ltirr sas

flera gilng,er Lrncler odlingss.isongcn och
bara litc varc g:ing. Att exernrlrclvis si ut
en hcl pasc' sallatsiri) ;r.r or g.ing, itr slöseri
for ctt vanligl hushall. Du l.ar nrassor.rv
sall.rt pii or g.rng, oc:h ingenling till sorarc
iörbru kn ing.

Förutonr sall.rl .rr clet r;rclisor, sl)en.ll,
dill och sallatslc)k sorn bijr s;is ionrg,iing-
,,r. Är..'n nrtrtirltcr t-,tlt rirrll.,t'1,,r k.rtr tltr r.r
tvii giinger. Tidigt för sonrrr.rrsl<ijrcl och i

juni för höst oc.h virrterski)rcl. Av'rlortjlte:r
ii nns sonrrn.rr- och vi ntcrsorter.

Radavstånd ach sådjup
Radi,rvstånclct beror 1t.i vilket ocllingsnre-
tod du tilliimpar. Metr nratr brul<.rr kttnrra
r.r l,il,rrr,,irr r,rrl r{)l)t \l,rt 1t,r ltir|,t',trlt,t.

En ltna år bra niir -särac/c'rn.r .tka c/ra-s r-r1tp.

-5å gärna i en grunc/ rJnna rl;ir blir ntik-
rok/lnratc't pcrfr'/<t.

Utgiven av

Dc uppgiiter.n.r h.inrtas l.r.tn vrl<t:sotll,irna
sorn odl.rr g,ansk.r glcst, bl a fi)r ;rtt kurrn.r
irek;inr1ra ogr.is nr.rski neI It.

R;itt s;rcljupr,ir vil<lig1. Snr.i irön sl<.t:as
grr-rnt och störrc fruin cljulrari'. Sc itabel-
lcn och till.irnpa sanrnra sacljup n.ir clu s.rr

anclra sorter nrccl nrolsvaranclt-' str.rrlck plr
fröna.

Sii hc'lst i r.rk.r raclcr. If a lrlir clct l.ittarc'
att sl<ilja nvtlor, 'ter.oclr ogriis.it n.ir plat-
lroflra;ir spiicl.r. AnViincl g.irna cn lin.r
sorn clr-r sp,inner l.ings raclcrr oc lr girr st:-
clan t'rr f.rra att sa i.

Sil ut l.ri)na och nrvll.r försil<ligt i)r't:r
lrc(l jor(l . Arrr'.inci giirna cn s.rclosa, nrccl
tlt'n,ir rl"t I,ilt,rr,',rll r,r i.inrl.

V.rttna citcr saclrien -sa .rtt jorclcn blir
fuktig, oc lr p.rckar sig l<ring, l.ri)n.r. Arrviincl
l<anna rnccl iin stril eller slang, rtrccl sug-
munstvc kc. En kr.ritig vattcnstritl.r l<art

k,r-l,r uPP {i(. r)\.,r(1,1.1 11i,rr.r.
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Nr 6 o Från frö till planta

Vissa koksvåxfer sås direkt på friland på våren, andra måsle förodlas inomhus eller i
drivbänk för att de ska hinna utvecklas under vår ktrta sommar. Sorfer med kort
utvecklingstid bör sas f/era gånger under växtsäsr.rngen för att det alltid ska finnas
lagom mogna produkter att skörda.

Dettd h;lfte handlar om sädd och sortval och om hur du driver upp unga plantor.

Frö till köks- och blomsterväxter finns att
köpa snart sagt överallt numera. Special-
affärer har dock större sortiment än dag-
ligvaruhandeln. Det är inga större skillna-
der mellan de stora fröfirmornas sorti-
ment, men varje firma brukar ha åtmins-
tone några egna nyheter varie år.

Tester av fröns grobai"het som gjorts på

senare år, har visat att denna inte alltid är
den bästa. Därför verkar Koloniträd-
gårdsförbundet för strängare kontroll av
de fröer som säljs till konsumenterna. Se

efter på fröpåsen om innehållet är testat
av 5UK (Statens utsädeskontroll).

Förodling
Tonr.rter och paprika, nr.tjs och scllcri
sarlrt elr r;rd anclra viixler hinnc'r irrte rnog-
n.r onr dc sits clirckl ltit frilarrcl . Diirl.i)r
nr,,rste pl.intorna iijrocllas irrortrhus cllcr i

drivbänk och s€rr.rrc ltlantcr.rs ut l)it
[ril.rnc].

Sonr regel i.inns clcl plantor atl kt)1ta niir
utlrlantc'ringsticlen.ir inlte. Mctr clct .ir bii-
de rolig,t oc.lr intressant .tlt sj.ilv clra u1t1r

sina pl;rntor. Dcssutctnr far clu ltilligarc
plantor.

Vill clu ocll.r spt-'ciell.r sortcr, l ex trvhc-
t.rr, nr.iste clu clra uplr ltlantorrt.r sj.ilv cl-
tcrsonr n,vhcterna oit.r b.rr.r finns sont frÖ.

Icrf: larr-Frilr LJt k It'c knirrg.tr. l/,ttl \/t'/ttlr.ttr

Enkla hjälpmedel
Dct behör s ingor nr.irkr,,irclig utrustning
iör att clra ulrp pl.rntor. Sal:rcl.t, ltlastkru-
kor, sajorcl och t.rij clct.ir cgentligcn allt
sonr ltchi)r's.

T.inkcr clu t.iirocll.r utonrhus nristc ciu
ha clrir,,b.inl< tiir-kt ntccl t:lt t.i)nstt:r.r',,glas
c.ller plast.

lnonrhus k.rn clu ant'.incl.r clig.r,, r-tt rni-
nir.,iixthr-rs nrccl 1tl.tsthur,. Frön g,ror [r.ist i

viirnrc och hög lultl.Lrl<tiS,hct och cie.t k.rn
clLr lirtt astaclkonrnra undcr ltl.rsthuven.

Du kan töroclla planlctr lrtottthtt: trrctr
c.rcks,i rrtonrhrrs I crr t,rr(c/ cilvbJnk.

Utgiven av



Sår du fler;r sortcr på en geing, är det
praktiskt att så varje sort för sig i mindre
lådor eller krukor som ställs i nriniväxthu-
set. Alla sorter gror inte lika fort och dc
som gror fo(ast kan då lätt flyttas ut ur
miniväxthuset medan de l;ingsamtgroen-
de får stå kvar tills dc grott. Nyss uppkom-
na plantor bör inte ha lika hög luftfuktig-
het son'r frön. Med smål;idor kan du ge
varje sort de bästa förutsättningarna.

Clöm intc att m;irka sorterna noga.
Småplantor av olika sorter är lil<a varand-
ra och det kan vara svårt att skilja dem åt
om de intc är märkta.

Såjord
En bra såjord ska innehålla mycket sand
och vara näringsfattigare än vanlig blom-
jord. Du kan bland;r sålord själv av .l/3
god, ogräsfri matjord, l/3 fin sand och l/
3 gödslad torvmull. Det finns också ut-
märkta såjordar att köpa.

Omskr:lning. Plantctrn,t flyttas f rån .såbäc/-
clen och -sätt-s en och en i krukor. Ob,s/ Ta
alclrig i-st1ä/kcn ut.tn allticl I r.tt b/aci.

Blomplantctr och krydclörter bör toppas
för att bli täta och knubbiga.

Omplantering
När plantorna I sålådan grott och växt till
4-5 cm hö1d är det dags att plantera om
dem en och en i snråkrukor. M.rn brukar
kall._r deil..r iör omrkc,lninH.

V.rrje pllnll bchörcr nu ulrymnrt' t'ör

att växa sig stor och stark. Lätta, gröna
plastkrukor, 9x9 cm är bra att använda
till omskolning. Du kan också ;rnvända
tomma youghurtburkar eller ar,,skurna
mjölkartonger. Men konr ihåg att gör.r
dräneringshål i botten.

Storfröig;r sorter som majs, mclon, nr fl
sås direkt i l<rukor. Sätt två frön i varje
kruka ifall något inte skulle gro. Cror lt;i-
da, tar du senare bort dcn svagastc plan-
tan. Konr ihåg att du alltid m;iste ha minst
två plantclr av gurkväxter som mclon,
squ;rsh och punrp;r s;1 att dc l<an bcfrukta
va r;l nd r;r.

Ljus och vatten
Småplantor inomhus ska ha så mycket
llus som möjligt. Står de för mörkt blir de
bleka och rangliga. Extraljus ges med
kallvita lysrör. Men om plantorna står i ett
söderfonster måste du skugga plantorna
mitt på dagen under solvarma dagar på
senvåren.

Vattna varje dag - men inte alltför rik-
ligt. Jorden ska var fuktig men inte blöt.
Plantor som står länge i alltför blöt jord
kan ruttna. Använd alltid rumsvarmt vat-
ten till såbäddar och småplantor.

Cödsel behövs sällan. Små plantor tar
sin mesta näring från fröet. Senare räcker
den näring som finns i jorden.

Toppa och bind upp
Plantor av kryddväxter och blomplantor
bör toppas åtminstone en gång under för-
odlingen. Då iörgrcnar de sig och blir täta
och knubbiga. Toppa däremot aldrig to-
mat. paprik.-r, ma j: or h purjo.

Tomatplantor och majsplantor hinner
bli ganska höga innan det är dags att
plantera ut dem. Om dc har svårt att hålla
sig upprätta, ge denr en blompinne som
stöd.

Plantor i ctt fönster bör vändas då och
dir så att de inte bara växer åt ett håll.

När ska man så?

Utgå ir:in utplantering ibörjan av juni,
n;igon vecka tidigare i sydligaste Sverige.
Följande t;rbell ger besked om hur lång
tid det normalt tar från sådd till dess ;rtl
plantan är färdig att sättas ut på friland.
Anpassa siitidcn till det.

SÅTABELL
10-12 veckor:
selleri, petunia, flitiga lisa
8-1 0 veckor:
paprika, purjo, äggplanta, lobelia, flitiga
lisa, kryddörter
6-8 veckor:
tomat, tagetes
1-6 veckor:
kål av olika slag, majs
3-4 veckor:
gurka, squash, melon, sallat

Avhärdning
Plantor som stått inne i varm, ombonad
miljö kan iå en chock när de planteras ut.
Avhärdning är ett sätt att dämpa chocken.
Lådorna med plantor ställs då ut på da-
garna och tas in på natten. En veckas av-
hJrdning bruk.rr räc ka.

Hotar nattfrost efter utplanteringen
måste plantorna täckas. De flesta växter
som måste förodlas tål inte den minsta
frost.

Den första veckan kan det också vara
bra att skugga nyss utplanterade växter
om det är mycket varmt och solen gassar.

Så utomhus
De flesta grönsaker kan sås utomhus så

fort jorden torkat upp så pass att den kan
bearbetas. Såbädden bör bestå av finför-
delad jord utan klumpar och stenar. ln-
nan jordcn torkat upp kan man inte kratta
en såbädd.

Maj är såmånaden framför andra i stör-
re delen av Sverige. I sydligaste delen av
landet går det för det mesta att så i april.

Bönor, ärter och gurka ska man dock
vänta med ti ll lorden blivit varm - minst
l0'. Det brukar vara lagom att så dem i

mittcn av juni. lntc hcllcr rödbetor ska sås
för tidigt på grund av risken för stocklöp-
ning.
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Lagonr såcJ1up iör några l,an/lga -sortcr.
Anclra mecl .sa/nnra ir0stctrlt:k -så,s på mot
-svaranc/e d1up.


