
• Ta inte bort vintertäckningen för tidigt (innan sista
frostnatten) på ömtåliga växter

• Skydda vintergröna växter med skuggväv, mot stark
vårsol innan tjälen har gått ur marken, se s 232.

• Så och förkultivera grönsaker, kryddväxter och
sommarblommor inomhus eller i växthuset för senare ut-
plantering på friland, se s 14.

• På bilden en pluggbox (popup), ett miniväxthus med
pluggbrätte med plats för 49 pluggplantor. Pluggplantor har
en sammanhållen rot-/jordklump som är lätt att hantera och
plantera. På en liten yta får man många plantor som är lät-
ta att separera från varandra. Pluggboxen måste stå i fullt
dagsljus eller under växtbelysning. Det finns pluggboxar och
pluggbrätten av olika fabrikat på marknaden.

• Värmen och den höga luftfuktigheten i ett miniväxthus
gör att många frön gror lättare och att småplantor utvecklas
optimalt. Miniväxthuset måste stå i ett fönster så att växterna
får tillräckligt med dagsljus eller så får man ordna med fullgod
växtbelysning. Det finns små inomhusväxthus med inbyggd
växtbelysning och undervärme att köpa i handeln.

• Ta fram och se över trädgårdsredskap och trädgårds-
möbler. Reparera, olja in och måla om så behövs.

• Plantera om och beskär krukväxterna, se s 20f.

• Passa på att ta sticklingar av krukväxterna när du be-
skär dem tidig vår, se s 24.

• Ta itu med ogräset. Tidigt på våren när vårvätan fortfa-
rande är kvar i jorden går det mycket lätt att få upp svåra pe-
renna rotogräs ur jorden. Ogräs med djupa rötter tas upp
med ogräsjärn eller ogräsupptagare, se s 34. Självsådda små-
plantor av ettåriga ogräs rensas, luckras eller hackas bort
med luckringsgaffel, renshacka, skyffeljärn eller klohacka
med långt skaft.

• Uppbyggnadsbeskärning av unga fruktträd görs på
våren, innan saven stiger i träden och innan knopparna slår
ut, se s 36.

• Många träd och buskar gallras ut och beskärs under
tidig vår, vår och försommar. När träd och buskar ska be-
skäras beror på hur kraftigväxande de är, om de blommar på
års-, eller fjolårsskotten osv. En del träd och buskar kan och
bör beskäras hårt, andra beskärs inte alls. Speciellt känsliga
träd och buskar eller sådana som savar ymnigt är det bättre
att sommar- eller höstbeskära.

• Ta vårsticklingar av trädgårdens buskar, t ex av bux-
bom, liguster, forsythia och syrenbuddleja.

• Rosorna beskärs när vårvärmen kommit, tumregeln
är att de beskärs när björkens löv är som musöron, dv s när
björkens blad precis börjar slå ut, se s 52.

• Förgro och sätt potatis, se s 73.

• Så och förkultivera tomat från mitten av april.

• Så fort som jorden går att bearbeta kan man direkt-
så dill, persilja, morötter, lök, gräslök, spenat, bondböna, sal-
lat, socker- och spritärt. Vänta lite med att så vaxböna,
märg- och brytärt, grönkål, rödbeta och mangold. Tillräckligt
varmt i jorden för att så dessa grödor brukar det vara när
hägg och körsbär blommar.
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• Glöm inte surjordsväxterna. Plantera surjordsväxter
som rododendron, syren- och vidjehortensia. Blå bergvallmo,
hybrid- och amerikanskt blåbär trivs också i sur jord. Det går
att bygga nivåskillnader och odlingsfack med tillskurna torv-
block i surjordsplanteringen, se s 208.

• Gödsla surjordsväxterna om så behövs med special-
näring som tex rododendrongödsel.

• Ta tillvara självsådda småplantor i rabatter och plan-
teringar. Några växter som lätt självsår sig är fingerborgs-
blomma, akleja, mariaklocka, kungsljus, mattram, anisisop,
gurkört, gul nunneört och förgätmigej.

• Sätt potatis på friland, se s 75.

• Plantera sommarblommande lök- och knölväxter som
montbretia, bukettanemon, krollilja, freesia, jättestäpplilja,
ixia, knölbegonia, underblomma, rosettoxalis och bukett-
ranunkel samt sommar- och höstblommande liljor direkt på
friland i slutet av april och under maj månad när vårvärmen
kommit för att stanna.

• Vinterförvarade krukodlade växter som lager, citrus,
granatäpple, oliv mfl ställs ut i trädgården så fort som frost-
risken är över. Citrusväxter bör gödslas med speciell citrus-
näring.

• Plantera majs. Sätt de förkultiverade majsplantorna i en
kvadrat och inte i en rad. De högt sittande hanblommornas
pollen måste komma i beröring med honväxtens märkes-
trådar ”majssilke” för att befruktning ska kunna ske och för
att plantan ska få stora och välfyllda majskolvar.

• Slanggurka F1 för odling i växthus förkultiveras inomhus
från mitten av maj för att senare planteras ut i växthuset.
Squash, pumpa och melon förkultiveras också från mitten av
maj för senare utplantering på friland. Blötlägg fröna i varmt
vatten ett dygn innan sådd.

• Våren är en bra tid för att rulla ut färdig gräsmatta.
Du kan också så gräsmatta på våren. Eller vänta med det till
augusti–september som ofta passar bättre för gräsmatte-
sådd då jorden och vädret är fuktigare och svalare.

• Toppdressa gräsmattan med sand. Gödsla, om det be-
hövs, när tillväxten har kommit igång ordentligt, se s 72.

• Utplantering av förkultiverade växter görs när det in-
te finns någon risk för nattfrost längre.Vid oväntat kalla nät-
ter kan fiberduk läggas över de utplanterade växterna, en
plasthink kan stjälpas över enstaka ömtåliga växter.

• Runt enstaka ömtåliga gurkväxter som gurksorter för
friland och sommarpumpa (squash, zucchini) kan man lägga
stora flata stenar eller tegelstenar för att hålla kvar värmen
och fukten i jorden runt växten när den är nyplanterad.

• Direktsådd på friland. Så i raka rader så blir det lätt att
gallra bland småplantorna och skilja dem från självsått
ogräs. Vattna alltid i fårorna innan du sår. Så inte för tätt.
Glöm inte att vattna de känsliga små groddplantorna.

• Rensa bort fjolårsskotten på hallonen. På våren är de
gamla skotten vissna, bruna och torra och mycket lätta att
skilja från årsskotten.

• Skräm bort hungriga tulpanälskare som
rådjur, harar och kaniner. Färskt blött
blodmjöl på bitar av skumgummi eller
tygklutar som sätts på pinnar i rabat-
ten fungerar bra. En viltskrämma som
ScareCrow är mycket effektiv och skyd-
dar också mot rabattbajsande katter, se s
174.

• När tulpanerna har blommat över helt
knipsa då bort de vissna blommorna eller
de ännu gröna smala frökapslarna. Stjälkar och
blad måste få stå kvar i rabatten och vissna ner
helt. Löken/knölen får energi från de gröna bla-
den och stjälken. Energi (kolhydrater) lagras
upp i tulpanlöken till nästa vårs blomning, se
s 173.

• Starta upp en trädgårds- eller blandkompost när vår-
värmen kommer och det finns mycket komposterbart mate-
rial i trädgården som grenflis och ihopräfsade fjolårslöv och
fjolårsgräs. För att få igång en redan befintlig blandkompost
efter vintern – rör om ordentligt så att luft kommer in i kom-
postmaterialet, se s 84.

• Plocka bort synliga ägg, larver och skalbaggar från
växterna så fort som du ser dem. Den granna röda liljebag-
gen är lätt att se och plocka bort från kejsarkrona, klocklilja
och andra liljor. Genom att snabbt plocka bort baggarna
hindras de från att lägga ägg. När äggen kläcks kryper
glupska larver ut som kan kaläta många liljearter, se s 148.

• Se över gräsmattan efter vintern. Kratta bort gam-
malt fjolårsgräs, fyll igen gropar i gräsmattan med sand-
blandad jord. Rugga upp – räfsa upp jordytan innan sådd.
Hjälpså i kala och glesa fläckar på gräsmattan, se s 68.

• Gör rent fågelbad som stått ute och ta fram ömtåligare
fågelbad som förvarats inomhus.

• Rensa upp i dammen, fyll på vatten, byt ut vatten om så
behövs. Plantera härdiga vattenväxter. Använd speciell vat-
tenväxtjord till vattenväxter och näckroslera till näckrosor.

• Beställ hem jord och gödsel om så behövs. Skicka iväg
några jordprover för analys om du är osäker på vad som be-
höver tillsättas jorden för att växterna ska må bra. Genom
analysen får du också reda på om jorden är sur eller basisk.

• Glöm inte att ställa ut småplantorna för avhärdning
under varma dagar och frostfria nätter. Ta in plantorna så
fort det är risk för nattfrost.

• Stötta, spaljera och bind upp de växter som behöver stöd
eller något att klättra på redan ifrån början. När växten väl har
börjat växa fel är det svårt att böja eller leda växten rätt utan
att den skadas.

• Plantera rosor, perenner, prydnadsträd, prydnads-
buskar, fruktträd och bärbuskar. Bästa tiden att plantera
växter, både barrotade och krukodlade, är under vår och
höst med fukt i marken och svalare väder, se s 50 och 57.

• Ge extra växtnäring/gödsel till växterna när de fått fart
och börjat växa på våren. Mylla ner ben- och hornmjöl i jor-
den runt uppstickande tulpaner och hyacinter och även runt
perenna kryddväxter. Runt träd, buskar, perenner, rosor och
köksväxter kan man mylla ner organiskt gödsel som ko- och
hästgödsel, algomin eller väl mogen blandkompostjord.

• Plantera sparris i april–maj, se s 83.

• Förgro dahlior och andra sommarblommande lök-
och knölväxter som knölkrasse, knölbegonia, klätterlilja,
underblomma och gladiol så blommar de tidigare. Förgrod-
da och drivna lök- och knölväxter planteras ut när risken för
frost helt är över. Icke förgrodda dahlia-, underblomma- och
gladiolknölar kan sättas lite tidigare. Glöm inte att markera
var du har satt knölarna. Det kan ju ta ett tag innan bladen
tittar upp ur jorden.

• Sniglar och snäckor vaknar till liv i vårvärmen efter
att ha övervintrat på skyddad plats i trädgården. När frostris-
ken är över är det viktigt att täckmaterial plockas bort och att
gammalt gräs och löv som fastnat runt perenner och häckar
krattas bort. Sniglar och snäckor övervintrar ofta under skyd-
dande fuktighetshållande löv och gräs. Plocka bort sniglar
och snäckor så fort du ser dem så hinner de inte lägga ägg
och föröka sig. Förmultnande växtdelar och ogräsrens är
mums för de hungriga blötdjuren, se s 118.

• Plantera och beskär klematis, se s 65.

• Näckrosor (knölar) planteras i april till början av maj
beroende på klimatet. Kruketablerade plantor med blad
planteras i månadsskiftet maj–juni, se s 154.

• Köp ett familjeäppel- eller
päronträd,med 3–5 inympade sorter
på ett träd. Du kan också själv ympa
in flera sorter på äldre äppel- och
päronträd. Barkympa i maj. Barkymp-
ning är den ympmetod som är lättast
att lyckas med för nybörjare.
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• Barkympa in nya goda sorter på dina äppel- och päron-
träd i slutet av april och under maj månad när saven stiger i
träden och barken är lätt att lossa, se s 66.



• Fuktighetshållande jord är hu-
musrik jord som till exempel torv och
kompostjord. En viss mängd lera i jor-
den håller också kvar vattnet.
• Förna är naturmarkens ytskikt och
består av ansamlat material som växt-
delar från träd och örter t ex löv, kvis-
tar, kottar och döda smådjur. Maskar,
sniglar, gråsuggor, svampar och bak-
terier livnär sig på och hjälper till att
bryta ner växtdelarna, se s 13.
• Humus är den organiska substans
som bildas vid nedbrytningen av döda
växter och djur och som pågått så
länge att man inte längre kan urskilja
växternas eller djurens ursprungliga
struktur. Det finns många olika sorters
humus – näringsrik eller näringsfattig
– beroende på ursprungsmaterialet.
• Jordart är jordens sammansätt-
ning (beståndsdelar) och den kan be-
stå av lera, mull, grus, sand, torv mm.
• Jordmån. Jordmånen påverkas av
klimat och växtliv på platsen. Gräver
man ett dike syns jordmånens olika
skikt. Naturlig jordmån och kulturpå-
verkad jordmån har olika utseende.

• Kalkhaltig jord är rik på kalk och
har ett högre pH-värde, så kallad ba-
sisk jord. Jordreaktionen mäts på en
skala som sträcker sig mellan 1 som
är surast och 14 som är mest basiskt,
neutralt pH-värde är 7.
• Kall jord. Lerjordar är kalla jordar.
Lerjorden håller kvar vatten och tjälen
blir därför kvar längre i en lerjord än i
en sandjord på våren.
• Lucker jord är motsatsen till kom-
pakt eller packad jord. Jorden är porös
och ”grynig”, en luftig jord där växter-
nas rötter trivs. En lucker jord innehål-
ler ofta mycket organiskt material.
• Lätta jordar består mest av sand
och grus, och torkar lätt ut.
• Mager jord är näringsfattig jord,
som tex torv-, sand- och grusjordar.
• Mull är en sorts humus (förmultnan-
de djur och växtdelar) som finns i kul-
turjordar (odlade jordar). Mull bryts ner
mycket långsamt och kväve som är ett
viktigt näringsämne för växterna frigörs.
• Neutral jord är jord som varken är
sur eller basisk utan har ett neutralt
pH-värde runt 7. Det här är en bra
jord för flertalet växter.

• Näringsrik jord är bl a rik på NPK
dvs N=kväve, P=fosfor och K=kalium.
Jorden innehåller även andra viktiga
grundämnen som till exempel magne-
sium, kalcium mm.
• Sur jord är en jord som har ett pH-
värde som ligger under 7. I sur jord
trivs så kallade surjordsväxter. Riktigt
sur ”jord” är till exempel ren vitmosse-
torv.
• Torv bildas av döda växter som
mossor, arter av starr och sumpväxter
i mossar och kärr. På grund av vattnet
blir tillgången på syre liten, vilket
medför att växtdelarna bara delvis
förmultnar. Vitmossetorv ingår till stor
del i de flesta färdigförpackade jordb-
landningar till krukväxt- och planter-
ingsjord. Ren vitmossetorv är närings-
fattig och fuktighetshållande.
• Tung jord är jord som innehåller
mycket lera.
• Varm jord. Sandjordar är varma
jordar. Sandjord värms snabbt upp
under våren eftersom vattnet lätt
sjunker undan.
• Väldränerad jord är en jord där
vattnet inte blir stående utan lätt rin-
ner undan. Exempel på väldränerad
jord är sand och grusjordar. Jord kan
också bli mer väldränerad genom att
man tillsätter till exempel kross och
lecakulor. Jorden kan också dräneras
genom utdikning eller avledning av
vatten via nergrävda rör.

PLANERA DINA INKÖP
Tänk efter, vilka växter vill du satsa
på? Vad har du plats för? Hur stort ut-
rymme tar växten som fullvuxen? Se
ut platsen där växten ska planteras
innan du bestämmer dig. Behöver jor-
den bytas ut på planteringsstället el-
ler behövs det mer jord? Se till att ha
jord hemma när växten ska planteras.
Försök att inte göra för många

impulsköp. Växterna behöver komma
i jorden så fort som möjligt efter in-
köp och mår inte bra av att bli ståen-
de i för liten kruka. Barrotade växter,
dv s växter utan jord runt rötterna är
de plantor som det är mest bråttom
att få ner i jorden.

TÄNK ETT STEG LÄNGRE
Köp inte bara de växter som är vackra
och som blommar och prunkar nu på
våren i trädgårdsbutiken, kanske har
de blommat över helt om några veck-
or. Läs på och tänk efter om du vill ha
växter som blommar hela säsongen
eller om du vill ha några perenner
som blommar sent på hösten – de
kanske inte ser så mycket ut för värl-
den i sina krukor just nu på våren.
När du köper en växt är det mycket

viktigt att ta reda på hur stor den blir
som fullvuxen, om den trivs i skugga,
halvskugga eller sol. Får växten lätt
rotskott och sprider den sig ohämmat?
Är växten fullt härdig i det område där
du bor? Vilken växtzon rekommenderas
för växten? Rekommenderad växtzon
brukar stå på växtetiketten.

KOMPLETTERA
OCH KOMBINERA
Köper du växter för att komplettera
i planteringar där det redan finns eta-
blerade växter, så köp kraftiga kruk-
odlade plantor som redan från första
början kan matcha och klara sig i
konkurrens med de etablerade växter-
na. Vilket ”lyft” behöver planteringen
– kanske vitblommande eller brokbla-
diga växter för att ljusa upp en mörkt
murrig rabatt eller ett buskage? Kom-
binera växtinköpen så att du får väx-
ter som avlöser varandra i blomnings-
tid och så att planteringarna blommar
från vår till höst. Samplanterade väx-
ter bör ju ha blomfärger som matchar
varandra och inte skär sig. Starka
färger av rött, cerise och purpur på
tex flox kan bli lite väl magstarkt
tillsammans.

ONT OM TID
Har du inte tid att plantera växterna
direkt, vilket är det bästa, jordslå då
barrotade växter i t ex grönsakslandet
eller där det finns plats, skugga dem
om de står hett och soligt och vattna
regelbundet tills du får tid och har
sett ut rätt permanent plats.

NAMNETIKETTER
Se till så att du får med namnetikett
eller namnskylt på växten som du
köper. Låt helst etiketten få följa med
växten ut i rabatten eller spar i alla
fall etiketten.

KRUKODLAT OCH
BARROTAT
De flesta växter som säljs i dag är
krukodlade. För att få kallas krukod-
lad ska växten ha odlats och växt till
i krukan under en längre tid och ha
bildat ett välutvecklat rotsystem som
håller samman rötter och jord i kru-
kan. Krukodlade växter kan planteras
när som helst under odlingssäsongen.
De planteras dock med fördel under
perioder då jorden är genomfuktig
och vädret är regnigt och svalt.

Barrotade växter har bara rötter
utan jord och kruka. Rötterna är
förpackade i nät eller plast, lite
torvmull eller sågspån finns i för-
packningen för att hålla kvar fuk-
ten. Barrotade plantor planteras
så snart som möjligt efter inköp.
Exempel på vanliga barrotade

växter är t ex: rosor (se bild),
hallon- och häckplantor.

April, maj och juni är de månader då försäljningen av växter är som störst
i trädgårdsbutiker, plantskolor och på stormarknadernas trädgårdsavdel-
ningar. Efter höst och vinter är våren äntligen här och lusten att köpa
växter och att ägna sig åt trädgården är stor.

Inköp av växter

1 2

DET ÄR ROLIGT ATT KÖPA NYA VÄXTER OCH
MÅNGA IMPULSKÖP BLIR DET…

1 KRUKODLAD VÄXT. JORD OCH ROTKLUMP
HÄNGER IHOP NÄR MAN TAR UPP VÄXTEN UR
KRUKAN.

2 VÄXTEN ÄR NYLIGEN NERSTOPPAD
I KRUKAN OCH JORDEN FALLER LÄTT AV
RÖTTERNA NÄR MAN LYFTER UR VÄXTEN.

BARROTAD
ROS

Jordens sammansättning, näringshalt och struktur är faktorer som är livs-
viktiga för att växten ska kunna trivas och utvecklas optimalt. I olika växt-
kataloger och i böcker om växter kan det till exempel stå att växten trivs
i ”humusrik väldränerad något sur jord” eller i ”näringsrik mullhaltig
något kalkhaltig fuktighetshållande jord”. För att lättare få ett hum om
vad som egentligen menas med begreppen är här en liten jordordlista.

Liten jordordlista

EGEN JORDBLANDNING
Blanda jorden på tex en presenning, slät asfalt eller på betongplattor.
Använd råvaror som ren torv, torvmull, kompostjord, köpt plantjord, vanlig
trädgårdsjord, sand, grus och/eller granulerad lera. Lägg till, ta ifrån och
blanda i olika proportioner till en optimal jordblandning för växtens behov.
Trädgårdskalk, snäcksand, marmor eller kalkstenskross blandas i till kalkäls-
kande växter. Ogödslad torv blandas i till kalkskyende surjordsväxter.
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Ett bra sätt att få en vacker och lite annorlunda träd-
gård utan alltför mycket slit och kostnader är att an-
passa urvalet av växter och planera trädgårdens rum

efter den jordmån som finns från början. Kampen
kan annars bli långvarig och ojämn för att få bukt
med tex skogstomtens lite magra och sura jord.

Planera med tanke på jordmån

En bit barrskog runt huset kan bli en
annorlunda och användbar ”träd-
gård”. Spar några friska tallar, de stjäl
inte så mycket ljus och ger skydd, mat
och boplats åt småfåglar och ekorrar.
Nerfallna barr komposteras och blir

bra surjordtillskott till rododendron,
azaleor och ljung som trivs som un-
dervegetation vid tallarna. En bit av
skogen kan vidareutvecklas till wood-
land. Anlägg en stig och plantera
växter som vill ha humusrik lite sur

jord. Ormbunkar, låga barrväxter,
rododendron, rönn, älggräs, måbär,
brudbröd, azaleor, blåbär, lingon,
fingerborgsblomma, blå bergvallmo,
klätterhortensia och pipranka är bra
exempel på växter för skogstomten.

IDÉER FÖR BARRSKOGSTOMTEN: ANLÄGG ETT WOODLAND

Före

Skogstomten har en mager jordmån med ett
förnaskikt överst.

Ta bort tallar som skymmer uteplats i söder-
läge. Spar ett skogsparti till woodland.

Efter

Skogstomtens profil när den är färdiganlagd –
fortfarande med skogskaraktären kvar.

Woodland; en liten ”skogsträdgård” som
skänker skugga och svalka under heta
sommardagar.

TALLAR BORT

TALL BORT

TALL BORT

STIG WOODLAND
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STIG

FRITT OCH LJUST VID UTEPLATSEN

Ofta styckas gammal åkermark upp till tomter och
mycket av denna ligger på gammal sjöbotten. Jorden
innehåller då ofta mycket lera. Om jorden är riktigt
kompakt kan man utnyttja lerans vattenhållande
egenskaper genom att gräva ur lera och anlägga en

damm eller våtmark där sumpväxter som pilblad, kal-
mus, kransblåsäv och kabbleka trivs. En damm med
lerbotten är också perfekt för näckrosor. Rätt upp-
blandad passar mineralrik lerjord också bra till rosor,
fruktträd, narcisser, forsythia mm.

Anlägg en damm med sumpväxtzon,
dike, bäck eller våtmark. Djup, tung
lerjord håller kvar vattnet utan damm-
folie. Fyll på vatten i dammen när det
behövs. Den uppgrävda leran blir bra
jord om den blandas upp.

BLANDA UPP LERJORDEN
En styv lerjord behöver blandas upp
med stora mängder torv, torvmull,
matjord, kompostjord och sand/grovt
grus för att bli bra. Uppblandad ler-
jord är mineralrik, vattenhållande och
bördig. Den ger en lummig trädgård
där både rosor och fruktträd trivs.
Stenfruktträd som körsbär och plom-
mon trivs inte i kompakt lerjord.

Jordmånen i lövskog sk brunjord är mullrik och näringsrik
och ofta rik på daggmask. I brunjord trivs de allra flesta
växter. En bit lövskogsmark har alla förutsättningar att bli

en drömträdgård. I stället för att hugga ner befintliga
lövträd kan du beskära dem för att få in ljus och luft till
uteplats och ljuskrävande odlingar.

Idéer för tomt med lerjord – gräv en damm

LÖVSKOGSTOMT

N

S

Skogstomt

FÖRNA. BARR, KOTTAR, KVISTAR
OCH LÖV SOM FALLER NER PÅ
MARKEN BILDAR TILLSAMMANS
MED ANDRA DÖDA VÄXTDELAR
FRÅN ÖRTER OCH MOSSOR
MARKENS FÖRNA. I FÖRNAN
KAN ÄVEN DÖDA DJUR INGÅ.

HUMUSLAGER. FÖRNAN HAR
BRUTITS NER AV MASKAR,
SKALBAGGAR, SNIGLAR,
GRÅSUGGOR, BAKTERIER OCH
SVAMPAR TILL RÅHUMUS.

BLEKJORD. URLAKAD NÄRINGS-
FATTIG JORD.

ROSTJORD.

GRUND. OFÖRÄNDRAD MORÄN
SOM FUNNITS PÅ PLATS FRÅN
BÖRJAN. URBERGURBERG

Gammal trädgårdstomt

Tillförd näring
i form av mull-
råämnen tex
kompostjord,
gräsklipp,
stallgödsel,
torvmull o sv.

MATJORD.

ALV. RÖTTERNA SÖKER
SIG LÅNGT NER I ALVEN.

GRUND. OFÖRÄNDRAD
MORÄN SOM FUNNITS
PÅ PLATS FRÅN BÖRJAN.

N
A
TU
R
LI
G
JO
R
D
M
Å
N

K
U
LT
U
R
JO
R
D
M
Å
N

12 VÅR 13VÅR



1 Plats. Innan du köper fröer, tänk
efter – har du plats för allt du vill så
och förkultivera på fönsterbänken eller
under växtbelysning.
2 Jord. Så i bra sparsamt gödslad
såjord som innehåller extra sand för
god dränering.
3 Ljus. Småplantor måste få tillräck-
ligt med ljus för att inte bli långa,
gängliga, bleka och veka. Har du till-
räckligt med ljusa fönster att ställa
småplantor i? Om inte, investera i bra
växtbelysning kopplad till en timer, så
blir du inte låst till att använda enbart
fönsterbänkarna som odlingsplats.
Det är ingen idé att börja odla för
tidigt på våren om man är beroende
av dagsljus från fönster.

4 Luftfuktighet. Problemet med att
så inomhus är ofta den torra inomhu-
sluften. Frön gror ofta bättre och de
små groddplantorna mår bra vid hög
luftfuktighet. En sålåda med transpa-
rent lock med ”högt i tak” eller ett
miniväxthus håller kvar fukten runt
frön och groddplantor. Frön som med
fördel sås i sålåda/miniväxthus är ba-
silika, ageratum, lejongap, heliotrop,
zinnia mfl. Gurka, kapkrusbär och
tomatfrö gror i vanlig inomhusluft –
jorden måste naturligtvis hållas fuktig.
5 Vattning. Håll jorden fuktig men
absolut inte blöt när fröna gror. Vatt-
na regelbundet när plantorna kommit
upp. Det är viktigt att småplantor inte
slokar av vattenbrist. Plantor kan ock-

så sloka av för mycket vatten – dvs
av att de blir stående i vatten och att
rötterna inte får något syre.
6 Rothalsröta. Små fröplantor är
känsliga och kan angripas av svamp,
allra helst om plantorna står för mörkt,
för blött eller för svalt eller om inte
såjord används utan en mer gödslad
jord. Strö helt torr sand på jorden runt
småplantorna om det ser ut att ha bli-
vit för vått runt rothalsarna. Som all-
tid gäller – desto bättre odlingsförut-
sättningar, ju mindre risk för skadean-
grepp.
7 Temperatur. Generellt bör såtempe-
raturen ligga runt 20–25 plusgrader.
Vilken minitemperatur som krävs för att
fröet ska gro beror på vilken växt det är.

Sådd och förkultivering inomhus

ATT TÄNKA PÅ VID SÅDD OCH FÖRKULTIVERING INOMHUS

SKOLNING
Dela upp tätt sådda små plantor så
fort de kan hanteras till en eller några
stycken i varje låda eller kruka. När
plantorna blivit större, omskolas de till
en växt per kruka. Plantera då i vanlig
krukväxt- eller planteringsjord. Man
kan behöva skola om flera gånger
under förkultivering.

AVHÄRDNING
Växterna mår bra och blir härdade av
att stå utomhus under varma dagar.
När vädret tillåter kan växterna stå ute
dygnet runt för att genast tas in om det
blir kalla nätter med risk för nattfrost.
När risken för nattfrost är över plante-
ras växterna ut på balkongen i kruka
och låda eller i trädgården på friland.

UTPLANTERING
Småplantorna planteras ut på fri-
land, eller i kruka och låda, när all
risk för nattfrost är över. Plantera ut
en dag med mulet väder. Vattna re-
gelbundet och rejält till dess växten
har etablerat sig.

SÅLÅDA
Det finns ett stort utbud av sålådor,
pluggboxar och miniväxthus med trans-
parenta lock för fönsterbänken. De går
också att ha inne i rummet förutsatt att
man har en bra växtbelysning alldeles
ovanför odlingen. Ju högre i tak det är
i miniväxthuset, desto bättre. Värmen
och luftfuktigheten är jämn och hög –
fröna gror lätt och de små groddplan-
torna trivs. När plantorna blir några cm
höga skolas de över till krukor.LÅDA MED TRANSPARENT LOCK, HÖGT I TAK OCH

TAKVENTILER. HÄR KOMPLETTERAD MED EXTRA
VÄXTBELYSNING ALLDELES OVANFÖR LÅDAN.

SMÅ SÅLÅDOR OCH KRUKOR MED INBYGGD UN-
DERVÄRME I LÅDAN. KAPILLÄRMATTA, FINNS SOM
TILLBEHÖR.

UNDERVÄRME

KAPILLÄRMATTA

SÅ I TORVBRIKETTER

1 Se till att briketterna får ligga
tillräckligt länge i ljummet vatten
för att svälla upp och genomfuktas.
Rugga upp nätkanten så att jord-
ytan upptill blir större. Ställ de helt
genomfuktade torvbriketterna på
en fönsterbricka eller i sålåda/mini-
växthus.

2 Så två frön i varje torv-
brikett (här tomatfrön).
Riktigt stora frön (från
tex pumpa och squash)
sås ett och ett – glöm
inte att märka sådden
med namnetikett.

3 Klipp bort den sämst
utvecklade groddplantan
och låt den kraftigaste
och finaste stå kvar och
utvecklas vidare.

4 Skola över växten till
kruka när den har fått
några blad/bladpar. Klipp
helst upp nätet på något
ställe när du skolar om
växten. Tomatplantor kan
med fördel sättas med
stammen lite djupare ner
i jorden.

SÅ I KRUKA
Använd såjord och kruka med dräneringshål. Krukan kan täckas
med en transparent plastpåse eller en avskuren transparent
plastflaska som ett fuktighetshållande miniväxthus över sådden.
Små frön sås flera av samma sort i en kruka. Ställ alltid sådden
varmt och ljust.

Fönsterbricka med tillklippt kapillärmatta underlättar
bevattningen och gör att många små krukor får plats på
fönsterbänken i ett ljust fönster.

DRÄNERINGS-
HÅL

BLOMPINNE

PLAST-
PÅSE

AVSKUREN
PLASTFLASKA
FÖR ATT HÅLLA
LUFTFUKTIGHE-
TEN HÖG

NAMNETIKETT

Använd fyrkantiga plastkrukor för att utnyttja utrymmet på
plastbrickan optimalt. Brickan är lätt att flytta när plantorna
ska bäras ut och in vid avhärdning.

För lite ljus gör att småplantorna blir bleka, långa,
gängliga och vrider sig mot ljuset. Plantorna ska stäl-
las i ljust fönster eller stå under växtbelysning.

TOMATFRÖN
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