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I PRINCIPPET KAN DU GÅ UD I HAVEN OG SAMLE FRØ 
FRA DE PLANTER, DU LYSTER, PUTTE FRØENE I JORDEN 

OG SE, HVAD DER DUKKER OP.

DU KAN OGSÅ GØRE DET LIDT MERE SYSTEMATISK OG 
KONTROLLERET OG FÅ STØRRE INDFLYDELSE PÅ, 

HVILKE PLANTER DER KOMMER UD AF DET. 

DET ER HELDIGVIS IKKE SVÆRT AT SAMLE DINE EGNE 
FRØ OG FÅ GODE PLANTER UD AF DEM. MEN DET ER 

GODT AT KENDE GRUNDREGLERNE OG ET PAR NYTTIGE 
TIPS OG TRICKS, OG DU FÅR DET HELE HER I E-BOGEN.

GOD FORNØJELSE!

MANGE HAVEHILSNER
NISSE
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Du skal først og fremmest samle dine egne frø af blomsterne, grøntsagerne 
og krydderurterne i din have, fordi det er sjovt.

Det giver en hyggelig og familiær vinkel på dine frø, når du sår ”Moster Ernas 
slikærter” eller for 10. år i træk sår frøene, som du tog med fra din allerførste 
have. 

Dernæst er der god fornuft i at samle og så dine egne frø.

DU FÅR FRØ, DER PASSER NETOP TIL DIN HAVE
Når du tager frø af planter, som er blevet flotte i haven, tager du samtidig frø 
af de planter, som har haft det rigtig godt og nydt at gro i det miljø og de 
forhold, der er i netop din have.

Planternes afkom vil derfor også rigtig godt kunne lide at være der. Og med 
tiden vil du kunne få flere og flere af de mest tilfredse og dermed bedste 
planter i din have.

DU FÅR DE FRISKESTE FRØ
De frø, du henter ude i haven, er superfriske. De frø, du køber i frøposer i 
butikker, er ikke nødvendigvis det samme. Købefrø skal leve op til en 
minimumsgrænse for, hvor mange af dem der spirer. Men der er ikke krav til, 
hvor gamle de må være.

Købefrø har også været transporteret og opbevaret på fragtlager og i butikker 
på måder, som ikke altid nødvendigvis er den bedste for frøene. Frø fra din 
egen have skal ingen steder, og dem kan du opbevare, så de beholder deres 
evne til at spire bedst muligt. 6

DE GODE GRUNDE TIL AT SAMLE FRØ




