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Fröskörd 
Själva fröskörden är en av absoluta höjdpunkterna för fröodlaren. När man väl bestämt sig för att 
’nu är det moget, nu tar jag det’. Tyvärr är ibland vår växtsäsong här i Norden i kortaste laget för 
en del arter. Men de allra arter flesta hinner trots allt mogna och ge utmärkt frö. En del med hjälp 
av förkultivering och fiberduk.  

Höstregnen och fuktigt väder på hösten kan lätt få nästan moget frö på friland att mögla eller 
börja gro i förtid. Då är det oftast bättre att skörda de nästan fullmogna plantorna, hänga upp 
dem och låta fröna eftermogna inomhus. Det fungerar bra för de flesta arter. 

Kommer frosten tidigt kan den förstöra mycket frö som ännu inte är moget. Är fröet moget 
däremot, skadas det sällan av kylan. 

Skörda i torrt väder när fröet är fullt utvecklat och nästan faller av. Ofta mognar inte allt frö 
samtidigt, utan får skördas i omgångar. För vissa arter varje dag. Enklast är att klippa eller plocka 
av fröställningarna direkt i en papperskasse. För att få båda händerna fria kan påsen hängas i 

livremmen eller i ett snöre runt midjan. Märk påsen med namn och 
datum och förvara den öppen under tak utom räckhåll för möss 
och dyl. Efter skörden kan fröet behöva torka ytterligare någon 
vecka innan det tröskas och rensas. 

För att behålla den genetiska variationen och förhindra inavel 
inom sorten, måste man, framför allt hos de korsbefruktande, 
skörda frö från så många plantor som möjligt. Minsta antal varierar 
mellan de olika arterna och finns angivet under respektive art. Men 
även hos de självbefruktande ska man ta frö från flera plantor för 
att behålla sortens naturliga variation.  

Är man försiktig vid skörden och undviker att få med torra blad 
och andra växtdelar från plantan, så är en stor del av rensningsjobbet gjort redan innan man fått 
in fröerna till eftertorkning. 

Frukter som ska ge frö, som t.ex. tomat, gurka, paprika, får sitta kvar på plantan tills de nästan 
är övermogna. Fröna gröpes eller repas ur och efterbehandlas. 

 
Tröskning och rensning 
Ur Bonniers Konversationslexikon: Tröskning; metod för frigörande av sädeskorn el. frö från 
halm och agnar el. fruktskal. Den urtröskade säden rengjordes genom sållning (rissling) och 
kastning med skovel (vanning), varvid luftdraget skilde agnarna från kärnan. 
 
Eller som Anders Skarlind uttrycker det: Att tröska frö är att frigöra det torkade fröet från strået 
samt från de delar av den torkade blomman som inte hör till fröet eller inte hör till frukten i 
botanisk mening. Som skidor, baljor, ytteragnar o.s.v. 
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Ur en ordlista; Tröska innebär att medelst olika metoder skilja och rensa det mogna fröet från 
baljor, ax, skal, fruktkött och liknande. 

 
De grundläggande principerna för att befria och rensa fröet är de samma oberoende av mängden 
som ska tröskas. Men metoderna skiljer sig en hel del beroende på om det är en småskalig 
hemmaodling eller kommersiell utsädesodling. Det är främst mängden som avgör vilken 
utrustning som behövs. 

Var noga med att tydligt anteckna sortnamn, parti och årtal på fröskörden. Det är mycket 
retfullt när minnet sviker och man inte etiketterat partiet ordentligt. 

 
De olika trösknings- och rensningsmetoderna bygger på att fröet har andra egenskaper än bosset 
när det gäller någon av följande egenskaper: 
Fröstorlek: Är det vanligaste sättet att skilja livskraftigt, fullmatat frö från växtdelar och dåligt 
utvecklat frö. 
Frövikt: Där utnyttjas fröets tyngd och det lättare skräpet och omoget frö blåses bort. 
Fröform: Runda fröer rullar lätt bort från växtresterna. 
Fröets struktur: Sträva fröer bromsas upp och glatta glider lätt. Detta utnyttjas också för 
separation. 
Fröfärg: Frö med fel färg plockas bort. Oftast för hand. I yrkesmässig odling används mekaniska 
färgkänsliga avskiljare. 

 
I en liten odling behövs det inga specialverktyg eller maskiner för att tröska och få ett fint, rent 
frö. Att gnugga de torra fröerna med händerna så att de lossnar från sina baljor, flockar, borst, 
skal etc. och sedan skaka dem nerför ett sluttande plan, t. ex. i en tom byrålåda, eller blåsa och 
plocka bort skräpet, räcker långt. I varje fall om du ska ha fröerna för eget bruk. 

I stället för att använda händerna som tröska kan fötterna göra större nytta. Ett enkelt sätt, är 
att rulla baljor, ax osv. över en knottrig gummidörrmatta. Med stadiga skor och lite träning bör 
det fungera för många sorters frö. Fröna lägger sig i botten och det mesta skräpet rullas och 
putsas bort. 

 
Fröet är oftast tyngre än skräpet. Så skakar man skörden i en skål eller liten låda, lägger sig fröna i 
bottnen och det andra ovanpå. Det går att plocka bort mycket av skräpet på det här sättet. 

Är odlingen lite större, är en vanlig slaga en bra hjälp till flera sorters frö. I synnerhet större frö 
med hårda baljor som ärter, bönor, rädisor. Bred ut de torra plantorna på ena halvan av en kraftig 
presenning eller liknande. Vik över den andra halvan och gå på med slagan eller fötterna. Fröerna 
sprätter inte åt alla håll och det är lätt att lyfta presseningen och hälla ut fröerna. Att dra en kratta 
över presenningen tar bort det mesta av växtresterna. En del skräp följer med, men det är lätt att 
skilja bort.  

För mindre frö och mindre mängd är en tät, stark säck ett utmärkt hjälpmedel. Typ postsäck. 
Stoppa ner de torra baljorna, fröbollarna etc. och knyt igen säcken. Använd en liten slaga eller 
ännu lättare, trampa omkring på säcken. Ta en dans på den. Fröerna tål det. 
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Det finns en mängd olika mekaniska hjälpmedel för att 
underlätta tröskning och rensning. Allt ifrån små handdrivna 
tröskor där fröet i en nätvagga skiljs från växtdelarna med hjälp av 
en pendelkross, till helautomatiska skördetröskor där allt åker in i 
ena ändan och rent, fint frö sprutar ut i den andra. De mindre, 
motordrivna, stationära trösk- och rensverk som finns idag, gör 
oftast ett fantastiskt jobb, men är tyvärr ganska dyra. Exempel på 
företag som saluför sådana är, www.hoffmanfg.com 

 
Sålla: En stor hjälp att skilja frö och annat åt är såll med olika 
hålstorlek på näten. Både med hål som släpper igenom fröerna och 

behåller det stora skräpet och med mindre hål som håller kvar fröerna och släpper igenom det 
fina bosset. Det räcker med 4-5 såll med olika maskor för att rensa de flesta fröer. Metallnät finns 
i järnhandeln och enkla träramar att fästa näten på, är lätt att snickra till. 

Mekaniska sållmaskiner finns i flera varianter och skepnader, gamla och nya, med flera såll 
över varann. Men det krävs oftast kilovis med frö för kunna utnyttja kapaciteten. 

 
Vanna: Att vanna, dvs. att utnyttja vinden för att få bort skräp, är mycket enkelt och effektivt. 
Man låter det tröskade fröet med växtdelar och allt falla från en upphöjd skål eller låda ner i en 
större låda på marken. Svårigheten är den nyckfulla vinden som inte blåser jämnt och stadigt, 
utan ibland för bort både frö och böss på vägen ner. 

Ett billigt och mycket bra hjälpmedel att vanna, är en vanlig hårtork som även blåser kall luft. 
Bind fast hårtorken på lagom höjd och häll skörden framför blåset. Det går lätt att prova sig fram 
till rätt fart på hårtorken och lämpligt avstånd för att få bort maximalt med skräp och omoget frö. 

De motordrivna tröskverken som använder luft för att rensa, ska vara bra och förhållandevis 
överkomliga. 

 
Hos frukterna, som tomat, gurka, squash, paprika etc. tröskar man skörden med andra metoder 
för att skilja fröerna från resten av frukten. De flesta sätten är blöta och kräver utrustning 
därefter.  

Det enklaste sättet att ta tillvara frö från någon enstaka frukt, är dela den och sprida ut fröerna 
glest på en bit hushållspapper. Skriv sortnamn och årtal och eventuellt parti på pappret. De blöta 
fröerna torkar fast i pappret, som sedan kan vikas ihop och sparas tills det är dags att så. Riv då 
bara av en bit papper med frö på och så. 

Nästa steg om man har flera frukter är att skopa eller repa ur fröerna med hjälp av en sked och 
samla fröerna med vidhängande fruktmassa i en burk. Tillsätta lite vatten och ställa den lite 
varmt, gärna kring 25 grader C. och skaka om den någon gång under dagen och lätta på locket. 
Massan börjar snabbt jäsa och efter 2-4 dagar har det fina, mogna fröet befriats från sitt geléhölje 
och sjunkit till botten, medan fruktmassa och omoget frö stigit till ytan. Häll på mer vatten, skaka 
om, låt det mogna fröet sjunka och häll försiktigt av resten. Efter några sköljningar är fröet helt 
rent och kan hällas över i en sil för en sista sköljning. Bred ut fröet på en handduk och pressa ur 
den mesta blötan. Sprid sedan fröet på ett nät för en så snabb torkning som möjligt. Ju snabbare 
desto bättre. Mögel kan angripa fröet eller det kan börja gro om torkningen drar ut på tiden. Då 
kommer hårtorken som kan blåsa kall luft till användning igen för att påskynda torkningen. Rör 
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om bland fröerna flera gånger under torkningen så att de inte klistrar fast vid varann. 
Jäsningen, som framför allt används vid riktigt blöta fröer som tomat, melon och gurka, 

befriar inte bara fröet från gelehöljet utan tar dessutom död på en del fröburna bakterier och 
svampsporer. 

Halvtorra fröer, som hos squash och paprika/chili, repas lättast av för hand eller med hjälp av 
en sked. ( Obs. Handskar på till chilifrö). Därefter sköljs de bara av i flera vatten och läggs att 
torka utan jäsning.  

Vid större mängder frukt är en mekanisk ”Wet Vegetable Seed Separator” en stor hjälp. 
Tyvärr kostsam. 

Däremot kostar affärens överblivna blå plastlådor för champinjoner ingenting. De har lagom 
stora hål i bottnen och med hjälp av en potatisstamp pressar man lätt ut fröerna ur några hinkar 
med frukt på ganska kort tid. Att sedan jäsa dem i hinkar går till på samma sätt som med 
burkarna ovan. 

En stor fördel och en extra bonus med fröskörd från frukter är att i många fall kan man både 
äta kakan och ha den kvar. Fruktköttet från tomaterna kan användas direkt eller frysas in. 
Detsamma hos paprika och chili. Vintersquashen och pumpan kan ätas som vanligt, likaså 
melonen.  

 
Torkning och förvaring 
Fröerna måste vara riktigt torra innan dom förvaras i påsar, säckar eller burkar. 
Tillvägagångssättet vid torkning skiljer mycket mellan de olika växtgrupperna. Allt ifrån torra 
fröställningar i papperspåsar till sköljda och blöta fröer. Läs mer om hur de olika arternas frö 
torkas i respektive kapitel. 

Är du osäker på om fröerna är tillräckligt torra, kan du sprida ut dem på ett nät eller en 
tidning. Rör om i dem då och då och byt tidning efter någon dag. Ju luftigare de ligger, desto 
bättre. Inomhus går bra, men idealiskt är utomhus i solen några fina höstdagar för många arter. 
Vill du skynda på torkningen med en hårtork eller en fläkt, var då noga med temperaturen. Den 
bör kunna blåsa utan värmetillförsel. Över 43 °C skadas fröerna. 

När fröerna känns helt torra, låt dem då ligga en dag eller två till, innan du förpackar dem. 
Märk påsarna noga och förvara dem torrt, svalt, mörkt och långt ifrån råttor och möss. 

Frön som ska förvaras bör ha en fuktighet på under 13% och ligga svalt, 0 - 10°C. De flesta 
sorter tål dock flera minusgrader. Vid långlagring i frys, måste fuktigheten pressas ner ytterligare. 

Ett enkelt sätt, om man inte har för stora frömängder, är att lägga dem i en tättslutande burk i 
kylskåpet, ev. i frysfacket, eller på något svalt ställe. Gärna med lite torrmjölk i bottnen för att 
suga upp ev. kvarvarande fukt. Men låt dem då bli rumstempererade innan du öppnar 
förpackningen, annars bildas kondensfukt, som kan skada fröet allvarligt. Ärter och bönor är 
undantagen, de håller sig bäst i icke täta säckar eller vanliga papperspåsar på ett luftigt och svalt 
ställe.  

Fröna lever under förvaringen, men livsprocesserna går på sparlåga. För att väcka dem ur 
deras sömn, behövs värme och fuktighet. Så det gäller att förhindra tillträde av båda delarna, om 
förvaringen ska lyckas. 

Förutom att fröernas groningsprocesser startar, kan också mögel, bakterier och vissa insekter 
förstöra fröet vid för hög värme och luftfuktighet. Se efter fröerna då och då och kasta bort 
sådant som angripits av mögel. 
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Fröets livslängd hänger på hur moget det var när det skördades, hur väl det torkats och hur 
det förvaras. Det kan skilja flera år mellan ett bra och ett mindre bra förvaringsställe. 

 
Testa fröet 
För att få svar på hur fröerna klarat förvaringen, kan man testa grobarheten innan sådden. Orkar 
du, så plocka bort en del frön som inte ser bra ut, omogna, missformade eller missfärgade. Sprid 
ut 25, 50 eller helst 100 frön på en fuktig pappershanduk. Till stora frön som ärter, bönor, majs 
och squash, fungerar ofta en bit kraftigt bomullstyg bättre. Fukta, vik ihop och lägg rullarna i en 
plastpåse i god rumstemperatur. Eller ställ dem i en burk/hink och se till att de inte torkar ut. Det 
går givetvis bra att så fröerna i en kruka med jord också. 

Det tar mellan 3 dagar och flera veckor för olika sorters frö att gro. Räkna hur många som 
grott normalt efter de dagar som just den arten behöver för att gro. Och du kan beräkna en 
ungefärlig grobarhet i procent. Om grobarheten och då ofta också skjutkraften är svag får de 
svårt att klara sig ute och det blir stora luckor i raderna. 
 
 
 
”Torkning, tröskning, rensning och förvaring av frö” är ett kapitel i A.Skarlind m.fl., Fröodling, 1:a 
upplagan, 2006. Du får ladda ner denna fil från Fröodling.se och skriva ut den för privat bruk. Du 
får citera text i normal omfattning. All annan användning eller mångfaldigande kräver tillstånd från 
författare eller utgivare.  
Mer information finns på http://www.froodling.se, bl.a. hur boken ska citeras. 
ISBN 978-91-976539-0-9 (boken i tryck), ISBN 978-91-976539-1-6 (boken som pdf) 
URN:NBN:se:froodling-2006-1-1-trosk-pdf (detta kapitel som fristående pdf) 

 


