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Land älskar svensk mat och dryck 
– att laga den och njuta av den.

Land är till för dig som älskar livet 
på landet och landsbygden.

Land står på din sida - alltid.

Det bästa med Land
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ODLA I LÅDOR ELLER  
PÅ FRILAND? 
Innan du planerar din köksträd-
gård, läs det här!

HÅLL KOLL PÅ TEMPEN! 
 Så varm behöver jorden vara  
för att sådden ska gro.

VAR, NÄR, HUR? SÅ FUNKAR 
FÖRSÅDD 
Alla frågor och svar för lyckad 
förkultivering.

6 SORTER SOM STARTAR  
DITT ODLINGSÅR  
Här är grödorna som behöver 
tidig start.

LÄR DIG ODLA SVARTKÅL 
Vacker, pamig, full av närings-
ämnen. Så ska svartkålens frön 
hanteras. 

SMARTA KÄRL FÖR FRÖN 
Återbruk och smarta idéer  
till din sådd.

5 BEVATTNINGSKNEP  
Så får du tåligare växter..

Land firar 50 år som landsbygdens röst  
som för samman stad och land. Sedan starten 

1971 - då, nu och framåt!
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Odlingslåda eller friland 
– plus och minus

	■ + Odlingslåda: Är lätt att anlägga utan 
att du behöver gräva. Lägg ut kartong eller 
papper på marken under så att ogräset inte 
kommer upp. Odlingslådorna kan också 
göras rejäl höga så att du når även om du 
odlar från rullstol eller har svårt att böja 
knäna. 
 Odlingslådan kan också förses med en 
kant i metall eller plast som gör det svårare 
för sniglarna.

	■ – Odlingslåda: Odlingen behöver vattnas 
oftare eftersom fukten avdunstar. Sedan är både 
materialet till lådorna och jorden för att fylla dem en 
kostnad.

	■ + Odla på friland: Flexibel och utrymmessnål odling 
som gör det lätt att byta plats på grödorna mellan sä-
songerna. Behöver vattnas mindre än en odlingslåda.

	■ – Odla på friland: Kräver mer grävjobb och måste 
skötas från marknivå. Svårare att hålla sniglar borta.

Sätt potatisen rätt
	■ Potatis sätts på 8–10 centimeters 

djup och behöver stå med 17–30 cen-
timeters avstånd för att plantorna ska 
utvecklas bra. Sena sorter kräver mer 
utrymme än tidiga. Sätt  
potatis med den sida som  
har flest groddar eller ”ögon”  
uppåt och täck med jord. När  
är det dags? Jorden ska vara  
cirka 8 grader varm.

Spetsgardin  
på nytt sätt

	■ Satsa på återbruk. Du kan 
använda fiberduk men ett su-
persmart alternativ att skydda din 
späda odling mot solens strålar är 
en tätmaskig spetsgardin, den skyddar 
sådden mot kyla men släpper också igenom 
vatten. Dessutom håller den i åratal och går att tvätta.

Håll koll på tempen
	■  Här får du en hint om hur många grader 

jorden ska hålla för att frön och utsäde kan gro i 
lugn och ro.

4-5 grader:   Bondböna.
5-6 grader:    Dill, kålrabbi, kårot, palsternacka, 

persilja, rucola, rädisa, sallat, spenat, 
sättlök, ärter.

8 grader:   Potatis. 
10 grader:    Grönkål, mangold, morot, rödbeta.
12 grader:   Bönor. 
15 grader:    Tidiga majssorter kan direktsås i 

södra och möjligen mellersta  
delarna av landet, i varma lägen.  
I övrigt måste de förodlas.

Stor krukmakare 
■	Gör dina egna krukor utav papper. 
Med den stora krukmakaren kan du både 
göra stora och små krukor av tidnings-
papper.  

Den lilla krukan blir 6 cm i diameter och 
maxhöjd 7 cm, den stora blir 8 cm i dia-
meter och får maxhöjd 10 cm. Tillverkad i 
björk och bok och en tecknad instruktion 
medföljer.

Beställ Krukmakaren eller läs mer på 
Landshopping.se

179 kr

FAIR ZONE  trädgårdshandskar
■	Robusta stickade bomulls- 

handskar i stl S, M eller L belagda 

med naturgummi, vilket ger maximalt 

skydd mot smuts och taggar. Hand-

skarna är lätta att tvätta rent. 
Beställ handskarna eller läs mer på 

Landshopping.se

199 kr

Gröna notiser

www.landshopping.se/sv/stor-krukmakare
https://www.landshopping.se/sv/tradgardshandskar-av-fair-trade-fcs-naturgummi
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Så lyckas du  
med att förså! 

Allt du behöver vetaAllt du behöver veta

Att förkultivera, eller förså, frön är ofta nödvändigt i Sverige.  
Men vad betyder det? Och hur gör man det bäst? Här får du svaren.
TEXT HELENA JÖNSSON  | FOTO ISTOCK

Starta tidigt! Förkultivera under januari -mars
Att förkultivera är att hjälpa plantorna på traven och det betyder att 
du kan tjuvstarta våren inomhus! 

■    Varför ska jag förså? 
Sveriges vår och sommar är för vissa sorter alldeles för kort för 
att hinna sås, gro och växa till sig. Därför måste du börja med att 
förkultivera, alltså förså, inomhus så att du kan hjälpa växterna lite 
på traven. 
 Vissa sorters växter måste förkultiveras för att hinna bli färdiga i 
vårt klimat. Andra kan det löna sig att förkultivera för att undvika 
olika former av skadedjur. Exempel på det kan vara olika sorters kål.

■   När ska jag förså? 
Titta på fröpåsen som du ska använda. Där står det när du kan sätta 
i gång med att plantera fröerna inomhus.

■   Räcker dagsljuset? 
Sår du före mars så behöver du extra belysning för plantorna inte 
ska bli rangliga.

■   Rätt temperatur för dina frön 
Många fröer behöver värme för att gro. Ställ sådden uppe på till 
exempel kylskåpet. Den extra värmen är till för att starta sådden 
sedan ska plantorna flyttas och stå svalt så de inte torkar så lätt. 

 ■   Så vattnar du efter sådd 
Efter att du har sått enligt instruktioner på fröpåsen så måste du 
tänka på hur du vattnar. De sådda fröna, alltså sådden, måste man 
vattna ordentligt. Men för att fröna inte ska klumpa ihop sig eller 
spolas bort, bör man vattna underifrån. Det låter ju omöjligt, eller? 
Inte då. Ställ såkrukan eller tråget på ett fat eller en bricka och 
vattna på den. Du ska vattna underifrån. Då kommer sådden hållas 
perfekt fuktig för att dina frön ska ta fart.

■   Täck med plastfilm 
När man har vattnat ska man täcka sådden med plastfilm eller 
dylikt, för att inte sådden ska torka ut. Du skapar alltså som ett litet 
miniväxthus för plantan när du sätter på plasten. Men glöm inte 
att man måste göra några luftningshål i plasten så att det inte blir 
alldeles för   tätt.

■   Viktigt att avhärda 
Du kanske har fått upp massor av små skira gröna blad och små-
plantor efter din förkultivering. Underbart! Men du kan inte riktigt 
plantera ut allt nu. 

Du behöver nämligen avhärda plantorna. Det gör man genom att sät-
ta ut plantorna under några timmar när det är lugnt och ljumt väder. 
Man bör däremot inte sätta dem i direkt solljus i början. Efterhand kan 
du öka tiden till flera timmar efter några dagar. Och tillslut har du haft 
ute plantorna flera timmar och du kommer förhoppningsvis märka att 
de är starka nog att klara sig utomhus. Då är det dags att gräva lämpli-
ga hål ute på frilandet, pallkragen eller krukan i växthuset. Lycka till! ■

Bra att tänka på!
Sådder som spirar inomhus under vinter 
eller tidig vår behöver extra belysning för 
att växa sig kompakta och stadiga. ■

Skillnad förså norr och söder
Olika frön kräver olika lång tid på sig att gro och växa till sig. Beroende på gröda 
får du räkna med en groningstid på mellan fyra och sexton dygn och en total tid 
på upp till åtta veckor från sådd till utplantering. I mellersta Sverige sker utplan-
teringen i slutet av maj eller i början av juni, i södra Sverige några veckor tidigare 
och i landets norra delar ett par veckor senare. För att veta när risken för nattfrost 
är över behöver du hålla koll på väderleksrapporten. Det är dock en senare fråga, 
jan-mars är det förkultivering som gäller. ■

7 tips som hjälper 7 tips som hjälper 
 dig att att lyckas! dig att att lyckas!

 
BESTÄLL KRUKMAKAREN  
och gör dina egna papperskrukor!

https://www.landshopping.se/sv/stor-krukmakare
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De sorter som bör sås i början av året är de 
som tar tid på sig att gro eller växa till sig. 
Oftast är det grönsaker och blommor som 

har sitt ursprung från varmare platser på jorden, 
och som helt enkelt behöver värme lite längre än  
vad den nordiska sommaren kan ge.

Det absolut viktigaste när du sår fröer under vintern och 
tidiga våren, är att din odling får tillräckligt med ljus när 
plantan väl visar sig över jordytan. Utan tillräckligt med 
ljus så är arbetet ofta bortkastat. Växter behöver 12–14 
timmars ordentligt ljus för att växa, må bra och bli plantor 
som senare klarar utomhusmiljön. För mörka förhållanden 
leder till att du får rangliga och svaga plantor som inte får 
en särskilt bra start.

Många tycker det är svårt att få plats med sina sådder 
hemma. Ett tips när, det är för trångt på fönsterbrädan, 
är att skapa små odlingsstationer med växtbelysning och 
gärna en elektrisk värmematta så att de gror. Kanske har 
du outnyttjat utrymme under en trappa, i arbetsrummet eller 
i vedförrådet? Kanske kan en del av matbordet få prydas av spi-
rande små hjärtblad? Det är både spännande och härligt att 
följa sådden – i synnerhet för de minsta i hushållet. ■

Om du vill kan du starta 
säsongens första sådd redan i 
januari. Här är sex sorter av både 
ätbara och blommande växter 
som behöver komma igång tidigt 
på året. 
TEXT HELENA NIMBRATT 

sorter somsom 
startar ditt odlingsår!ngsår!
6Odlarglädjen vaknar tidigt 

Aubergine  
– Investera i odlingspluggar!

5
Purjolök  

– Så nyttigt och så gott!

4

Paprika  – ekologiskt odlad är lyx!

2

Kronärtskocka  – Skördas ca 6 månader efter sådd.

6

Pelargon  
– Byt och ge bort. Så uppskattat!

3

Det här behöver du 
INTE så tidigt!
Gurka, pumpa och melon växer 
snabbt och blir på kort tid stora, rent 
av för stora. De behöver du inte stres-
sa med att förså. Vänta till längre in på 
våren och sätt ut mindre plantor.

Chili  
– gärna flera olika sorter!

1
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Svartkål är kålsläktets snyggaste sort, 
ibland kallas den också palmkål. Den är 
en korsning mellan savojkål och grönkål 
och en av de mer tåliga kålsorterna att så. 
Längst i söder kan den sås direkt utomhus 
men försådd ger försprång.
TEXT KRISTINA BÄCKSTRÖM 

Lär dig att  
odla svartkål! kål! 

Så här gör du:
■    Sådd 

Så inomhus i mars-maj. Du 
kan också så frön senare 
under säsongen och ha 
plantor på lager för att 
fylla ut i bäddarna.

■   Sådjup 
Cirka 1 centimeter,  
så glest.

■   Placering 
Nysådda frön vattnas och 
täcks med plast försedd med 
lufthål. Ställ den i cirka 20 
grader först, svalare när fröna 
kommit upp. Under 14 grader blir 
det för kallt.

■   Grotid 
Fröna tar mellan 5 och 15 dagar på sig för att gro.

 ■   Utvecklingstid 
Räkna med 4-6 veckor inne innan plantorna klarar livet ute. Man 
räknar med cirka 10 veckor från sådd till vuxen planta.

■   Utplantering 
Palmkål tål en och annan frostnatt men bara om den fått vänja 
sig. Låt den stå ute i skuggan några dagar så att den blir tuffare. 
Plantorna planteras lite djupare än de växte i krukan, det minskar 
risken för att kålfjärilar ska lägga sina ägg i odlingen.

■   Spännande att testa 
En av de vackraste är kulturarvssorten ’Nero di Toscana’ med sina vackra 
blågröna, bubbliga blad. En grönare och kortare variant är sorten 
’Yurok’. Perfekt att sätta bland blommorna i rabatten eller utekrukan.

Svartkålsorten, ”NERO DI TOSCANA” so
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 ”NERO DI TOSCANA” 
Smarta kärl för frön
Sålåda i plast. Ett grunt tråg med dräne-
ringshål i botten passar särskilt bra för små 
frön som sås tätt och ofta planteras om i stör-
re krukor senare. Tråg som du köper köttfärs 
eller vindruvor i är perfekta. Fruktlådorna har 
dessutom både dräneringshål och ett fint 
lock, perfekta små växthus.

Krukor i torv eller papper. Färdigköpta krukor 
av pressad torv delar en födel med pappkrukor 
du gör själv av tidningspapper. De går att plan-
tera ut direkt och multnar bort.

Mjölk- och juicekartonger. Diska noga, klipp 
av ett hörn för dränering och så. De kan klippas 
till breda tråg eller raka krukor och användas 
både till bredsådd av frön till större fröer som 
vill stå ett och ett. 

Pluggbrätten. Färdiga småkrukor som sitter 
ihop i ett stort sjok. Perfekt till fröer som vill ha 
rötterna i fred, till exempel luktärter. ■
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    SKVÄTT INTE  
Vattna i stället mera sällan och 

rikligare så att vattnet går på dju-
pet. Det får plantorna att låta rötterna 

söka sig längre ner i jorden.

STÄLL KRUKOR I SKUGGAN 
 Har du tur kanske själva krukan kan stå skuggigt medan 
plantan kan sträcka sig upp i solen. Det spar på vattnet.

TÄCKODLA 
En grönsaksbädd eller rabatt med bar jord blir av med 
fukt mycket snabbt. Täck med gräsklipp och annat orga-

niskt material, det hejdar avdunstningen. Du kan också 
plantera krypande växter i mellanrummen.

GE VATTEN VID ROTEN 
Törstiga växter kan få en slangsnutt eller en kruka med 
hål i nergrävs intill stammen. Vattna sedan i den så går 
vattnet den behöver direkt till rötterna.

HA EN BARNKAMMARE PÅ GÅNG 
Så frön kontinuerligt under säsongen, på friland i ett 
hörn eller i tråg. Om något torkar bort och dör kan du 
snabbt fylla luckan.


