
Vintersådd i Varmbänken är en del i skördeåret 2017  
i Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet.  

Årets höjdpunkt blir utställningen skörden i skafferiet  
i Orangeriet (Linneanum) i Botaniska trädgården,  

1-10 september.

För fler programpunkter under året se kalendariet på  
www.botan.uu.se. Du kan också följa Skördeåret 2017 på 

Facebook och Instagram (uppsalalinneanska).

Det här informationsbladet är sammanställt av Anki Sporrong, 
Uppsala universitet. Illustrationer Petra Holmgren Reichler, 

Uppsala universitet och Karin Granlöf.

VINTERSÅDD 2017
UNDER SKÖRDEÅRET 2017 BJUDER VI IN TILL 

LÄRORIKA VISNINGAR, FÖREDRAG OCH 
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT ODLING OCH SKÖRD.

UNDER VÅR WORKSHOP FÅR DU VARA MED 
VID ÅRETS FÖRSTA SÅDD I VARMBÄNKEN.

Visn ing söndag 5 mars k l .  13
Botaniska trädgårdens köksväxtland, Uppsala

w w w.botan.uu.se /skordearet
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botaniska trädgårdens Varmbänk

Koriander

Salladslök



förkultuVering
2-3 veckor innan utplantering
 

Vintersallat (O), isbergssallat (O), 
salladslök (O), persilja (O), bladsallat (O)

direktsådd   
Gror vid cirka 5-20°C

Rädisor (U), morötter (U), rödbeta (U), 
koriander (O), mangold (O), isbergssallat (O)

andra förslag på grödor 
Gror vid cirka 5-20°C

Babyspenat, rucola, dill, ärtskott, bladkål, vårgyllen, 
strandkämpar, syra, paltsternacka, majrova

Faktablad – Vårvintersådd

temperatur: Låt jordtermometern sitta i under hela 
odlingsperioden.

Jord: När temperaturen i bänken är stabil (ca 20 grader), lägger 
du på ca 10-15 cm planteringsjord.

sådd: Direktså och/eller plantera dina pluggplantor.

Fäst gärna skuggväv under rutorna för att skydda småplantorna 
mot solgass. Så i rader (nord-sydlig riktning) med ca 15 cm 
mellanrum. Varannan sårad ovanjordisk/underjordisk gröda.

Vattning: Håll sådden jämt fuktig tills det gror, därefter kan 
man vattna sparsamt, eftersom halmbädden håller fukten bra.

lJus: Lägg på/ta bort täckningen på glasrutorna för att få in 
solljus på dagarna respektive skydda mot kyla på nätterna. 
Alternativt kan du lägga bubbelplast på rutorna för att både 
isolera och släppa in ljus. 

luftning: Det är viktigt att lyfta på glasrutorna och lufta vid 
soligt och varmt väder. En liten kil eller klots kan fungera bra.

Lycka till!

Lästips 
A. Nilsson: Varmbänk - din egen salladsbar, Natur & trädgård nr. 4/2013.
L. Israelsson: Odla året om, 2016.
J. Andreasson: Runåbergsfröer, Natur & Kultur 2013.
S. Bäckmo: Skillnadens trädgård, Roos & Tegner 2016.

(O)= ovan jord

(U) = under jord 


