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Akshindebæger Limonium suworowi
Almindelig blåkvast Ageratum houstonianum
Amarant Amaranthus sp. 
Blomsterkørvel Orlaya grandiflora
Brudeslør, etårig Gypsophila elegans 
Dusksalvie Salvia viridis
Enkeblomst Scabiosa atropupurea 
Frøkenhat Zinnia elegans 
Harehalegræs Lagurus ovatus
Harøre, rundbladet Bupleurum rotundifolium 
Havemælde Atriplex hortensis
Have-nellike Dianthus caryophyllus 
Håret solhat Rudbeckia hirta 
Irlands klokke Molluccella laevis
Jomfru i det grønne Nigella damascena
Kanariegræs Phalaris canariensis
Karse Lepidium sativum
Kinesisk hundetunge Cynoglussum amabile
Kolbehirse setaria italica
Kongekommen Ammi majus 
Kornblomst Centaurea cyanus
Kornvalmue Papaver rhoeas
Kæmpe evighedblomst Hellichrysum bracteatum 
Løvemund Antirrhinum majus
Klokkeranke Cobaea scandens 
Mamelukærme Lavetera trimestris 
Morgenfrue Calendula officinalis 
Prydgulerod Daucus carota 'Dara'
Prydtobak/grøn tobak Nicotiana sp.
Rosenvinge Helipterum roseum 
Solsikke Helianthus annus
Sommerasters Callistephus chinensis 
Sommerfloks Phlox drummondii 
Sommerridderspore Delphinium consolida
Stolt kavaler Cosmos bipinnatus
Tallerkensmækker Tropaeolum majus
Tandstikurt Ammi visnaga 
Trommestik Craspedia globosa
Trompettunge Salpiglossis sinuata
Vinget hindebæger limonium sinuatum 

Akeleje Aquillegia vulgaris
Fingerbøl Digitalis purpurea
Kongelys Verbascum sp.
Marieklokke Campanula medium
Stundenternellike Dianthus barbatus 

Indianermynte Agastache  foeniculum
Matrem Tanacetum parthenium
Purpursolhat Echinacea purpurea
Røllike Achillea Millefolium

Forspire, inde (evt. drivhus)

Så direkte, ude

Efterårsså ude/drivhus

Såkalender - Blomster

1-årige (sommerblomster)

2-årige (blomstrer andet år efter såning)

Stauder (flerårige, blomstrer ikke altid første år)

drivhus

Denne så-kalender er vejledende. De angivne tidspunkter er vores anbefaling til  såtidspunkter, andre 
metoder og tidspunkter kan sagtens give gode resultater. Forskellige lokale og vejrmæssige forhold kan gøre det 
nødvendigt at tilpasse såtidspunktet. En tung lerjord vil være klar til at blive bearbejdet og dermed sået i noget senere 
end en løs sandjord. Vi anbefaler derfor at du stadigvæk bruger din sunde fornuft og sår efter forholdene i din have. 
Dele af landet har større risiko for sen frost end andre. Vil du være helt sikker på at undgå frostskader, bør sidste 
frostdato regnes som starten af juni. 
Forspiring: Ved forspiring af blomster kan der startes indendørs flere uger tidligere end hvis der forspires i drivhus, 
ligesom det er muligt at starte tidligere med vækstlys end uden vækstlys. Vi anbefaler at du tilpasser 
opstartstidspunktet efter dine forhold. Det er sjældent en fordel at starte for tidligt og ende med ranglede og blege 
planter. Har du ikke ideele forhold for forspiring bør du tidligst starte i midten af marts.
Direkte såning: Der er flere af blomsterne hvor vi udelukkende anbefaler direkte såning, det er ikke fordi disse ikke 
kan forspires. Vi ser bare ingen grund til de forspires, fordi de vokser hurtigt og derfor udvikler sig til blomster på 
ganske kort tid, ligesom de ofte har store frø og derfor er lette at så direkte på friland.
Efterårssåning: En del af de hårdføre sommerblomster tåler at blive sået om efteråret til tidligere blomstring det 
følgende år. Vi kalder det efterårssåning. Så enten direkte på friland eller så i små bakker i drivhuset. Planterne sås i 
efteråret, så de når at spire frem inden det bliver vinter, men ikke når at sætte anlæg til blomster. Tidspunktet er 
derfor afgørende, omkring efterårsjævndøgn er bedst. Der kan være planter der tager skade i en hård vinter, så 
forvent et vist tab.
Stauder og to-årige: Stauder og to-årige kan sås det meste af året, derfor er de lidt svære at rumme i en såkalender. 
Vi ville dog gerne have dem med her, da de er en del af vores blomstersortiment. De vil sjældent blomstre første år. 
De kan godt forspires sammen med de andre planter i det tidlig forår, det kan opleves som en fordel at få al såning af 
vejen samtidig. Stauderne kan dog også sås det meste af vinteren, de har ofte brug for en kuldeperiode for at spire 
og det kan derfor være en fordel at starte dem ude eller i drivhus. De to-årige kan sås først på sommeren og vil 
dermed kunne blomstre følgende år. 


