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Undvik nybörjarfelen! 
 

Anders Skarlind 
 

 
Här är en checklista, som kan hjälpa dig att undvika de vanligaste nybörjarfelen. 
 
• Lär dig grunderna i odling innan du börjar med fröodling. Detta är i och för sig inte helt 

nödvändigt, men det underlättar mycket. 
 

• Börja med någon eller några arter som förefaller vara lätta att fröodla och som du vill kunna 
odla eget frö av. Går det bra så lägg sedan till nya arter så länge du har ork, utrymme och 
intresse. Går det dåligt med en art så lär av misstagen. Kanske har du gjort något fel som du 
kan rätta till. Kanske arten är mycket svår att odla på platsen där du bor. Välj isåfall en annan. 
 

• Försök inte odla frö av F1-sorter. Om du ändå vill försöka så var medveten om att du inte får 
sortäkta frö, att resultatet i nästa generation (F2) ofta blir bedrövligt och att det i princip är 
växtförädling, d.v.s. att ta fram en ny sort, som du ger dig i kast med. Den bör då också få ett 
nytt namn! 
 

• Se upp för oönskade korsningar. Det finns tre faror -vilda växter, grannens växter och dina 
egna. 
 

• Se upp med frö som redan finns i jorden från fjolårets fröodling (en del dråsar till marken) 
eller från årets första misslyckade sådd. Detta frö kan gro samtidigt som det senast sådda och 
ge mer eller mindre svårupptäckta sortblandningar. För att undvika detta odla inte plantor 
avsedda för fröodling på sådana ställen. Odla istället plantor av andra arter eller plantor 
avsedda för konsumtion där. 
 

• Fröodla inte på för få plantor.  
 

• Gör ett urval bland plantorna och fröodla bara på de som är friska, starka och sorttypiska. 
Om du bara har dåliga plantor så fröodla inte alls. (Undantag: om sorten annars riskerar att 
försvinna måste man försöka fröodla på dåliga plantor.) 
 

• Fröodla inte på plantor som går i blom för tidigt, så kallade stocklöpare. Detta innebär 
nämligen ett dåligt urval. 
 

• Skörda fröet i rätt tid. För tidigt skördat frö hinner inte mogna och får dålig grobarhet. 
Väntar du för länge kan fröet dråsa till marken, bli uppätet eller skadat av väta eller frost. Sent 
mognande frö kan det löna sig att skörda innan det är fullmoget. Då skördas hela plantan, så 
kanske fröet kan mogna inomhus. 
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• Övervintra två- och fleråriga växter på ett tillfredställande sätt, så att de får tillräckligt skydd, 
lagom temperatur, o.s.v. Observera att vissa växter behöver uppleva en period med 
minusgrader för att blomma bra. 
 

• De växter som övervintrats i jordkällare el.dyl. måste sättas ut i lämplig tid på våren, oftast 
tidigare än man normalt börjar odla på friland. Ta reda på vilken tid som är lämplig för de 
olika växterna. 
 

• Så inte allt frö på en gång av en värdefull sort om du inte är säker på att du kan få tag på mer 
frö! Spar minst hälften som reserv ifall den första sådden skulle misslyckas. Skulle sådden 
misslyckas så kan du så en del av det kvarvarande fröet vid nästa lämpliga tillfälle.  
 

• Om du endast har lite frö av en värdefull sort så överväg förkultivering –även för växter som 
normalt sås direkt på friland– eller att låta någon mer erfaren odlare ta hand om fröet. 
 

• Det är nödvändigt att märka eller anteckna ordentligt för att inte blanda ihop olika sorter. 
Om du odlar flera likartade sorter nära varandra så använd stickor el.dyl. som du skriver 
namnen på, och/eller gör en karta över odlingen och skriv namnen där. Även om du bara 
odlar en sort av ett växtslag kan du glömma vilken sort det är. Om du förvarar rötter eller 
plantor av olika sorter i närheten av varandra under vintern, måste de märkas med sortnamn 
för att inte förväxlas. Sist men inte minst måste alla fröpåsar märkas med sortnamn samt 
helst var, när och av vem det är odlat och vilket frö man utgått från. 
 

• Ha regelbunden uppsikt över odlingarna så slipper du många obehagliga överraskningar. 
Odlar du där du bor är du lyckligt lottad. Vi andra får försöka reda oss ändå. 
 

• Skydda vid behov växterna mot större djur, som kor, älgar, rådjur, får och harar. Ofta behövs 
stängsel, se kapitlet om skadedjur. Se upp med sorkar, som äter både det ena och det andra. 
Se även upp med möss som gärna äter frö både inomhus och utomhus. Skydda fröet från 
fröätande fåglar när det börjar mogna. 
 

• Om du inte är säker på att ditt hemmaodlade frö är av god kvalitet så provodla det först 
innan du delar med dig av det till andra. Om du bara är osäker på grobarheten så räcker ett 
groningstest. 
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