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Faktablad – Varför skola vi?

Ljus och temperatur

Följ med från frö till färdig planta…

Lagom temperatur i såjorden är ca 20-21°C. Placera sådden ljust
när hjärtbladen har kommit upp.

Frö

Omskolning

Frön är olika, men ändå lika. Alla frön består av skal samt
frövita med grodd. Oavsett hur fröet ser ut, har det sin egen
energi (frövitan) så att det kan gro med en rot och skicka upp
sina första blad, hjärtbladen.

När groddplantan har vuxit till sig och karaktärsbladen visar sig är
det dags att ”skola” om. Plantorna står ofta trångt och sträcker sig
då mot ljuset och blir taniga och klena. Nu behöver plantan också
mer näring för att växa – den näring som fanns i fröet är förbrukad.

Jord
Använd svagt gödslad såjord, gärna blandad med Perlite eller
Vermiculite, som gör den luftig och porös.
Perlite – upphettat vulkaniskt glasmineral (ser ut som smulad frigolit)
Vermiculite – upphettat mineral
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Fyll till exempel ett dränerat plasttråg med såjord.
Vattna igenom, gärna med ljummet vatten som lättare sugs upp
av jorden.
Så fröna glest.
Beroende på storlek täcks fröna med siktad såjord. Mer jord på
större frön, lite eller inget alls på små frön. För ljusgroende fröer
väljer du perlite istället för jord.
Duscha försiktigt – små frön kan lätt flyta iväg.
Täck med genomskinlig plast för att kunna hålla jämn fuktighet.
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Håll i ett hjärtblad och lossa planta och rot försiktigt ur såjorden
(helst med en liten jordklump).
Plantera plantan i en större kruka (t.ex. 9x9 cm) med god jord.
Vattna och placera krukorna riktigt ljust och helst varmt om
rötterna och svalt om toppen (det ger knubbiga och fina plantor).
Vid behov kan man plantera om i ännu större krukor med riktigt
välgödslad jord.

Glöm inte att etikettera plantorna – minnet sviker alltid!
			

Lycka till!

Så inte för tidigt, vänta hellre längre in på våren. Det gror och
växer snabbare när ljuset är starkare.
Det finns alltid undantag hur fröer gror. En del vill gro mörkt,
andra ljust. Några behöver kylas och en del måste man slipa
skalen på.
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