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Såning af div. liljer: 
 
Allerførst, så er der lige det dér med "posejord" man kan købe. Næsten alt posejord man kan købe er gødet 
med fjerkrægødning, og deri er der næsten altid en "Fusarium-svamp", som angriber løgkagen, dér hvor løgets 
rødder kommer fra, så løget dør helt sikkert.!! 
Årsagen til at der er fusarium-svamp i næsten alt posejord med gødning er, at fjerkræ er fodret med det korn 
der er inficeret med fusarium-svampen, og det er kun fjerkræ der kan tåle den svamp, så derfor bruger man 
altid det inficerede korn til fjerkræ.!! 
Der findes en lang udtømmende forklaring på det, som jeg ved hvor ligger på internettet, men det er noget af 
en opgave at læse det hele.! 
Undersøgelsen der viste det med fusarium-svampen blev lavet af 'Lilium' John Lykkegård Johansen, som via 
sit arbejde havde en tæt forbindelse til div. laboratorier. 
Der findes kun 1 produkt der ikke har den svamp i posejorden, og det er "Den røde Pindstrup Plus", derfor bør 
man nok bruge det, hvis man vil have held med sine frøsåede løg. 
 
Den største årsag til at man bør så sine liljefrø i kasser er, at man så ikke mister en masse små frø, men at de 
fleste spirer og bliver til blomsterdygtige liljeløg. 
Hvis man så'r på friland mister man over halvdelen, fordi mange frø og småplanter bliver ædt af alskens 
smådyr. 
 
Med hensyn til at så liljer, så drysser man bare sine frø ud over den "Den røde Pindstrup Plus" så & 
priklejord, man har udlagt i en kasse til det formål, ovenpå frøene lægger man et tyndt lag så-jord. 
Man bruger så & priklejord, fordi div. frø helst ikke vil spire, hvis jorden har et for højt gødningsindhold.! 
Derefter stiller man kassen ud, så den kan få den kuldepåvirkning der er i det fri året igennem. 
Det er nok smart, at klippe et fintmasket net ud, så det passer over kassen, så div. dyr ikke roder op i & æder 
det hele.!! 
 
DET VAR DEN ALM. MÅDE AT GØRE DET PÅ.!! 
 
Der er stor forskel på hvordan de forskellige liljer spirer, og evt. sender deres små grønne blade op over 
jordoverfladen.! 
 
Lilium martagon sorterne & de orientalske liljer har en anden spire"adfærd" end de andre liljearter. De spirer 
ikke op af jorden, de bliver nede i jorden, hvor de danner deres små løg det første år. 
Lilium martagon kan være 6-8 år om at vokse sig så store at de kan danne blomster. 
Men i hvert fald går der 3 år før de er store nok. 
 
(De "andre liljearter" så's faktisk på den alm. måde, som beskrevet foroven.!) 
 
Herunder er den måde jeg bruger: 
(Jeg medsender nogle foto, så kan man bedre se hvordan.) 
 
Grunden til den lidt mærkelige så-metode er, at man ved at have dem i plastposer den første vinter, er at man 
sparer 1 år. De blomstrer altså 1 år før på denne måde. 
 
Martagonliljefrø bør så's umiddelbart efter, at man har høstet dem, hvis det er i plast-fryse-poser.! 
Man piller alle de frø ud, der er i frøkapslerne, dem blander man med gødet "Den røde Pindstrup Plus", så der 
er godt med posejord sammen med liljefrøene, derefter kommer man det hele over i en klar plast-fryse-pose, 
det hele vandes godt igennem så det er godt fugtigt uden at være drivende vådt. 
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Posen incl. indhold lægger man inde i huset i 20 graders varme i nogle måneder, man kan samtidig følge 
spireudviklingen på de små liljefrø(alle de små fryseposer med indhold, kan evt. lægges i en sort plastpose). 
Jeg "plejer" at have ca. 50 gram frø i hver plast-fryse-pose. 
 
Ca. i februar er alle frøene spiret og har dannet små hvide løg på størrelse med hullet i en mønt. 
 
Man tager derefter en kasse og forer den med fibertex, så jorden bliver hvor det er meningen den skal være, 
kassen fyldes halvt op med gødet "Den røde Pindstrup Plus", man hælder derefter hele indholdet ud i kassen, 
så det ligger i et tyndt lag. Ovenpå det hele lægger man resten af "Den røde Pindstrup Plus", så det ligger ca. 1 
cm. under kassens overkant, ovenpå det hele lægger man et tætmasket metalnet (Volierenet på ca. 12 mm x 12 
mm), så der ikke kan gå mus og lign. i kassen. 
Kassen med indhold sættes derefter ud i haven hvor de små løg vil skyde op i det kommende forår, de har kun 
et lille blad det første år. 
 
Den kasse kan de små løgplanter stå i de første år, indtil de små løg er så store, at de trænger til mere plads, 
hvorefter de plantes ud i det bed hvor de skal i fremtiden. 
 
Held og lykke med frøformeringen, det er slet ikke så svært som "nogle" siger.! 
(De omtalte "nogle" er for det meste dem der lever af at frøformere liljer.) 
 
Prisen på et løg af Lilium martagon er ca. 139,00 kr. pr. stk. 
De forskellige planteskoler sælger også liljefrø, prisen er ca. 1,- pr. frø. 
 
Det er jeg f.eks. "kommet til" at skrive på internettet, at jeg syntes var tegn på griskhed.! 
Det var ikke særlig populært dengang.! ;-) 
 
Venlig hilsen 
Holger Pedersen 
Marbækvej 11 A 
3600 Frederikssund 
Tlf.nr.: 4731 4705, 
hvis jeg ikke tager den, så 
mobil: 3033 8311 
Mail: hope@post.tele.dk 
Hjemmeside: http://holger3600.dk/ 
 
 
Ps.: Du kan altid finde mig ved at skrive: Holger Pedersen, 3600 
i Googles søgefelt, jeg er stadigvæk den eneste der hedder sådan i 3600 Fr.sund 
Du kan evt. derefter på feltet (under Havenyt.dk - osv) i Google, trykke på: Flere resultater fra 
www.havenyt.dk 
Eller ved: holger pedersen, 3600 site:www.havenyt.dk (alt efter hvordan din pc er sat op) 
Så kan du trykke på nogle af de spørgsmål og svar der er i havenyt.dk, på de ca. 4 sider der dukker op. 
På http://www.havenyt.dk/ kan du oppe i højre søgefelt på forsiden skrive: Holger Pedersen, så kan du læse 
det meste af de spørgsmål og svar jeg har været involveret i. 
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