
BärnstensvippaTalinum paniculatum
Ljusgroende. Förkultivera i feb-mars, gror på 4-7 dagar vid 20-23 grader. Ställt
ljust och svalt efter uppkomst. Bor man norröver starta i feb då dessa har lång
utvecklingstid fram till skörd. Ställ ljust och svalt efter uppkomst. Avhärda när
risk för frost är över. Skördas när frökapslarna bildats samt stjälken skiftar färg
från grön till mörkröd, skördas de för tidigt/med blommor kvar kommer de
sloka i buketterna. Används som färsk eller torkad. Ätbara blad.

LuktärtLathyrus odoratus
Mörkergroende. Förkultivera 10-12 v före sista frosten alt direktså 6 v före sista
frosten. Blötlägg ej fröna. Vid förkultivering vattna krukan väl innan, lägg ut
fröna, täck med jord och pressa samt vattna igen. Gror på 2-3 v vid temp på ca
13-18 grader. Ställ ljust och svalt efter uppkomst. Vid kalla temperaturer
förgrenar rankorna sig själva. Annars kan man toppa. Är en sk ”cool
flower”/härdig annuel man kan så enl den principen (se kort förklaring längre
ner). Skördas när minst 2 blommor ej har öppnat sig/stjälk. För kontinuerlig
blomning skörda minst var 3:e dag.

Stjärnvädd Scabiosa stellata
Ljusgroende, täck ej fröna med jord. Gror efter 10-12 dagar vid 18-21 grader.
Förkultivera 4-6 v före sista frosten alt direktså, är en sk ”cool flower” härdig
annuell man kan så enl den principen med (se kort förklaring längst ner). Vid
förkultivering, avhärda före utplantering. Skörd för färska blommor görs precis
när de börjar öppna sig medan som eternell skördas de när fröna är ljusgröna
med svart mitt, tas de för sent faller fröna av från fröställningen.

Zinnia Zinnia elegans
Gror på 3-5 dagar vid 27 grader, 5-7 grader vid 21 grader. Efter uppkomst stll
ljust och svalt. Förkultivera 4-6 v före sista frosten, alt direktså när jorden rett
sig. Avhärda före utplantering. Toppas. Skördas när stjälken ej böjer sig vid
skakning (sök annars på ”wiggle test zinnia”). Skörda kontinuerligt för fortsatt
blomning.
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Rosenskära Cosmos bipinnatus
Vid 20-22 grader gror de på 5-7 dagar. Efter uppkomst, ställ ljust och svalt.
Förkultivera 4-6 v före sista frosten alt direktså när jorden rett sig. Avhärda före
utplantering. Toppas. Skördas innan blomman öppnar sig men sortens färg
syns, vaslivet minskar om de hunnit blivit pollinerade. Skörda kontinuerligt för
fortsatt blomning.

OpievallmoPapaver somniferum
Direktsådd vår eller höst, vallmo gillar ej att omplanteras. Sorten `Bowling ball`
odlas främst för sin stora frökapsels skull till torkade arrangemang, men
blomman är minst lika vacker i rabatten!

Jungfru i det gröna Nigella damascena
Gror på 10-14 dagar vid temp kring 16-18 grader. Direktsådd rekommenderas då
de ej gillar omplantering. Är en sk ”cool flower” härdig annuell man kan så enl
den principen med (se kort förklaring längst ner). För användning av färska
blommor skördas de när de är fullt utslagna, annars används frökapseln både
som färsk och eternell. Vänta ej för länge med frökapslarna då de börjar öppna
sig och frön trillar ut om de skördas för sent.

Cool flowers/härdig annueller:
Författaren Lisa Mason Ziegler skriver i sin bok med samma namn som titeln
ovan om ämnet med härdiga annueller, dvs ettåriga blommor som tål lite kyla.
Fördelen med att så enl hennes principer är att man får tidigare blomning, om
det är vad man önskar. Ämnet är stort och det finns 2 olika sätt man kan så sina
härdiga annueller på, på hösten och/eller tidig vårvinter, bäst resultat här i
Sörmland hos mig i zon 3 har följande sätt varit: 
 Vårvinter! Man räknar 8 veckor bakåt från sin sista vårfrost, låt säga 1a juni. Då
är vi vid 1a april. Denna tidpunkt kan jag PLANTERA ut mina härdiga annueller,
alltså behöver jag backa ca 6-8 v för att så dessa. Då är vi i början/mitten av
april. Givetvis härdar man av sina plantor innan samt förbereder en plats. Jag
har endast skyddat med fiberduk precis vid utplantering. Jag har hittills haft
väldigt fina resultat med både stjärnvädden, luktärterna och jungfru i de gröna
för att nämna de sorter som finns till försäljning. Vet man inte när man har sin
sista frost brukar sådan info finnas hos SMHI.

Stort lycka till med ert odlande!


