
Fuglebækgaard Blomsters så-vejledning 

Navn latin Navn dansk (evt. 
engelsk) 

Type Såtidspunkt Sådybde Spiretid Planteafstand Dage til 
blomstring 

Andet 

Ammi visnaga Tandstikkeurt Hårdfør 1-årig Inde: feb-
maj 
Ude: apr-
jun, aug-sep 

1,5 mm 21-30 
dage 

30 cm  Kan have behov 
for støtte 

Antirrhinum majus Løvemund 
(Snapdragon) 

(Halv)hårdfør 
1-årig 

Inde: feb-apr På 
overfladen 

7-14 
dage 

25 cm 4 mdr. Toppen skal 
nippes for 
forgrening 

Bupleurum rotundifolia Hareøre Hårdfør 1-årig Ude: mar-
jun 
Evt. inde 
tidligere 

På 
overfladen 

14-60 
dage 

25 cm 3 mdr. Ved god plads 
mellem planterne 
forgrener de sig; 
sås der tæt fås en 
masse mindre, 
uforgrenede 
planter, hvilket 
kan være en 
fordel til 
afskæring. 
Kommer ikke igen 
efter afskæring 

Calendula officinalis Morgenfrue Hårdfør 1-årig Inde: mar-
apr, sep-nov 
Ude: apr-maj 

1 cm – 
frøene skal 
være 
dækket, 
spirer i 
mørke 

5-14 
dage 

25 cm 2 mdr. Knib toppen for 
forgrening 

Callistephus chinensis Aster Halvhårdfør 1-
årig 

Inde: feb-apr 
Ude: apr-maj 

På 
overfladen 

7-10 
dage 

25 cm 4 mdr.  

Centaurea cyanus Kornblomst  Hårdfør 1-årig Inde: feb-
maj 
Ude: apr-
maj, sep-okt 

0,5-1 cm – 
frøene ska 
være 
dækket, 
spirer i 
mørke 

14-21 
dage 

25-30 cm 2,5-3 mdr.  



Navn latin Navn dansk (evt. 
engelsk) 

Type Såtidspunkt Sådybde Spiretid Planteafstand Dage til 
blomstring 

Andet 

Cerinthe major Voksurt Hårdfør 1-årig Inde: feb-
mar 

0,5 cm 14-28 
dage 

25 cm 3,5 mdr.  

Cosmos bipinnatus Stolt kavaler Halv-hårdfør 
1-årig 

Inde: mar-
maj 
Ude: apr-maj 

0,5 cm 7-14 
dage 

30 cm 3 mdr. Nip toppen for 
forgrening 

Cynoglossum amabile Kinesisk forglemmigej Hårdfør 1-årig Inde: jan-
mar 
Ude: apr-
maj, sep 

0,5 cm 5-10 
dage 

25 cm 3 mdr. Knib toppen af for 
forgrening 

Daucus carota Vild gulerod Hårdfør 1-årig 
(kan være 2-
årig) 

Så inde: 
mar-maj 
Ude: aug-
sep 

0,5 cm Op til 30 
dage 

30 cm 3,5-4 mdr. Frøene kan evt. 
have brug for en 
kulde-periode for 
at spire 

Delphinium consolida, 
Consolida regalis 

Sommerridderspore, 
kornridderspore 
(larkspur) 

Hårdfør 1-årig Inde: jan-apr 
Ude: aug-
sep 

På 
overfladen 

Ca. 14 
dage 

25 cm 4 mdr. Læg frøene i 
fryseren en uges 
tid inden såning 

Dianthus barbatus Studenternellike 2-årig eller 
kortlivet 
staude 

Ude: apr-juli 
Inde: jan-
apr, sep-okt 

På 
overfladen 

Ca. 7 
dage 

25 cm 4 mdr. Knib toppen for 
forgrening 

Didiscus caerulea Kniplingeblomst Halvhårdfør 1-
årig 

Inde: mar-
apr 
Ude: maj-jun 

1 mm 15-20 
dage 

25 cm 3,5 mdr. Spirer i mørke 

Digitalis purpurea Fingerbøl  2-årig, 
Dalmation og 
Camelot 
serierne 
blomstrer 
første år hvis 
de sås tidligt 
og kan opføre 
sig som 
kortlivede 
stauder 

Inde: feb-apr 
Ude: apr-okt 

På 
overfladen 

14-28 
dage 

25-30 cm 4 mdr.  

Digitalis mertonensis Staudefingerbøl Kortlivet 
staude 

Inde: jan-
mar 
Ude: sep-okt 

På 
overfladen 

14-28 
dage 

30 cm   



Navn latin Navn dansk (evt. 
engelsk) 

Type Såtidspunkt Sådybde Spiretid Planteafstand Dage til 
blomstring 

Andet 

Erysimum/Cheiranthus 
cheiri 

Gyldenlak (wallflower) 2-årig Inde: dec-
apr 
Ude: aug-
sep 

På 
overfladen 

10-21 
dage 

25-30 cm   

Helianthus annuus Solsikke Halvhårdfør 1-
årig 

Inde: mar-
maj 
Ude: apr-maj 

1,5 cm 14-21 
dage 

45 cm 3 mdr. Kan behøve 
støtte/opbinding; 
toppen knibes af 
solsikker af den 
forgrenede type 

Hesperis matronalis Natviol eller 
Vellugtende 
aftenstjerne 

2-årig eller 
kortlivet 
staude 

Inde: jan-apr 
Ude: maj-
sep 

På 
overfladen 

14-21 
dage 

30 cm   

Lathyrus odoratus Ærteblomst Hårdfør 1-årig Inde: okt-apr 
Ude: mar-
maj 

1 cm 7-21 
dage 

20 cm 3 mdr. Knib toppen af 
planten for 
forgrening 

Lunaria annua Judaspenge 2-årig Inde: jan-apr 
Ude: apr-okt 

3 mm Se 
’Andet’ 

  Uensartet spiring, 
kan have brug for 
skiftevis varme- 
og kuldeperioder 
for at spire 

Nigella Jomfru-i-det-grønne Hårdfør 1-årig Inde: feb-
mar 
Ude: mar-
maj, sep-nov 

1-2 mm 10-21 
dage 

25 cm 
(forgrenede 
planter), 3 cm 
(lange lige, 
uforgrenede 
stængler) 

3 mdr. Ved god plads 
mellem planterne 
forgrener de sig; 
sås der tæt fås en 
masse mindre, 
uforgrenede 
planter, hvilket 
kan være en 
fordel til 
afskæring. 

Orlaya grandiflora Blomsterkørvel Hårdfør 1-årig Inde: mar-
maj 
Ude: aug-
nov 

På 
overfladen 

21-30 
dage 
men kan 
være 
længere 

25 cm 2,5 mdr. Kan have brug for 
skiftevis varme- 
og kuldeperioder 
for at spire 

Phlox drummondii Sommerfloks (Halv)hårdfør 
1-årig 

Inde: feb-apr 
Ude: apr-maj 

1,5 mm 10-21 
dage 

25 cm 2,5 mdr. De fleste 
anbefaler at spire 



Navn latin Navn dansk (evt. 
engelsk) 

Type Såtidspunkt Sådybde Spiretid Planteafstand Dage til 
blomstring 

Andet 

i mørke. Husk at 
nippe toppen af 
planten for at 
sikre forgrening 

Rudbeckia hirta Håret solhat (Halv)hårdfør 
1-årig, 
kortlivet 
staude 

Inde: feb-apr 
Ude: apr-jun 

På 
overfladen 

10-15 
dage 

25 cm 4 mdr. Kan have brug for 
skiftevis varme- 
og kuldeperioder 
for at spire 

Salvia viridis/horminum Dusksalvie Hårdfør 1-årig Inde: feb-
mar 
Ude: mar-
maj, aug-sep 

På 
overfladen 

 25 cm 3 mdr. Ved god plads 
mellem planterne 
forgrener de sig, 
sås der tæt fås en 
masse mindre, 
uforgrenede 
planter, hvilket 
kan være en 
fordel til 
afskæring 

Scabiosa atropurpurea Scabiose (Halv)hårdfør 
1-årig 

Inde: feb-apr 
Ude: apr-maj 

2-3 mm Op til 21 
dage 

25 cm 3,5 mdr. Planterne 
behøver støtte 

Verbascum  Kongelys Staude Inde: feb-
mar 

På 
overfladen 

14-21 
dage 

35 cm Blomstrer 
første år 
hvis sået 
tidligt 

 

Zinnia Frøkenhat Halvhårdfør 1-
årig 

Inde: mar-
apr 
Ude: maj-jun 

1-3 mm 5-14 
dage 

25-30 cm 3 mdr. Knib toppen for 
forgrening af 
planten 

 


