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Såing er den billigste måten å skaffe seg mange planter.
Det er også den enkleste måten å skaffe seg litt uvanlige planter.
Det er spennende og morsomt.
Du har noe å stelle med på en tid av året hvor det ikke er stort annet å gjøre enn å måke snø
og lese hagebøker.
Sommerblomster er stort sett veldig enkelt, de skal ha det forholdsvis varmt frem til spiring,
deretter kjølig og lyst, så de ikke blir for lange og slengete.
Noen planter blir best hvis de får greie såingen selv (f.eks. revebjelle, ringblomster, valmuer,
agurkurt, akeleier, -disse sår man en gang, og det vil alltid dukke opp frøplanter i nærheten,
disse kan evt. flyttes på våren) Enkelte planter såes direkte på voksestedet om våren, de blir
som oftest lange og slengete hvis de blir forhåndsdyrket inne (kornblomster, solsikke, valmuer)
De fleste frø er "lysspirende", det er derfor viktig at de ikke blir dekket for mye. Dekking med
Vermikulitt er bra, den slipper til noe lys.
Mørkespirende frø spirer ikke hvis de ikke blir dekket helt.
Staudefrø har mange forskjellige mekanismer som hindrer/forsinker spiringen. Stort sett
oppnåes bra resultat med følgende metode:
Frøene såes på vinteren, pottene dekkes med Agrylduk, står inne et par dager, frøene trekker
til seg fuktighet. Så settes pottene ut, dekkes godt med snø. Hvis det ikke er snø, dekkes med
noe annet. Rett ut i 25 kuldegrader uten dekking er ikke å anbefale.
Du kan la frøene kan stå ute til våren kommer og la naturen gå sin gang, men mange er så
utålmodige at de tar pottene inn i mars en gang for å få litt fortgang i sakene. Pottene må
beskyttes mot sol.
Frø som er i ferd med å spire tåler ikke uttørking, da er det ingen redning for dem, så pass
godt på!
Enkelte frø er såpass vriene at de ikke spirer ved denne behandlingen, Noe spirer først andre
året. Hvis du prøver et slag, år etter år, uten resultat, bør du undersøke litt videre.
På nettet finnes mange steder med tabeller over behandlingen av de forskjellige frøene.
Magnar har en lang liste hvor det også er med antall dager for spiring
Mine såmetoder
Jelitto Har en stor katalog, hvor alle plantene er merket med et nummer og en bruksanvisning
for de forskjellige
Jelitto
Impecta har en grei søkefunksjon du søker på katalognummer eller plantenavn, får opp
informasjon hvor du kan se på bilde, klikker du på såmetode, så kommer den rette såmetoden
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frem (jeg synes nok de gjør det litt mer vanskelig enn nødvendig, enkelte ganger)
Impecta
Jeg vi tro at tilsvarende tabeller finnes hos mange andre firmaer også.
Selv om noe frø "må ha spesialbehandling" er det like ofte et spørsmål om hvor ferskt frøet er.
Noe bør såes rett etter det er modent. Det kan være dødt, eller gått i "tung dvale" når du får
det.
Store harde frø lever gjerne lenge, men det kan være vrient å oppheve dvalen. Bløtlegging i
vann (evt. varmt) kan hjelpe. Behandling med diverse kjemikalier kan også være en løsning.
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