Hur vi sår våra fröer
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text och foto
Efter vårt besök för två år
sedan i Göteborgs botaniska
trädgård för att se hur de
samlar in och hanterar sina
fröer är det nu dags att titta
närmare på hur de sår dem.

1. Frösådd pågår med allt på plats.
En ren arbetsbänk och den skrivna
etiketten framlagd.
Lådan med förberedda såkrukor,
sandsåll, plattare och penna finns på
plats.
2. Björn fyller krukorna med jord.
3. Jorden trycks försiktigt till för att
få en jämn såyta och samma höjd i
alla krukor.
4. De färdiga såkrukorna placeras i
lådan.
5. Fröna placeras ut i såkrukan, i det
här fallet en lönn från Jerusalem.
6. Med hjälp av sållet täcks fröna
med ett tunt lager av sand.
7. Till sist täcks ytan med grovt grus
eller kross och etiketten sätts på plats.
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8. Kaffeburken för primulagruset har
numera ersatts av en glassburk i plast.

De medlemmar i Konnässörsklubben som vid
köp av fröer fått den lilla förklaringen ”Behandling av frösådder” kommer att känna igen sig
och jag har lagt till kategoribeteckningen därifrån i mina metodbeskrivningar.
Gruppen jag besökte heter Vildflor och de sår i
huvudsak vilda perenna, mer eller mindre härdiga växter från bergstrakter runtom i världen.
Den som sår mest där är Björn Wretman som
berättar för mig att ett normalt år sår de närmare 1 200 olika arter/sorter. Genom åren har
de utarbetat enkla och okomplicerade metoder
som ger bra resultat. Såjorden blandar de själva
(se rutan). Tidigare hade de ganska många
jordblandningar men nu använder de en basblandning till både sådd och skolning av nästan
alla växter. Undantaget är ljungväxterna som
har en egen blandning. Efter skolning vattnas
det enligt promillemetoden och därför räcker
det med en måttlig mängd näring i basblandningen. De flesta sådder sker i 7×7×7 cm krukor
och 28 av dem (4×7) passar precis i de lådor [5]
som används allmänt i trädgården. Frökrukorna
återanvänds och tvättas inför varje ny säsong.
Då de sår eget frö används ibland större krukor
eller, vid riktigt stora mängder, tråg. Ett litet
problem är att deras favoritkruka för egna och
speciellt löksådder har gått ur marknaden. Det
är en lite större (11×11 cm) stadig, grön kruka
som efter många år börjat bli skör och numera
måste hanteras väldigt varsamt.
På frågan om hur mycket som gror får jag
svaret att från det frö som de själva samlar in
gror så gott som allt. Egeninsamlat har ju den
fördelen att man inte förlorar någon tid för
de fröer som behöver sås direkt. Bland dem är
många lundväxter, som t.ex. Trillium, Corydalis
och Ranunculaceae i allmänhet. Extra griniga
är bl.a. Colchicum och junoirisar som bli erkänt
oberäkneliga om de inte sås väldigt tidigt. Av
fröer som kommer utifrån gror gissningsvis runt
80 % och det beror förmodligen på att de fröer
som inte grott varit för gamla.
Vartefter fröerna kommer in läggs de in i databasen. Etiketterna skrivs ut via datorn. De
skriver etiketterna på en självhäftande plastfilm
i A4-format, som sedan klipps i remsor och
klistras på en vanlig plastetikett. Databasprogrammet innehåller en rutin som hjälper till att
placera ut texten. Etiketten håller utan problem
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i minst 3 år, eller egentligen den tid som behövs
med deras hantering av frösådder och skolade
plantor i kruka. För handskrivna etiketter är det
vid sidan av blyerts endast Penol 775 som fått
godkänt för användning.
Efter att etiketterna är klippta sätts de fast på
respektive fröpåse med ett gem. Fröet ”klassas”
sedan efter såmetod och placeras i en låda där
varje såmetod har sitt eget fack. På frölådan står
det förresten några väl valda ord från Henrik
Zetterlund över vad han tycker om dem som
packar fröer i plastpåse. Mot slutet av januari
startar såjobbet på allvar, utom för Crocus, Erythronium, Fritillaria (ej nordamerikanska), och
Narcissus som sås i augusti/september.

Förbereda såkrukan

Arbetet börjar med att en lagom portion basjord
sållas för att få bort de största torvbitarna (ca 15
mm såll). En sats krukor ställs upp på arbetsbordet och jorden fylls på med en skopa [2]. Sedan är det dags att ta fram plattaren, en fyrkantig träplatta [3], och försiktigt trycka till jorden
i krukan. Efter lite knackande på krukkanten
och ibland lite extra jord har krukan snart den
jordnivå som önskas [4], vilken är beroende på
storlek och typ av fröer som ska sås. Målet är att
krukan ska vara fylld till övre kanten när allt är
klart.
Ett extra påpekande är att de inte använder
något grus, eller annat dränerande material, i
botten på krukan som ibland rekommenderas.
Med rätt jordblandning får man aldrig några
problem – och det gäller även för nästa steg när
de nygrodda plantorna skolas.
När lådan är klar är det sedan dags att börja
så. En viktig grundregel är att bara hantera en
fröportion i taget. Att slarva med den regeln är
att inbjuda till misstag – och samma regel gäller
förstås under hela insamlings- och fröhanteringsarbetet.

Sådd

En fröpåse och motsvarande etikett plockas
fram. Fröpåsen hålls upp mot ljuset för att se att
inga frön sitter kvar i övre delen av påsen. Sedan
klipps påsen av för att få en rak och jämn kant,
vilket minskar risken för problem när fröna ska
från påsen till krukan. För de flesta fröer går
det sedan bra att så genom att hålla papperspåsen i ena handen och med den andra försiktigt
knacka på handen med påsen [1]. Vid mindre
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9. En av bänkarna i den stora
bänkgården. Krukorna från årets
sådd är utplacerade på sandbädden
och luftningspinnen håller uppe både
den tunna ramen med nätet (som
normal ska ligga nerfällt) och den
grövre ramen med kanalplast.
10. Bänken vid växthuset med ett
miniväxthus för ljusgroende Saxifraga
och ett antal nedgrävda lerkrukor
med frösådda ärtväxter.
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än 10 frön i portionen görs en anteckning på
etiketten, så att man inte i onödan behöver
vänta på att fler frön ska gro.
Det stora problemet är förstås att så jämnt och
inte för tätt. Är det många frön i portionen
är det bättre att så i flera krukor eller använda
en större kruka. Fluffiga fröer, t.ex. många
Anemone och Asteraceae, och de med svans,
t.ex. Clematis och Pulsatilla, behöver ofta lite
handpåläggning för att bli jämt fördelade. Så
här långt har de inte behövt fundera på vilken
såmetod som ska följas, men nu skiljer sig hanteringen lite beroende på metod.
Metod 1 – standard (kat. 1–3)
Det här är standardmetoden som används för
majoriteten av fröerna. När sådden är klar [5]
sållas sand över fröna så att de just täcks. Viktigt är att ha lagom fuktig sand, för blöt är den
svårsållad och för torr rinner den mellan fröerna
som ”flyter” upp och inte blir täckta.
På Botan har de ett hembyggt såll av en bit
plaströr med en epoxilimmad siktduk i ena änden [6]. En vanlig hushållssikt går utmärkt att
använda, även om den spiller på lite större yta.
Observera att vid små frön måste sållet hållas
nära krukan, annars kan fröna studsa ur krukan
när sandkornen landar på dem.
Krukan toppas sedan upp med ett lager grovt
grus [7]. Tjockleken på lagret beror lite på fröstorleken, men hellre lite extra än för tunt. De
använder naturgrus, men kross (2–5 mm) går
lika bra att använda.
Metod 2 – Asteraceae (kat. 4)
Används för stora ljusgroende fröer, huvudsakligen för Asteraceae där väldigt många kräver ljus
för att gro. Som metod 1 men utan toppning
med kross och därför en aning mer sand ovanpå
fröerna för att hålla dem på plats.
Metod 3 – Primula (kat. 4+)
Används huvudsakligen till primulasläktet,
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hanteras som metod 3, men täcks i stället med
ett lager av ”kaffeburksgrus” (ca 1,5–3 mm)
[8]. Det är en produkt som de får genom att
sålla mursanden. Namnet kommer av att det
ursprungligen förvarades i en kaffeburk.
Metod 4 – Saxifraga (kat. 5)
Används för små ljusgroende frön, huvudsakligen Saxifragaceae (Astilbe, Heuchera, Tiarella
m.fl.) men också t.ex. Hydrangeaceae (Deinanthe, Kirengeshoma, Philadelphus m.fl.) och
Calceolaria. Ingen täckning och fröerna får inte
torka ut. Krukorna placeras därför i miniväxthus.
Metod 5 – Rhododendron (kat. 6)
För ljungväxter, t.ex. Ericaceae och Diapensiaceae (Berneuxia, Galax, Shortia m.fl.), som
metod 5 men med en jord bestående av 1/3 sand
och 2/3 torv.
Metod 6 – Ärtväxter
För fröer med hårda fröskal som behöver slipas
för att fukten ska ta sig genom skalet. Efter
slipning läggs fröerna ett dygn i en mugg med
vatten och en droppe diskmedel. De bör då ha
svällt och vid sådd gror de omgående, ofta inom
ett dygn. Har fröna inte svällt kan de behöva
mer slipning. Björns favoritmetod är att lägga
ett sandpapper på bordet och vika ett annat
runt plattaren [3]. Fröna läggs på det undre
sandpappret och sedan gnuggar han försiktigt
med plattan. Eftersom ärtväxterna får långa
rötter och ogillar flyttning sås de helst i djupa
lerkrukor och då kan de stanna i den tills utplantering.
Efter varje kruka sopas arbetsbordet för att
undvika att något frö följer med i nästa kruka.
En bra arbetsplats och bra belysning är mycket
värt för såväl den allmänna trivseln som för att
spara på ögon och rygg.

Förvaring

De färdiga såkrukorna vattnas försiktigt och får
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stå inomhus 1–2 dygn, så när som på ljungväxterna som ställs direkt under belysning i ”kuvösen” i det varma växthuset [11]. Där samsas de
med dionysiasticklingar och annat ömtåligt.
Primula och Saxifraga ställs först ut eftersom
de verkar föredra några veckors kyla för att gro
bra. De tillbringar dessa veckor i en midjehög
bänk på utsidan av det svala växthuset [10].
I den extra djupa sandbädden brukar också
lerkrukorna placeras. Sedan ställs de in i den
kuvös som står i det svala växthuset [12], som
hålls frostfritt så fort som växterna i de öppna
bänkarna har vaknat.
Övriga fröer ställs utomhus i bänkgården. Det
är rätt djupa bänkar med ett metallnät undertill
för att hålla möss och sorkar på avstånd [9].
Även ovanpå bänken ligger det först en ram av
grovmaskigt nät för att hålla borta ovälkomna
besökare (t.ex. fåglar) och en ram med kanalplast som är stängd vid risk för minusgrader.
Den långa pinnen används när man ska arbeta i
bänken, för vädring som krävs när det är varmt
ute används mindre trekantiga stöd. Hela det
bänkområdet skyddas av skuggväv när solen blir
för påträngande. I mindre skala är bänkarna
lätta att göra med hjälp av pallkragar.
Gemensamt för bänkarna är att de har sandbädd, som luckras lite extra innan krukorna
placeras på den. Det är viktigt för att jorden i
krukorna ska få kontakt med sanden. Kapillärkrafterna hjälper då till med att hålla jämn fuktighet i krukorna. Annalena Bondesson berättar
att hon vid vattning för några år sedan såg att en
av de krukor, som inte hade grustäckning, var
torrare än de andra, men trodde att hon missat
att vattna den förra gången. När sedan samma
kruka var torr även vid nästa vattningstillfälle
lyfte hon upp den och upptäckte då att det
hamnat en liten sten under krukan, vilken gjorde att den inte fick kontakt med sandbädden!
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Av förklarliga skäl bör därför inte frökrukorna
flyttas i onödan. Mot slutet av säsongen, när
luckorna börjar bli fler än kvarvarande krukor,
sker dock en rejäl ommöblering för att göra plats
för det som ska sås direkt under hösten.

Skolning

Frökrukorna inspekteras minst en gång i veckan
och oftare under högsäsong. Krukor som grott
färdigt flyttas in till något av växthusen och
gödselvattnas enligt promillemetoden. Så fort
frösådderna blir hanterbara skolas de och hamnar under belysning. Grodda lök- och knölväxter skolas först inför tredje odlingssäsongen och
tillbringar den tiden på en sandbädd i det svala
lökhuset.

11. Kuvösen i det varma växthuset,
där rododendronfrösådderna
samsas om utrymmet med bl.a.
dionysiasticklingar.
12. Kuvösen i det svala växthuset.
Här står primula- och saxifragafröer
tillsammans med Paris, Smilacina,
Dysosma och några ovanliga
Trillium som de vill hålla extra
tillsyn över.

På Botan används de här jordblandningarna för såväl frösådd som skolning.
Standard, pH ca 6,5		

Rododendron, ljungväxter, pH ca 5

Torv, grovfibrig
20 l
Sand
20 l
Flis (2–5 mm)
20 l
Kompostjord
20 l
Finmalen dolomit 0,8 dl
Benmjöl
1,5 dl

Torv, ogödslad, okalkad 3 delar
Sand			1 del

Sanden som används är tvättad mursand 0–2 mm, vilket betyder att 0 inte finns
med längre.
Ett annat recept lämnas i såinstruktionerna från Konnässörsklubben:
3 delar torv/sand-baserad ”köpjord”, odlings- ej såjord
1 del sand
1 del fina (2–6 mm) Lecakulor
1 del steriliserad trädgårdsjord.
Sterilisering kan göras i ”stekpåse” i ugn eller mikrovågsugn, jorden ska ha uppnått 90 °C, men helst inte mer, under uppvärmningen.
En nödlösning är inköpt såjord, men redaktören har dåliga erfarenheter från
flera olika fabrikat och av de jag testat är det bara Hasselfors S-jord med perlit
som jag tycker är OK. Men jag lägger ändå till lite flis och ibland lite mer perlit
då jag emellanåt tycker att det för lite (ojämnt blandat på fabriken ?).
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