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Trädgårdstips - enkelt att så sommarblommor!

Det finns en hel rad sommarblommor, det vill säga ettåriga växter, som kan eller rent 
av bör, sås direkt på växtplatsen. Man kan börja så fort jorden reder sig, det vill säga 
när den inte längre klibbar fast vid redskap. Det brukar vara under april. De växter 
som nämns här kan också sås under hösten, men då får du räkna med att det blir mer 
chansartat. Dåligt vinterväder, fåglar, insekter kan påverka resultatet, men som regel 
går det ganska bra.

Vårsådd:

1.    Ta bort eventuella ogräs, lägg på lite ny jord om den gamla är utarmad. Det 
räcker i de allra flesta fall.

2.    Kratta ytan och vattna.

3.    Strö ut fröna så jämt som möjligt och inte tätt. Tänk på att med lite tur blir 
varje frö en planta som behöver utrymme för att trivas. Om du sått för tätt 
måste du gallra och det är ett pilligt jobb. 

4.    Kratta försiktigt, vänd på krattan och stöt lätt över jorden med baksidan. Det 
är viktigt att fröerna får kontakt med den fuktiga jorden. 

5.    Vill du skynda på processen kan du lägga över en fiberduk. Det är också 
viktigt att hålla sådden fuktig utan att du flyttar fröerna med vattenstrålen. 
Använd en stril..

6.    Plocka blommor till buketter. Det stimulerar tillväxten och du får fler 
blommor. Har du ork kan du också ta bort överblommat.

 

VAD SKA MAN SÅ?

Ringblommor förstås! Den vanliga orangegula ringblomman i all ära men titta också 
på systrarna. ’Orange Flash’ med rosatonad framsida och rostfärgad baksida är 
bedårande. Det är också ’Oopsy Daisy’ som skiftar i många nyanser – kan till och 
med vara vit med orange bladspetsar. ’Pink Surprise’ har flerdubbla uppsättningar 
kronblad, som skiftar i aprikos, månskensgult och rosa, läckert!
Sömntutan med det tungvrickande vetenskapliga namnet Eschscholzia californica, 
ingår i vallmosläktet, vilket man nog kan se.  ’Copper Swirl’ är oemotståndlig med 
just kopparfärgade blommor. Detsamma gäller färgmixen ’Jelly Beans’ i allt från 
brinnande orange till gammaldags rosa. Blommar hela sommaren.
Blåklinten är ljuvlig. Finns i rött, rosa, lila och vitt men för mig är den blå, alltid blå. 
’Blue Boy’ är en förtjusande sort. Så gärna ringblommor och blåklint tillsammans så 
får du en ögonfröjdande rabatt.
Grekisk lövkoja tycks vara lite bortglömd. Synd! Få blommor doftar så ljuvligt i 
sommarnatten. Så lövkojan nära uteplatsen för att uppleva den under ljumma kvällar.

Ettårig vallmo av alla sorter får du för all del inte missa. Det finns massor att kolla 
upp. Pionvallmo är lurviga skönheter, som faktiskt håller mycket längre i vas än man 
tror. ’The Giant’ är underbar och har stora vackra frökapslar. De mindre, som 
kornvallmon, finns också i ljuvliga sorter. Kolla bara ’Amazing Grey’! Gå igenom 
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utbudet av ettårig vallmo så kommer du att hitta mycket att gilla.
Det vanliga linets blå blommor är så söta och frökapslarna så vackra. Om du har 
linfrö i speceriskåpet så är att bara ett ta en näve och strö ut där du tycker att det 
skulle passa. Svårare än så behöver det inte vara.

 

(Detta läggs också ut på Nockens Facebook-sida. För att du ska se hur växterna ser ut 
har jag länkat till bilder, ofta fröfirmornas. Det betyder inte att du bör handla där utan 
kolla upp var du hittar fröerna billigast. Det är stor prisskillnad trots att fröerna ofta 
kommer från samma producent.)

Frågor? Jag svarar: ulla.hasselmark@ordochbild.com
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