
 

Den store frø guide 
God fornøjelse 🌱



Hvad finder du i denne guide? 🤔  

I guiden her finder du alt hvad du skal vide omkring de frø du lige har købt. 
På den første side finder du indholdsfortegnelsen, hvor du hurtigt kan trykke dig 
frem til de frø du har købt. Læs gerne vores korte guide herunder. 

Guide til at så dine frø 🧑🌾  

Step 1: Forspir dine frø ved at bruge en spirebakke eller almindelige urtepotter. 

Step 2: Læg ét frø i hvert rum og dæk frøet til med et tyndt lag jord. 

Step 3: Sørg for at planterne får rigeligt med lys, og at jorden er fugtig. 

Step 4: Når frøene spirer og pladsen er trang, så omplant i en større potte. 

Step 5: Når planterne er vokset sig større, er det tid til at plante dem ud i 
køkkenhaven eller drivhuset. 

Under beskrivelsen til alle vores frø kan du se de specifikke råd til forspiring og 
såning. God fornøjelse med dit næste frø-projekt! 
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🥬  Grøntsager 

Græskar 'Jack O’Lantern' 

Jack O'Lantern 'er den type squash, der typisk bruges til Halloween-dekorationer. 
Frugterne begynder først at ændre farve fra grøn til orange, når de modnes. Frugterne vejer 
ca. 3 kg. 

Hurtige fakta: 

Planteafstand: 150x70 cm 
Position: sol 
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Plantehøjde: 60-90 cm 
  
  
Guide til såning: 
  
Forspiring: maj 
Omplantning: juni 
Såning udendørs: juni 
Høst: september 

Ærtefrø “Kelvedon Wonder” 
’Kelvedon Wonder' er en ært, der kan dyrkes uden støtte. Denne sort er meget ufølsom 
over for skadedyr og sygdomme, så den er attraktiv at dyrke. Såning kan begynde i februar. 
Sukkerærten (dværg) Kelvedon Wonder er en sød, rynket ært. Kelvedon Wonder smager 
fantastisk.  

Hurtige fakta: 

Sådybde: 3-8 cm 
Planteafstand: 50x5 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 60-80 cm 
  
  
Guide til såning: 
  
Forspiring: februar 
Omplantning: marts 
Såning udendørs: marts - april 
Høst: juni - juli 
   

Bladbedefrø “Perpetual Spinach” 
  
Bladbedefrø 'Perpetual Spinach' er let at dyrke på alle jordtyper.  ’Perpetual Spinach’ 
producerer masser af grønne blade med tynde årer. Denne sort af bladbedefrø har tynde 
årer med mange grønne blade og kan tilberedes på flere måder. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2-3 cm 



Planteafstand: 20x15 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 40 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: september - oktober 
Høst: december – februar 
  

Dværg bønnefrø ”Faraday” 
Dværg bønnefrø ’Faraday’ får meget fine, lange, mørkegrønne bælge. Denne type af fransk 
dværg bønnefrø er velegnet til både salater og andre lune retter. Dværg bønnefrø 
’Faraday’er en meget fin fransk bønne af typen 'haricot vert', som er snoreløs og har en 
meget god smag.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2-3 cm 
Planteafstand: 45x10 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: maj - juli 
Høst: juli - oktober 
  

Rødbedefrø “Detroit 2” 
  
Rødbedefrø af sorten Kogel 2/Detroit 2, er en sort til dyrkning sommer og efterår og er 
særdeles velegnet til konservering. Til konservering er såning af rødbedefrø ’Detroit 2’ i 
anden halvdel af maj den bedste periode. Derefter om efteråret. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1 - 2 cm 
Planteafstand: 20 x 8 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 20 - 40 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: februar - marts 
Høst: april - juni 



Courgette frø “Zucchini” 
  
Courgette frø ’Zucchini’ er en sort, der vokser til de fineste lysegrønne courgetter, der vil 
trives på ethvert godt gødet jord. Plantning er mulig, når tre blade er synlige. Planten vil 
danne nye indtil efteråret, hvis plukningen sker systematisk. Courgette er ikke frostsikre. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2,5 cm 
Planteafstand: 140x60 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj 
Høst: juni - august 
  
  

Gulerodsfrø ”Nantes 2”  
Gulerodsfrø 'Nantes 2' bliver til smukke, cylindriske gulerødder med en sød smag. Højt 
brug af gødning ødelægger smagen af gulerødderne, så minimér dette, når du sår dine 
gulerodsfrø. Såning af gulerodsfrø tidligt reducerer problemer med gulerodsfluen. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1 cm 
Planteafstand: 20x3 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 30-40 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: januar - februar 
Høst: marts - maj 
  
  



Porrefrø ”Blauwgroene Herfst” 
  
Porrefrø 'Blauwgroene Herfst' er en stærk afgrøde, der snildt kan kan klare sig sidst i 
efteråret/vinteren. Desuden kan disse porrefrø tåle frost ret godt. Porrefrø ’Blauwgroene 
Herfst’ kræver en nærende og løsnet jord. Omplant når porreplanterne er tykke som en 
blyant. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5-1 cm 
Planteafstand: 40x15 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 25-50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning: april 
Høst: september - november 
  
  
  

Radisefrø “French Breakfast” 
  
Radisefrø ’French Breakfast 2’ vokser til smukke halvlange radiser i farverne rød og hvid. 
Hvis såningen af radisefrø sker regelmæssigt, får man en god spredt høstperiode. Brug af 
net kan forhindre skader forårsaget af larver fra kålfluen eller kålmaddiker. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5-3 cm 
Planteafstand: 10x3 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 15-25 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: februar - august 
Høst: marts - september 

  



Grønkålsfrø ”Westland Winter” 
  
Grønkålsfrø ’Westland Winter’ bliver til mellemhøje grønkål med grønne/mørkegrønne 
blade. Det er nemt at dyrke disse grønkålsfrø. Grønkålsfrø ’Westland Winter’ er hårdfør, og 
planterne kan forblive på friland om vinteren. Grønkål får en sødere smag, når der er frost.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5-1,5 cm 
Planteafstand: 60x50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40-60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: maj 
Omplantning: juni-juli 
Høst: september - januar 
  
  

Majsfrø ”Golden Bantam” 
  
Majsfrø ’Golden Bantam’ bliver til lækre sukkermajs. Sukkermajs kræver ikke meget 
gødning, og stærkt gødet jord vil kun mindske sukkermajsens sødme. Det er vigtigt at 
høste majsen i tide og indtage den direkte. Majsfrø ’Golden Bantam’ kan høstes, når 
toppen af de spirede majs er ved at tørre. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 4,5-5,5 cm 
Planteafstand: 75x20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 150-200 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj-juni 
Høst: august - oktober 
  
  



Agurkefrø “Telegraph Improved” 
Agurkefrø 'Telegraph Improved' er en gammel engelsk sort og en af de mest dyrkede 
agurker. Når dine agurkefrø vokser, har de brug for støtte for at producere lange, lige 
agurker. Agurkerne vokser på sideskuddene og bedst i drivhus. 
  
Hurtige fakta: 
Sådybde: 2,5 cm 
Planteafstand: 150x40 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 200-300 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj 
Høst: juli - august 
  

Spinatfrø “Early Giant Leaf” 
  
Spinatfrø ’Early Giant Leaf’ er en nem frøsort og er hurtig voksende. Spinatfrø ’Early Giant 
Leaf’ er særligt velegnet til tidlig dyrkning. Spinat er ikke så følsom over for frost, så det er 
ikke nødvendigt at dække afgrøden til. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2 - 3 cm 
Planteafstand: 15 x 3 cm 
Position: sol / halvskygge 
Plantehøjde: 20 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: januar - februar 
Høst: februar - april 
  



Forårsløg frø “White Lisbon” 
  
Forårsløg frø ’White Lissabon’ udvikler et mellemlangt, hvidt skaft og danner en lille kugle. 
Bladet er lysegrønt og står pænt oprejst. Så forårsløg frø tæt på hinanden, så de holder sig 
fine. Forårsløgene kan høstes, når de er 2-3 cm i diameter. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,5 - 2 cm 
Planteafstand: 25 x 2,5 cm 
Position: sol / halvskygge 
Plantehøjde: 40 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: marts - maj 
Høst: juli - september 
  

Cherrytomatfrø “Zuckertraube” 
Cherrytomatfrø Cherrytomatfrø ’Zuckertraube’ producerer store bundter med 
velsmagende, søde tomater. Cherrytomatfrø ’ Zuckertraube’ bliver blot en lille smule større 
end cherrytomater. Stænglen har brug for støtte, og nye sideskud skal fjernes 
regelmæssigt. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 90 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 200 - 250 cm 
  
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: april - maj 
Høst: juli - oktober 
  



Løgfrø “Stuttgarter” 
  
Løgfrø ’Stuttgarter’, også kendt som 'Stuttgarter Riesen', er et godt gult fladt rundt løg.. Når 
bladene begynder at dø, skal løgene høstes. Løgene skal tørre godt inden opbevaring. 
Løgene kan opbevares til foråret, forudsat at de opbevares køligt og tørt. De tykke skal 
holdes adskilt og skal spises først. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2,5 - 3,8 cm 
Planteafstand: 30 x 10 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning: april - maj 
Såning udendørs: april 
Høst: september - oktober 

Rødløgsfrø “Red Long of Florence” 
  
Rødløgsfrø ’Red Long of Florence’ bliver til aflange, flaskeformede rødløg med en smuk rød 
farve. Rødløgene smager mildt og sødt. Når bladene begynder at dø, skal rødløgene 
høstes. Rødløgene skal tørre godt inden opbevaring.De tykke skal holdes adskilt og skal 
spises først. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2,5 - 5 cm 
Planteafstand: 30 x 10 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 50 cm 
  
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning: april - maj 
Såning udendørs: april 
Høst: september - oktober 
  



  

Pastinakfrø “Tender and True” 
  
Pastinakfrø ’Tender and True’ er nem at dyrke og tåler en del frost. Pastinakfrø kommer til 
at ligne vintergulerødder både hvad angår størrelse og udseende, når de er vokset sig 
store; de er creme-hvide i farven og smager en smule mindre sødt end vintergulerødder.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,5 - 2,5 cm 
Planteafstand: 35 x 15 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 25 - 40 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - maj 
Høst: september - november 
  

Ærtefrø “ Blauwschokker” 
  
Ærtefrø ’ Blauwschokker’ bliver til en fast afgrøde og er en dværgtype. Både blomster og 
bælgfrugter fra ærtefrø bliver blå/lilla. Ærterne kan sammenlignes med grønne ærter, 
hvilket betyder, at det kun er frøene, der kan spises. Klatretyper skal under alle 
omstændigheder dyrkes langs et trådnet. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 3-8 cm 
Planteafstand: 50x5 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 60-80 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: februar 
Omplantning: marts 
Såning udendørs: marts - april 
Høst: juni - juli 
  



Fennikelfrø “Perfection” 
  
Fennikelfrø ’Perfection’ danner meget smukke hvide knolde, der er tykke og rundformede. 
Sørg for at du vander dine fennikelfrø tilstrækkeligt, da planten ellers går i blomst. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 cm 
Planteafstand: 20 x 40 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 130 - 160 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj 
Høst: juli - september 
  

Pak Choi frø “Taisai” 
  
Pak choi frø ’Taisai’ er en hurtigt voksende bladgrøntsag fra Østasien med grågrønne blade 
som en løs roset. Bemærkelsesværdig er de brede hvide bladstængler og hvide årer, som 
Pak choi 'Taisai' får, når de først spirer. Bemærk at såning af Pak choi frø ’Taisai’ i det tidlige 
forår øger tendensen til tidligt at gå i blomst.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2 cm 
Planteafstand: 30 x 25 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 20 - 30 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: marts - august 
Høst: maj – oktober 

  



Spinatfrø “Winter Giant” 
Dyrkning af spinatfrø ’Winter Giant’ er den klassiske vinterdyrkning af spinat. Når 
spinatfrøene vokser, får de ret store, mørkegrønne blade, og de er ekstremt godt beskyttet 
mod kulde. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 15 cm 
Planteafstand: 15 x 3 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 20 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: oktober - november 
Høst: februar – april 
  

Auberginefrø “Violetta Lunga 3” 

Auberginefrø ’Violetta Lunga 3’ er en ret tidlig sort, der vokser til slanke, lilla auberginer. 
Vær forsigtig med tornene. Disse auberginefrø er mest velegnede til dyrkning i et drivhus. 
Tip: Få auberginefrøene til at spire på fugtig køkkenrulle ved 20ºC. Sørg for at papiret 
forbliver fugtigt. Når spirerne er synlige, kan de plantes i jorden. Dæk auberginefrøene med 
jord, men tryk ikke jorden ned. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5 - 1 cm 
Planteafstand: 75 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 100 - 150 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: april - maj 
Høst: juli - september 
  

  



Salatfrø “Mesclun” 
  
Salatfrø ’Mesclun’ bliver til en farverig blanding af salatvarianterne: 'Red Salad Bowl, 
'Suzan', Butterhead 'Marvel of Four Seasons' og 'Little Leprechaun'. Salatfrø ’Mesclun’ kan 
dyrkes som en baby-bladgrøntsag fra foråret til langt ind i sensommeren. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 15 x 2 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 10 - 20 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: marts - august 
Høst: maj - oktober 
  

Rødbedefrø “Chioggia” 
  
Rødbedefrø ’Chioggia’ er en gammel sort oprindeligt fra den italienske landsby Chioggia. 
Rødbeden har smukke rød-hvide ringe, hvorfor de også kaldes bolsjebeder. Rødbedefrø 
’Chioggia’ får en blød sød smag. Til konservering er såning i anden halvdel af maj den 
bedste periode. Derefter om efteråret. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1 - 2 cm 
Planteafstand: 20 x 8 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 20 - 40 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: februar - marts 
Høst: april - juni 
  

Palmekål ”Nero di Toscana” 
  
Palmekål frø ’Nero di Toscana’ spirer og bliver til den typiske toscanske kål. Palmekål frø 
’Nero di Toscana’ kan dyrkes som grønkål. Dyrker du palmekål i sensommeren får den 
fremragende babyblade. Palmekål frø ’Nero di Toscana’ har brug for god gødning. 



Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5 - 1,5 cm 
Planteafstand: 65 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning: april - juni 
Høst: september - november 
  

Rucolafrø “Esmee” 
  
Rucolafrø ’Esmee’ får smukke sarte blade, når de spirer. Rucolafrø ’Esmee’ er en hurtigt 
voksende sort, der kan høstes 3-4 uger efter såning. Denne rucola smager pebret og ikke 
det mindste bittert. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5 - 1 cm 
Planteafstand: 15 x 2 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 15 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: marts - oktober 
Høst: april - december 

Broccolifrø “Green Calabrese” 

Broccolifrø ‘Green Calabrese’ er tæt beslægtet med blomkål, selvom bladene er mere 
smalle og bølgede. Både hoved, sideskud og spirer kan spises, når broccolifrøene spirer. 
Broccolifrø ‘Green Calabrese’ elsker varme og en nærende og fugtig jord.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 75 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 



Forspiring: marts - juni 
Omplantning: april - august 
Høst: juli - oktober 

Grønkålsfrø ”Roter Grünkohl” 
  
Grønkålsfrø ’Roter Grünkohl’ får smukke lilla-røde blade. Jo koldere nætterne er, jo mere 
lilla bliver bladene. Grønkålsfrø ’Roter Grünkohl’ er en sen sort, der sagtens kan tåle frost. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5 - 1,5 cm 
Planteafstand: 65 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: maj 
Omplantning: juni - juli 
Høst: september - januar 
  
  

Tomatfrø “Matina” 
  
Tomatfrø ’Matina’ giver runde og velsmagende tomater, der modner meget tidligt. Vægten 
af tomaterne varierer mellem 40 og 45 gram. Når tomatfrøene spirer, vil planterne danne 
en åben afgrøde, og bladene er lidt indskåret. Forskellig fra andre tomatarter ligner 
bladene bladene på en kartoffel. Stænglen har brug for støtte, og skuddene skal fjernes 
regelmæssigt. 
  
Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 cm 
Planteafstand: 90 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 180 - 220 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: april - maj 
Høst: juli - oktober 



Sellerifrø “Tall Utah” 
  
Sellerifrø ’Tall Utah’ vokser til grøntsager, hvor stænglerne og de tidlige blade kan spises. 
Sellerifrø ’Tall Utah’ spirer kun med tilstrækkeligt lys og kan ikke sås for dybt. Grønselleri 
har klart mere kraft end almindelig selleri (Apium Graveolens). Selleri kræver en rig, 
tørveagtig jord og kan ikke tåle meget frost.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 46 cm 
Planteafstand: 35 x 35 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj 
Høst: juli 
  

Salatfrø ”Salad Bowl” 
  
Salatfrø ’Salad Bowl’ bliver til en let krøllet løsbladssalat. Den er velegnet som en klip-og-
kom-igen-type. Salat smager bedst, når du ikke gøder så meget. Hvis du gerne vil spise 
salat hver uge, skal du så/plante salatfrø regelmæssigt. Du kan plukke bladene 
regelmæssigt eller høste salaten på én gang.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 30 x 30 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 20 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts-juli 
Omplantning: april - august 
Høst: maj - oktober 
  



Blomkålsfrø “Flora Blanca” 

Blomkålsfrø ’Flora Blanca’ er en gammel hollandsk sort. Det er en af de få varianter af 
blomkålsfrø, der ikke giver et gulligt hoved, men et smukt hvidt. Denne sort af blomkålsfrø 
kan holde til vintre, forudsat at den er dækket med fleece under stærk frost. Blomkålen 
skal derefter dækkes med et blad. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,25 cm 
Planteafstand: 60 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: maj 
Omplantning: juni - juli 
Høst: september - november 

Rosenkålsfrø “Groninger” 

Rosenkålsfrø ’Groninger’ er en gammel sort med stor variation. De spirer, der ikke er pænt 
lukkede, kan bruges i gryderetter. Det er en ideel grøntsag til efterår og vinter. Rosenkålsfrø 
bør vokse langsomt for at opnå den højeste kvalitet. Sørg for at de hele tiden får en fugtig 
jord. Pakken indeholder cirka 35 økologiske frø. 
  
Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 60 x 50 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj 
Høst: november - januar 
  



Stangbønnefrø “Stokkievitsboon” 

Stangbønnefrø ‘Stokkievitsboon’ bliver til en robust afgrøde med bønner, der ligner en 
hjejlers æg. Både bælgfrugterne og frøene er dejlige rødprikkede. Kun stangbønnefrøene 
kan spise. Lav en stabil konstruktion, som stangbønnerne kan klatre op ad. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 45 cm 
Planteafstand: 75 x 15 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 200 - 250 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: maj - juni 
Høst: september - oktober 

Vintersquash frø “Zappalito” 
  
Vintersquash frø ‘Zappalito’ vokser til grønne squash med en diameter på 10-12 
centimeter. Efter såning skal du ikke give vintersquash frøene for meget vand og sørge for, 
at jorden er godt gødet.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2,5 cm 
Planteafstand: 75 x 75 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 60 - 90 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: maj 
Omplantning: juni 
Såning udendørs: juni 
Høst: september - oktober 
  

Bataviasalat frø ”Blonde de Paris” 
  
Bataviasalat frø ’Blonde de Paris’ får meget sprøde og søde blade. Det er en type mellem 
almindelig hovedsalat og icebergsalat. Hvis du gerne vil spise salat hver uge, skal du så/
plante regelmæssigt. Når man lægger en del af salaten tæt på hinanden og høster lidt 



tidligere end normalt, kan man nøjes med en såning af Bataviasalat frø ’Blonde de Paris’ 
pr. tre-fire uger.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 30 x 30 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 20 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts-juli 
Omplantning: april - august 
Høst: juni - oktober 

Peberfrugt frø “Jubilandska” 

Peberfrø ‘Jubilandska’ bliver til en sød peber med aflange frugter. Peberfrugt frø 
‘Jubilandska’ er en sort, der ikke bliver høj, så der er ingen grund til at binde planterne; at 
placere et par (bambus) pinde for at forhindre planterne i at vælte er tilfredsstillende. 
Spiringen kan tage ret lang tid for Peberfrugt frø ‘Jubilandska’. Pakken indeholder cirka 10 
økologiske frø. 
  
Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 50 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 60 - 100 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: april - maj 
Høst: juli - oktober 
  
  

Hvidkålsfrø ”Roem van Enkhuizen 2” 
  
Hvidkålsfrø ’Roem van Enkhuizen 2’ vokser relativt hurtigt og bliver til fine og store 
hvidkål. Hvidkålen får en mild smag og er ideel til surkål eller som grøntsag i salater. 
Hvidkålsfrø skal dyrkes på en nærende og fugtig jord med regelmæssig vanding. 



Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,3 - 2,5 cm 
Planteafstand: 70 x 60 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 30 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning april - maj 
Høst: september - november 
  

Tatsoikål frø 
  
Tatsoikål frø er et alternativ til den velkendte Pak Choi. De mørke runde, tykke blade er 
meget sprøde og kan nydes råt eller i retter som wok. Tatsoikål er nem at dyrke: den spirer 
og vokser hurtigt, men den har brug for tilstrækkelig med vand. Du kan omplante 
tatsoikål, når de første blade dukker op. Tatsoikål frø er desuden hårdfør og kan høstes og 
opbevares i lang tid. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 30 x 30 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 10 - 20 cm 
   
Guide til såning: 
Såning: marts - oktober 
Høst: maj - november 

https://www.bolster.eu/tatsoi-brassica-rapa/p3136


Rødkålsfrø ”Langedijker Bewaar 2” 
  
Rødkålsfrø ’Langedijker Bewaar 2’ bliver til smukke mellemstore, højrunde rødkål, der 
kræver en nærende og fugtig jord. Når vinteren kommer, bør du fjerne de yderste blade og 
opbevare dem i et frostfrit og koldt sted med rødderne intakte i en beholder fyldt med 
sand.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2 cm 
Planteafstand: 70 x 60 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 30 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning: april - maj 
Høst: september - november 
  
  

Persillerod frø “Halflange” 
  
Persillerod frø ’Halflange’ er en variant af persille, hvor roden, udover de flade, 
mørkegrønne blade, også kan bruges. Persille er en halvårlig afgrøde, som almindeligvis 
dyrkes som en etårig plante. Når frøene vokser, kan bladene bruges i en række forskellige 
retter, såsom supper. Persillerod vokser igen, selvom den samme plante skæres i gennem 
måneder. Rødderne er ikke vinterhårdføre, så læ eller genplantning i et drivhus er 
nødvendigt. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,3 cm 
Planteafstand: 30 x 2 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 15 - 35 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: februar - maj 
Høst: august - november 
  



Vandmelonfrø “Sugar Baby” 
  
Vandmelonfrø ’Sugar Baby’ vokser sig til smukke små vandmeloner, der vejer omkring 1,8 
kg. Det anbefales at dyrke Vandmelonfrø ’Sugar Baby’ på fladt jord i drivhuset eller på 
friland. At give insekter adgang til blomsterne er påkrævet for bestøvning. Undgå våde 
steder og overdreven gødning, når du skal dyrke vandmelon. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 30 cm 
Planteafstand: 150 x 100 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 30 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april - maj 
Omplantning: maj - juni 
Høst: august - september 
  

Græskarfrø ”Muscat de Provence” 
  
Græskarfrø ’Muscat de Provence’ vokser til mellemstore, flade runde græskar med dybe 
riller.  Frugtkødet er smukt orange og kan bruges i supper eller kager. Efter såning af 
Græskarfrø ’Muscat de Provence’ skal du ikke give frøene for meget vand og sørge for, at 
jorden er godt gødet. Det er vigtigt at høste græskarrene, inden temperaturen falder til 
under 0 oC. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2,5 cm 
Planteafstand: 140 x 60 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: maj 
Omplantning: juni 
Såning udendørs: juni 
Høst: september - oktober 
  
  



Vintersquash frø “Groene Hokkaido” 
  
Vintersquash frø ’Groene Hokkaido’ vokser og får grønne frugter med gul-orange frugtkød. 
Størstedelen vejer mellem 1,0 og 1,5 kg og har en diameter på omkring 15 centimeter. Efter 
såning af vintersquash frø ’Groene Hokkaido’ skal du ikke give frøene for meget vand og 
sørge for, at jorden er godt gødet. Det er vigtigt at høste græskarrene, inden temperaturen 
falder til under 0 oC. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 2,5 cm 
Planteafstand: 140 x 60 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: maj 
Omplantning: juni 
Såning udendørs: juni 
Høst: september - oktober 

Majroefrø “Platte Witte Mei” 
  
Majroefrø ’Platte Witte Mei’ bliver til flade, runde knolde med hvidt velsmagende kød. 
Majroefrø ‘Platte Witte Mei’ er en hurtigt voksende knoldplante, som kan plantes forår og 
efterår. Majroefrø vokser bedst i kulde og med masser af vand. Majroer tåler ikke frost. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 20 x 8 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 25 - 40 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: marts - april / august - september 
Høst: maj - juni / oktober - november 

  



Skorzonerrod frø “VRN-Enorma” 
  
Skorzonerrod frø ’VRN-Enorma’ vokser og bliver til lange, tynde, sorte rodfrugter, der kan 
nydes som asparges, anvendes i supper eller andre forskellige retter. Skorzonerrod er alt i 
alt en enestående lækker grøntsag. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,5 cm 
Planteafstand: 25 x 10 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 30 - 45 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - maj 
Høst: september - november  

Cherrytomatfrø “Yellow Clemetine” 
   
Cherrytomatfrø ‘Yellow Clementine’ bliver til lækre runde, gule tomater. Tomaterne vejer 
omkring 8 – 15 gram. Stænglen har brug for støtte, og sideskud skal fjernes regelmæssigt. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 cm 
Planteafstand: 90 x 50 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 200 - 250 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: april - maj 
Høst: juli - oktober 
  
  

Sort radisefrø “Black Spanish Round” 
  
Sort radisefrø ’Black Spanish Round’ er meget velegnet til crudités om efteråret og 
vinteren. Sort radisefrø ’Black Spanish Round’ vokser på alle typer jord. Konservering: 
genplant i en frostfri grund med sand; før genplantning fjernes bladet.  



Hurtige fakta: 
Sådybde: 2-3 cm 
Planteafstand: 40 x 15 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 30 - 45 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: juni - august 
Høst: september - november 

Pralbønnefrø “Emergo” 
  
Pralbønnefrø ‘Emergo’ bliver til en afgrøde med meget lange, tykke og mørkegrønne 
bælgfrugter. Den har en fin smag, men den er anderledes end den almindelige 'runner 
bean'. Det er vigtigt at plukke regelmæssigt og rettidigt. Afgrøden er meget robust og lider 
ikke af kraftig vind og bruges derfor ofte som vindbeskyttelse. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 5 cm 
Planteafstand: 75 x 15 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 200 - 250 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: maj - juni 
Høst: juli - oktober 
  
  

Radisefrø ”Cherry Belle” 

Radisefrø ’Cherry Belle’ bliver til smukke, runde radiser, som ikke rådner hurtigt. Hvis 
såningen af radisefrø sker regelmæssigt, får man spredt høstperioden godt ud. Brug af net 
kan forhindre skader forårsaget af larver fra kålfluen eller kålmaddiker. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 10 x 3 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 15 - 25 cm 
  



Guide til såning: 
Såning: februar - august 
Høst: marts - september 

Sellerifrø “Gewone Snij” 
  
Sellerifrø ’Gewone Snij’ vokser og bliver til den meget populære, velkendte grøntsag. 
Denne sort, sellerifrø ’Gewone Snij’, får noget grovere blade end normalt. Selleri er en 
etårig urt og kan skæres flere gange. De friskskårne blade kan bruges i forskellige retter, 
såsom salater og suppe. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 46 cm 
Planteafstand: 20 x 2 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 35 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Direkte såning: april - juli 
Høst: juli - oktober 
  
  

Salatfrø ”Mizuna” 
  
Salatfrø ’Mizuna’ bliver til fine japanske kålblade. Salatfrø ’Mizuna’ kan tåle nogle graders 
frost og er en typisk forårsgrøntsag. Bladene kan blive gule ved for lidt gødning, men du 
kan stadig spise de gule blade. Denne sort af salatfrø er fremragende til gryderetter eller rå 
i en salat. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 25 x 1 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 10 - 15 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: februar - marts 
Høst: april - maj 
  



Bladbedefrø “Five Colours” 
Bladbedefrø ’Five Colours’ er en smuk blanding af chard i flere farver (rød, lilla, orange, gul 
og hvid). Bladene på denne bladbede er for det meste grønne. Selv efter stegning eller 
stuvning bevarer stilken sin smukke farve. Bladbedefrø ’Five Colours’ er let at dyrke på alle 
jordtyper og er virkelig en fornøjelse for både øjne og mave! 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,3 cm 
Planteafstand: 20 x 15 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 40 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: september - oktober 
Høst: december - februar 
  
  

Vårsalatfrø ”Vit” 
  
Vårsalatfrø ’Vit’ er en sen efterårs- og vintersort. Vårsalat bliver ikke let beskadiget af 
dårligt vejr og kan endda tåle en del frost. Vårsalatfrø ’Vit’ er en sort, med rosetter af 
mørke, korte blade, der kan bruges som almindelig salat. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,3 cm 
Planteafstand: 15 x 4 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 10 - 25 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: august - oktober 
Høst: september - januar 
  

Knoldselleri frø “Monarch” 
Knoldselleri frø ’Monarch’ er en traditionel sort af høj kvalitet, som har været et hit hos 
både amatørgartnere og økologiske avlere i mange år. Det er ikke kun roden, der er 
spækket med smag; stilkene er også gode til brug i retter som supper eller pastasaucer. 



Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,3 cm 
Planteafstand: 50 x 40 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 30 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning: april - maj 
Høst: august - oktober 
  
  
  
  
  

🌿 Urter 
  

Dildfrø 
  
Dild er en etårig, lækkert duftende urt. Dildfrø bruges ofte til fremstilling af surkål og 
pickles. Friske dele af planten og umodne blomster kan bruges i f.eks. fiskeretter. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 20 x 2 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 80 - 120 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - juni 
Høst: juli - september 

Persillefrø “Giant of Italy” 

Persillefrø ‘Giant of Italy’ har en stærkere smag end krøllet persille. Persillefrø ‘Giant of 
Italy’ kan bruges i en masse forskellige retter, såsom suppe og retter med gulerødder. Det 



er vigtigt at plukke urten, lige inden du bruger den. Persillefrø ‘Giant of Italy’ er en etårig 
afgrøde og vokser igen, selv efter måneders klipning af den samme plante. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 20 x 2 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 20 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: april - maj 
Såning udendørs: april - juni 
Høst: juli - oktober 
  

Basillikum frø “Genovese” 
  
Basilikum frø ’Genovese’ er en etårig urt med mellemstore blade.  Denne sort af Basilikum 
frø 'Genovese' er meget velegnet til pesto. Når du klipper, skal du altid sørge for at klippe 
over det første blad, så basilikummen kan gro igen. Så snart stænglerne bliver hårde, kan 
kun bladene bruges. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 15 - 20 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 20 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj 
Såning udendørs: maj 
Høst: juli - august 
  
  

Persillefrø “Moss Curled 2” 
  
Persillefrø ‘Moss Curled 2’ får smukke sprøde blade. Bladene er velegnede til pynt og kan 
bedst plukkes lige før aftensmaden. Persillefrø ‘Moss Curled 2’ er en etårig afgrøde, og 



persillen vokser kontinuerligt igen, selvom den samme plante skæres i gennem flere 
måneder. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 20 x 2 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 20 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forpspiring: marts - april 
Omplantning: april - maj 
Såning udendørs: april - juni 
Høst: juli - oktober 
  

Korianderfrø 

Koriander er en etårig urt, hvor både blade samt korianderfrøene kan bruges. 
Korianderfrøene kan høstes, når de bliver brune, hvilket normalt sker omkring september. 
Det er vigtigt at tørre korianderfrøene efter, de er plukket. Koriander kan bruges i 
forskellige retter og kager. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1 cm 
Planteafstand: 20 x 2 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 80 - 120 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - juni 
Høst: juli - oktober 
  

Purløgsfrø 
  
Purløg er en almindeligt brugt urt i en række forskellige retter, såsom kartoffelsalat. 
Purløgsfrøene har brug for kolde temperaturer for at spire. I det andet år begynder 
planterne at udvide sig kraftigt. Purløgsfrø er en af de nemmeste krydderurtefrø at dyrke, 
da purløg vokser ud igen, efter at den er blevet skåret. 

Hurtige fakta: 



Sådybde: 0,6 - 1,3 cm 
Planteafstand: 20 x 3 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 20 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts 
Omplantning: april 
Såning udendørs: maj - juni 
Høst: juli - august 
  

Sommertimian frø– 500 Frø 

Sommertimian er en flerårig køkkenurt, som er en smule mindre hårdfør end timian 
'German Winter'. Sommertimian vokser betydeligt hurtigere end timian 'German Winter' 
og blomstrer i begyndelsen af sit andet dyrkningsår. Det er bedst at plante sommertimian 
frø på et tørt solrigt sted i haven med ret dårlig, veldrænet jord. 

Hurtig fakta: 

Sådybde: 0,6 - 1 cm 

Planteafstand: 25 x 25 cm 

Position: sol/halvskygge 

Plantehøjde: 20 - 40 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: maj 
Såning udendørs: maj - juni 
Høst: juli - august 
  

Basilikumfrø “Cinnamon” 

Basilikumfrø ’Cinnamon’ er en basilikumsort med en mild smag af kanel. Basilikumfrø 
’Cinnamon’ bliver til en grøn plante med lilla stængler og mellemstore blade. Når du 
klipper, skal du altid sørge for at klippe over det første blad, så planten kan gro igen. Så 
snart stænglerne bliver hårde, kan kun bladene bruges. 

Hurtige fakta: 



Sådybde: 15 - 20 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 20 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: april 
Omplantning: maj 
Såning udendørs: maj 
Høst: juli - august 
  

Salviefrø 
  
Salviefrø vokser og bliver til et krydderi, der bruges til madlavning og healing. Bladene kan 
bruges både friske som tørrede. Planterne begynder at producere blomster fra andet år og 
frem. Flerårig brug er mulig, selvom det er bedre at så salviefrø hvert andet år. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 25 x 25 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 40 - 80 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: maj 
Såning udendørs: april - juni 
Høst: april-maj 
  

Thai Basilikumfrø 
  
Thai basilikumfrø får en sød basilikumsmag med en snert af anis. Når Thai basilikumfrø 
vokser, får planterne dyb lilla stængler og smukke lyserøde/violette blomster. Bladene kan 
bruges friske og tørrede i en række forskellige retter.  

Hurtige fakta:Sådybde: 1,3 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 20 - 50 cm 



  
Guide til såning: 
Forspiring: maj 
Omplantning: juni 
Såning udendørs: maj 
Høst: juli - august 
  
  

Timianfrø “German Winter” 
  
Timianfrø ’German Winter’ er en urt, der bruges i madlavning og for sine medicinske 
egenskaber. Blomstringen af Timianfrø ’German Winter’ starter i det andet år i 
begyndelsen af sommeren. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 25 x 25 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 15 - 25 cm 
  
Guide til såning: 
Forspiring: marts - april 
Omplantning: maj 
Såning udendørs: maj - juni 
Høst: juli - august 
  

Havekarse frø “Cressida” 
  
Havekarse frø ’Cressida’ spirer og vokser hurtigt, derfor bør den sås med jævne 
mellemrum. Havekarse frø kan også dyrkes som spire i en skål i vindueskarmen hele året. 
De unge spirer og de første blade kan også anvendes til madlavning på grund af dens 
krydrede smag. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 10 x 1 cm 
Position: halvskygge 
Plantehøjde: 5 - 10 cm 
  



Guide til såning: 
Såning: februar - september 
Høst: februar – oktober 
  
  
  

Indianermynte frø 
Indianermynte frø spirer og vokser til en robust forgrenet plante med høje blå-lilla 
blomster. Indianermynte har en skøn smag og dufter af lakrids. Når indianermynte er 
færdigvokset, tiltrækker de sommerfugle. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 25 x 25 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 60 - 80 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april 
Høst: juni - september 

Anisfrø 
Anisfrø er en flerårig urt med en eksplicit smag. Normalt bruges anisfrøene af denne urt 
som medicin eller i køkkenet. Desuden bruges anis som et aromatiserende krydderi i 
forskellige retter. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 30 x 10 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - juni 
Høst: juli - september 
  



Citronmelissefrø 
  
Citronmelissefrø vokser til en vinterhårdfør urt med blade, der dufter som citron, og som 
oftest bruges til at lave te. I det andet år efter såning af citronmelissefrø begynder 
planterne for alvor at blomstre. Citronmelisse er velegnet til tørring, så længe bladene 
klippes før blomstring. 

Hurtige fakta: 

Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 30 x 25 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 50 - 80 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: maj - juni 
Høst: april - maj 

Bønneurt frø 
  
Bønneurt frø er en etårig afgrøde, der forbliver lav og busket. Bladene og de unge spirer af 
bønneurt frø høstes lige før blomstring og smager lidt krydret. Bønneurt kan bruges frisk 
eller tørret. Desuden er bønneurt glimrende i retter med bønner, men også i supper, 
salater eller retter med kål. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 30 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: maj - juni 
Høst: juli - august 
  



Salvia Viridis frø ”Pink” 
Salvia Viridis frø ’Pink’ vokser til en robust plante, der får de fineste, store, lyserøde 
dækblade med grønne årer over sine små buketter. Salvia Viridis er en god plante til at 
tiltrække bier og til brug som både afskårne og tørrede blomster. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 - 1 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - maj 
Høst: juli - september 

Isop frø 
Isop er en flerårig urt. Isop er en busket plante, hvor bladene kan bruges friske såvel som 
tørrede i en række forskellige retter. Hjemmedyrket isop er fantastisk i for eksempel suppe, 
kød- og fiskeretter og te.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 40 - 60 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - juni 
Høst: juli - august 
  

🌼 Blomster 

Jomfru i det grønne frø 
Jomfru i det grønne blomsterfrø vokser til de fineste lyseblå og hvide blomster i en krone 
af sart grønt. Jomfru i det grønne kan bruges som snitblomst og er en god plante til bier og 
sommerfugle. Når Jomfru i det grønne blomsterfrø først er vokset, er planterne ikke 
nemme at genplante. 



Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 30 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - juni 
Blomstring: juli - august 
  
  

Purpursolhat frø 
  
Purpursolhat frø vokser hurtigt og bliver tit brugt som en lægeplante. Dens store lilla-røde 
kronblade gør den til en ganske smuk blomst. Purpursolhat er velegnet til brug som 
afskårne blomster. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 15 - 20 cm 
Planteafstand: 35 x 35 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 90 - 110 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - juli 
Blomstring: juni - september 
  

Havemorgenfrue frø 
Havemorgenfrue frø vokser til enestående, orange blomster. Havemorgenfrue frø er 
nemme at dyrke og tjener som prydplante. Det bruges til medicinske, kosmetiske og 
kulinariske formål. Morgenfrueblomster kan tjene som pynt i retter; bladene er velegnede 
til te. Morgenfrue er velegnet som snitblomst også. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 25 - 45 cm 
  



Guide til såning: 
Forspiring: april - maj 
Omplantning: maj - juni 
Blomstring: juni - oktober 
  

Solsikkefrø “Velvet Queen” 

Solsikkefrø ’Velvet Queen’ vokser til en solsikke med forgrenede stængler og mellemstore 
blomster med en varm og attraktiv bronzefarve. Solsikkerne kan blive op til 2 meter høje. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,5 cm 
Planteafstand: 40 x 40 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 160 - 180 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - maj 
Blomstring: juli - oktober 

Solsikkefrø 
  
Disse solsikkefrø vokser og bliver til den klassiske solsikke med store gule blomster Disse 
store solsikker kan blive op til over 2 meter høje!  Den store solsikke er en fremragende 
plante til bier! 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 1,3 cm 
Planteafstand: 40 x 40 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 200 - 220 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: maj - juni 
Blomstring: juli - september 
  

  



Kina Aster frø 
  
Kina Aster frø, enkeltbladet, vokser til en vidunderlig snitblomst. Kina Aster frø vokser og 
producerer lange stængler med smukke lyserøde og blå blomster.  

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,3 cm 
Planteafstand: 25 x 25 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 50 - 80 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - maj 
Blomstring: august - oktober 

Stedmoderblomst frø 
  
Stedmoderblomst frø vokser og producerer smukke lilla, gule og hvide blomster over en 
lang periode. Stedmoderblomst frø kan også plantes i krukker og blomsterkasser. 
Stedmoderblomst gensås nemt. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol/halvskygge 
Plantehøjde: 10 - 30 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: marts - april 
  

Quinoa blomsterfrø 
  
Quinoa blomsterfrø producerer store grønne toppe, der bliver rødlige, når blomsterfrøene 
modnes i september. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,5 - 1 cm 
Planteafstand: 30 x 30 cm 
Position: sol 



Plantehøjde: 100 - 120 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - maj 
Blomstring: juli-september 

Tricoloured Chrysanthemum “Flame Shades” 
frø 
  
Tricoloured Chrysanthemum ’Flame Shades’ frø får tusindfrydlignende blomster i gule, 
orange og røde. At knibe planten tilbage, når den er ung, giver en busket vane. 
  
Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,3 cm 
Planteafstand: 35 x 35 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 60 - 80 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: april - maj 
Blomstring: juli-september 
  
  

Californisk Valmue frø 
  
Californisk Valmue frø får fint indskårne, grønne blade og skinnende orange enkeltbladede 
blomster. Når hver blomst åbner sig, skubber den sin lille 'sovehætte' opad. 

Hurtige fakta: 
Sådybde: 0,6 cm 
Planteafstand: 20 x 20 cm 
Position: sol 
Plantehøjde: 30 - 50 cm 
  
Guide til såning: 
Såning: marts - maj 
Blomstring: juni - september 
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