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S

om dyrker er du godt klar
over, hvordan en gulerod,
en solsikke eller en agurk
bliver til. Der skal et frø ned
i jorden, og så dukker der en plante
op. Men hvor kommer frøet fra? I
årets Naturlige valg besøger vi Olof H.
Christerson på Agortus (Svalöv i Sydsverige). Her bliver der dyrket seks
af årets frønyheder, herunder den
kryddertimian, som du får sammen
med dette magasin. På side 11 kan du
besøge en frøavler sammen med os!
Sidste sommer dyrkede jeg alle
frønyhederne i min kolonihave (det
kom faktisk til at knibe med pladsen),
og jeg dyrker dem gerne igen – alle
sammen. Den grønne linse ’Anicia’ er
en ny favorit. Den er vidunderlig, når
den blomstrer, men måske ikke den
smukkeste plante, når frøkapslerne
tørrer, mens de venter på at blive
høstet. Mit tip er at dyrke linserne
sammen med en af de lidt højere
blomster, for eksempel zinnia ’Cresto!
Violet’, stolt kavaler ’Fizzy Pink Dark
Center’ eller solsikken ’Velvet Queen’,
som blomstrer fint i sensommeren.
Det vil jeg selv prøve i år!
På side 20 svarer min gartnerkollega Veronika på nogle af de mest
almindelige spørgsmål om dyrkning.
Det er også Veronika, som har skrevet
guiden til græskardyrkning – fra frø
til høst – på s. 15. Den må du endelig
ikke gå glip af!
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quinoa ’Vikinga’
En glutenfri og næringsrig urt med oprindelse i Sydamerika.
Letdyrket men noget frostfølsom netop ved blomstringen.
Tørkeresistent. Trives bedst i en næringsrig,
porøs, fugtighedsholdende og veldrænet jord.

GRØNSAGER

BLOMSTER

Bøftomat, ’Canestrino’
Edamamebønne, ’Summer Shell’
Grønlinse, ’Anicia’ Oprindelse Sverige
Græskar, ’Sunseanse’ F1
Havetimian, ’German Winter’ Oprindelse Sverige
Kirsebærtomat, ’Sunpeach’ F1
Quinoa, ’Vikinga’
Pluksalat, ’Skilton’
Skærmdild, Oprindelse Sverige
Sommerhvidkål, ’Beatrix’ F1
Spinat, ’Matador’ Oprindelse Sverige
Sukkerært, ’Delikata’

Kinesisk hundetunge, ’Mystery Rose’
Blomsterblanding, Eng, Oprindelse Sverige
Havemorgenfrue, ’Cantaloupe’
Vinget hindebæger, ’Cutie Apricot’
Stolt kavaler, ’Fizzy Pink Dark Center’
Californisk guldvalmue, ’Candy mix’
Frøkenhat, ’Cresto! Violet’

Squash, ’Ola Escaladora’ Organic
Valskbønne, ’Express’ Organic
Voksbønne, ’Dior’ Organic
Pottetomat, ’Rotkäppchen’ Organic
Rosenkål, ’Igor’ F1 Organic
Rødbede, ’Chioggia’ Organic

Sommerasters, mix, Organic
Kornblomst, Organic
Blomsterblanding, Honningblomster Organic
Haveløvemund, mix Organic
Solsikke, ’Velvet Queen’ Organic
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FRØEXPERTEN

hej
haveven
I år har vi frønyheder for enhver
smag! Fælles for alle er, at de er
nemme at dyrke, og både blomster og
grønsager er tilpasset vores ret korte
sommersæson. Flere af dem kan også
sås direkte i jorden.
I sommer har jeg plukket mindst
én buket hver aften. Det er måden,
som jeg afslutter dagen med. Blandt
vores blomsterfrønyheder blev stolt
kavaler ’Fizzy Pink Dark Center’ en
favorit. Vær ikke bange for at klippe
stilken af et stykke længere nede på
planten for at få bladene med. Dens
udstående voksemåde giver buketten
et lidt skødesløst udtryk.
En frøpose, der indeholder
forskellige farver af samme blomst,
er for dig, der kan lide farverige
buketter. I år udvider vi udvalget af
økologiske blomsterfrø med netop
sådanne frøblandinger med asters og
løvemund.
Bland grønsagsnyhederne findes
flere sorter, hvor afgrøderne ikke
bliver så store. For eksempel er det
lille mandelgræskar ’Sunseanse’
F1 nemt at bruge i køkkenet, da det
høstes i en perfekt portionsstørrelse.
Hvidkålen ’Beatrix’ F1 danner
forholdsvis hurtigt et hoved i
størrelse med en knytnæve. Den
tager ikke så meget plads som andre
kålhoveder – og passer således
meget godt i en lille have eller i en
palleramme!
ANNA LINDEQVIST

Hortonom og Haveven,
Nelson Garden

Ellen med sin mor Anna.
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TIL ALTAN OG TERRASSE
BEGRÆNSET PLADS BETYDER IKKE
NØDVENDIGVIS BEGRÆNSEDE
MULIGHEDER! KRYDDERURTER,
GRØNSAGER OG SOMMERBLOMSTER
KAN TRIVES FINT I KRUKKER OG
SPANDE.
Salat, blomsterkarse og tagetes har relativt
overfladiske rodsystemer og kan således
dyrkes sammen med andre planter.
Dyrk i ampel for at spare plads.
Prøv gerne skovjordbær; du kan høste dem
fra juni til oktober. Passer i potte eller krukke!
Squash, græskar og agurk kan dyrkes i
krukke og palleramme med et godt resultat.

GIV DINE KLATREPLANTER
EN STØTTE
Klatreplanter med rakler (for eksempel
bælgplanter) har behov for noget at gribe fat i som
et espalier eller noget snor.

Planter, der snor sig fast (for eksempel klokkeranke,
bønner og humle) kan vokse på en træstang eller en pæl.
Rankeplanter (for eksempel agurkeplanter) skal bindes
forsigtigt op, så stilkene ikke kommer til skade. De kan også
støttes med for eksempel et hældende armeringsnet eller
ledes op over en mur.
Planter med klatrerødder (for eksempel vedbend/efeu) kan klatre
op ad vægge og mure. Man skal have lidt styr på det. Det sker, at
underlaget kommer til skade.
Tip! Jutenettet er nedbrydeligt, og sidst i sæsonen er det muligt at lægge
både net og planter i komposten.

PLANT ET TRÆ TIL
GAVN FOR VORES
PLANET
Et træ skaber ikke blot hygge, men fremmer
også den biologiske mangfoldighed i din have
og hjælper med at forsyne planeten med ilt.
Tip! Beskyt rodnettet, hold på fugten, og sørg
for at området rundt om nyplantede træer er fri
for ukrudt med en måtte af kokosfibre.

HOLD STYR PÅ, HVAD DU DYRKER
Gør dig selv en tjeneste i fremtiden og forsyn dine såninger med
etiketter. Stiketiketterne af bambus er ubehandlede, men er naturligt
vandafvisende, så teksten bliver siddende, også efter en hel sommer.
TIP! Skriv med blyant, og visk det ud igen, eller slib dem let, så kan du
bruge etiketterne igen og igen.
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hjemme hos

DYRKER FOR AT BLIVE
SELVFORSYNET OG
SKABE GLÆDE!

J

eg hedder Hejdi, er 46 år, og bor
på Helgenæs. Jeg blev som barn
inspireret af mine bedsteforældre,
der dyrkede alt. Jeg dyrker alt, hvad jeg kan
komme til.
I år har jeg dyrket sguash, fennikel, majs,
hokkaido græskar, rødbeder, gulerødder,
rødbeder, bønner, jordbær, rabarber, ærter,
grønkål, rosenkål, broccoli, agurker, ingefær
og tomater.
Jeg dyrker for at blive selvforsynet, og vil
samtidig gerne hjælpe mine bier og insekter i
haven.
Jeg dyrker i mit orangeri og i min urtehave, og
i de få blomsterbede, jeg har. Min familie og
venner nyder godt af alle mine grønsager og
blomster.
Se mere på Instagram @verdens_ende_
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hjemme hos

NANETTE BLEV
HAVEEJER
SOM 22 ÅRIG!

D

rømmen om en duftende, spiselig,
levende have blev til virkelighed.
En have man kan spise, en have
man kan lege i, en have man kan dase i.
Min have har mange rum, som f.eks. rum
med bålfad, staudehave med brombær
hegn, højbede med siddepladser imellem.
Køkkenhaven, der er anlagt med hække rundt
om, som i de gamle klosterhaver. Jeg dyrker i
næsten alle mine haverum.
Jeg får inspiration fra gåture, bøger, Pinterest,
Instagram, Hollandske og Engelske Haver.
Sidst men ikke mindst får jeg inspiration fra
mit ”æstetiske univers” og min haveglæde.
Jeg dyrker, fordi jeg gerne vil have indflydelse
på egen mad og lære min børn, hvor det
kommer fra. Det har haft stor indflydelse på
dem og de er blevet utrolig glade for grønsager,
og så er det hyggeligt, afslappende og skønt for
sjæl, sind og krop.
Se mere på Instagram @storbybonden
NATURLIGE VALG 2021
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Hvis man gerne vil dyrke sine egne
planter, vil man selvfølgelig også
have frø af høj kvalitet, som spirer
og giver levedygtige planter. Men
hvordan får man det? Mød Olof
H. Christerson og virksomheden
Agortus, der dyrker frø på de
nordlige breddegrader.
TEKST: Thérése Larsson
FOTO: Lovisa Back

bæredygtig frøavl
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t så frø og så gå at vente på, at de
skal spire, det er bare så skønt.
Og det kan blive en stor skuffelse,
hvis ingen eller kun nogle få spirer.
Den, der kan lide at dyrke, vil derfor gerne
have planter, der kan opfylde drømmen, og
det stiller store krav til vores frøproducenter.
Kravene og forventningerne til det, vi dyrker,
ændrer sig også med tiden. For vores forfædre
var det for eksempel vigtigt, at pastinakken var
holdbar, så de havde mad nok til hele vinteren.
I dag er vi mere interesserede i smagen.
FRØ AF GOD KVALITET

Olof H. Christerson og virksomheden Agortus
på Olma Gård i Sydsverige producerer frø for
både det lokale og det internationale marked.
Timianfrøet ’German Winter’, som du får med
dette magasin, er et eksempel.
– Hver frøsort har sine egne unikke
egenskaber, og fordi der er mange regler, vi
skal følge, bliver vi frøproducenter nødt til at
prøve og teste, hvad der fungerer. Det kræver
tid, tålmodighed og langtidsplanlægning.
Timianfrøene kommer fra planter, som vi
såede i 2017, siger Olof H. Christerson.
Der er mange timiansorter at vælge mellem.
Olof har valgt ’German Winter’, da den er
robust og passer til vores nordlige klima.

Men timianfrø er generelt svære at høste og
bearbejde.
– Planten vokser kun cirka 20 centimeter over
jorden, og derfor sker det meget nemt, at man
får en sten ind i mejetærskeren, så vi valgte at
høste alle frø manuelt, siger Olof.
Også det at luge det to hektar store
dyrkningsareal har været noget af en udfordring:
– Radrenseren, som vi bruger til at fjerne
ukrudtet, kan lokalisere rækkerne ved hjælp af
et kamera, og det er sådan set udmærket. Men
fordi der gik en måned, før planterne viste sig,
og ukrudtet kom op efter blot tre dage, blev vi
nødt til at styre maskinen manuelt.
FØDT MED JORD UNDER NEGLENE

Olof er født i det skånske slettelandskab
ved Svalöv i det sydlige Sverige. I dag er
han 59 år, uddannet agronom, og hans CV
indeholder titler som forretningsområdechef
og marketingchef inden for planteavl samt
administrativ direktør.
– Jeg er klar over, at jeg er en iværksætter og en
type, som altid ser mulighederne. Heldigvis er
jeg tilstrækkeligt blind til ikke at fokusere på
forhindringerne, siger Olof.
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Anna Lindequist, frøansvarlig hos Nelson Garden og Oluf H. Christerson på timianmarken. Planterne blev plantet i 2017, og i 2021 er der frø fra disse planter i
frøposer fra Nelson Garden.

Frøavlen startede i 1992. Ud over avlen og
frøproduktionen på Olma Gård samarbejder
Olof og hans fem kollegaer med avlere
forskellige steder i Europa. Kunderne findes
blandt andet i Sverige, Holland og England.

bedet. Lige nu er vi i gang med at udvikle et
moderne sorterings- og rensningsanlæg, som
ved hjælp af scanning fjerner både forkerte og
dårlige frø, siger Olof.

– Vi arbejder med avl og udvikling af det, der
er en efterspørgsel på, og vi er altid åbne for
at samarbejde med andre avlere, for eksempel
med hensyn til vidensudveksling og en mere
effektiv produktion, siger Olof.

Selv om du har frø af god kvalitet, kan du være
uheldig med din dyrkning. Olof peger på, hvor
vigtigt det er at analysere og samle erfaringer
løbende og ikke at forklare en misvækst
udelukkende med, at det var dårlige frø. Det
kan for eksempel være, at du har opbevaret
din frøpose et fugtigt sted eller har sået dine
frø alt for dybt, så de måtte bruge mere energi
end nødvendigt og således er blevet ekstra
følsomme over for svampeangreb. Dine frø kan
også være ramt af skadedyr – eller måske har
du plantet dem i den forkerte slags jord.

UNIKKE EGENSKABER

I øjeblikket har Agortus syv frøsorter til salg.
Nogen af dem er udviklet til et lidt koldere
klima, andre til et internationalt marked og et
varmere klima. Et havefrø af god kvalitet skal
have mindst 70 procents spireevne ifølge det
globale netværk International Seed Testing
Association (ISTA). Det kræver både viden og
erfaring fra frøproducenternes side. Et frø kan
være dårligt af forskellige årsager, ikke mindst
på grund af alle de svampe, der findes overalt i
vores økosystem. Korrekt håndtering af frøene
mindsker risikoen for angreb. Også sorteringsog rensningsprocessen er vigtig.
– Den, der køber gule solsikkefrø, bliver ikke
glad, hvis der også kommer røde blomster i
12
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ANALYSE RESULTATET

– Som plantedyrker er du nødt til at forholde
dig til de betingelser og de forudsætninger, som
findes på stedet, siger Olof.
At dyrke timian på Olma Gård, som ligger
på den baltiske moræne, er meget taktisk.
Timianfrø trives godt i muldrig og alkalisk jord
med en pH-værdi over 7. På de to hektar, hvor
der dyrkes timian, regner Olof med årligt at
kunne høste mellem 300 og 500 kilo timianfrø.

HØST DINE EGNE FRØ
1.Så frøene. Spinat og kål er nemme at starte med.
2.Når blomsterne er faldet af, er der en frøkapsel eller
lignende tilbage, afhængig af type, og den tørrer langsomt, men sikkert.
3.Høst kapslerne en solrig og tør dag, når de er begyndt
at åbne sig.

4.Placér de tørre kapsler i en pose, og knus dem
forsigtigt. Ryst derefter kapslerne, til frøene falder ud.
5.Pak frøene, når de er helt tørre. Prøv at bide i et frø –
hvis det er hårdt, er det også tørt.
6.Lav en indendørstest, hvor du sår nogle frø og
undersøger spireevnen.

NATURLIGE VALG 2021
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På Olma gård dyrkes blandt andet dild, linser og timian, men på gården tærskes og rengøres også frø, der er dyrket andre steder i landet.

MED BÆREDYGTIGT PERSPEKTIV

Olof og hans kollegaer brænder for
bæredygtighed og for at bevare den nordiske
flora.

Men han håber og tror, at flere og flere kunder
vil tænke mere langsigtet og i højere grad
vælge nordiske frø.

– Det er vigtigt, at vi fremmer vores nordiske
frøsorter med hensyn til et bæredygtigt og rigt
økosystem. Lige nu planlægger vi at udvikle
vores aktiviteter via de to virksomheder
AxiQS og Proteinskiftet AB.

– Jeg forstår, at billige frø tiltrækker
forbrugere, men der er heldigvis flere og flere,
der bliver klar over, at lange transporter af
frø og udarmning af vores nordiske fauna er
noget, der ikke fremmer bæredygtigheden og
ikke er særligt klogt, siger Olof.

Olof ser mange fordele ved den viden, der er
blandt de nordiske avlere.

Dyrkning har altid haft stor betydning for
ham. Ikke mindst privat.

– De er generelt veluddannede og har en god
infrastruktur, og det, vi producerer, er af en
høj kvalitet.

– Jeg er meget glad for at gå i haven, luge
lidt ukrudt, måske fjerne en snegl eller to
og nyde den der vidunderlige, nærmest
selvrealiserende oplevelse, som det er at
klippe lidt af min egen purløg af til frokost.

Dog er der, ifølge Olof, nogle regler, der
skaber forhindringer i udviklingen af svensk
frøproduktion:
– Vores svenske regler for såsæd er på mange
måder gode. Men det er svært at opretholde
det samme prisniveau som producenter i lande
med flere soltimer, og hvor der desuden ikke
er de begrænsninger, som vi har her i Sverige,
for eksempel i forbindelse med bekæmpelse af
ukrudt og skadedyr.

14

NATURLIGE VALG 2021

Har du nogen tips om, hvordan man kan krydre
med timian?
– Prøv at trække bladene af kvistene på
en timianplante, og drys det så over din
nytillavede kartoffelomelet, siger Olof.

MERE OM OLOF
Navn: Olof H. Christerson
Bor: Olma Gård, Svalöv
Arbejde: frøproducent
En grønsag, som jeg
gerne vil dyrke: grønkål
Favoritbog: Eftersom
Min Lada Har Brunnit Ner
Kan Jag Nu Se Månen av
Bengt Jacobsson
Lytter gerne til: klip på
YouTube
Favoritsted: foran
bikuben, hvor alle bierne
flyver ind med alt det, de
har høstet
Mit forbillede: Alfred
Nobel
Favoritværktøj i
krydderurtehaven:
skuffejernet

DYRKNINGSGUIDE

græskar
Græskar er en favorit blandt mange, og det er ikke underligt.
Det store frø spirer hurtigt, og om sommeren vokser planten med
en imponerende hastighed for i september at byde på store og ofte
farverige frugter. Det er en fascinerende oplevelse for både store
og små.
TEKST: Veronika Nauf Steinsholt FOTO: Annika Christensen, Anna Lindeqvist, Lovisa Back
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HVORNÅR KAN JEG
BEGYNDE AT HØSTE?
Normalt kan man begynde at høste græskar
i sidste halvdel af september. Græskarret
er modent, når du kan banke på skallen og
høre en hul lyd, eller når skallen føles helt
hård, når du skraber på den. Modne græskar
kan opbevares i flere måneder på et køligt
sted, men tåler ikke frost.

SOMMERGRÆSKAR

DYRK GRÆSKAR FRA FRØ
UDVALGET AF FORSKELLIGE

GRÆSKAR ER STORT, både i farve,

nuancer, smag, form og størrelse.
Nogle foretrækker de store
Halloween-græskar, andre de
gode madgræskar eller de små,
smukke pyntegræskar. Det er det,
der er så fint – der er noget for
enhver smag!
SÅ IKKE FRØENE FOR TIDLIGT i
foråret. Du kan så dem indendørs
omkring 3-4 uger før, de skal
plantes ud i køkkenhaven. Dette
er varmeelskende planter, der
gerne vil have det varmt under
spiring, helst 20-25 grader og
masser af lys. Du kan også bruge
en varmemåtte, der sikrer jævn
og stabil varme.
DU KAN PLANTE DEM UD I

KØKKENHAVEN , når faren for
nattefrost er overstået. For at
planterne kan få en god start i
køkkenhaven, er det vigtigt at
plante dem i næringsrig jord,
helst kompostjord. Hvis området
udsættes for vind, skal du i
begyndelsen beskytte dem med
en let fiberdug, så de får en god
start i et jævnt og stabilt klima.
Du kan også så græskarfrø
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direkte ud i køkkenhaven
i slutningen af maj eller
begyndelsen af juni, når
jordtemperaturen har nået 15
grader. Hvis du har problemer
med snegle, er det tilrådeligt at så
inde først, da snegle desværre er
meget glade for de små planter.
DA GRÆSKARPLANTER OFTE

VOKSER SIG MEGET STORE , bør du
give dem en god planteafstand
på omkring 40-50 cm, så de kan
udvikle sig godt, ikke tørrer
ud og bliver bedre rustet mod
sygdomme og meldug. Hvis du
ønsker at dyrke græskar i en
krukke, bør du vælge så stor en
krukke som muligt for at undgå
udtørring og sikre god vækst.
Vælg gerne en græskarsort, der
producerer små frugter.
GRÆSKAR HAR EN IMPONERENDE

STOR VÆKST. De får lange
stængler, store blade og vil sætte
mange frugter. Derfor er det
meget vigtigt at give masser af
vand og næring hele sæsonen.
Gødskning fremmer rodvækst,
frugtsætning, smag og farve samt
giver robuste og stærke planter.
Se alle vores græskarfrø på s.49.

Sommer græskar er sorter, der ikke tåler
at blive opbevaret så længe. De nydes ofte
løbende hele sæson og kan spises rå eller
koges med skal på. Hvis de høstes tidligt,
har de en ret tynd skal og kan let skæres i
skiver eller små tern.
’LONG WHITE BUSH 2’
Hurtigt voksende græskar med aflang frugt.
’SUNSEANSE’ F1
Muslingeformede frugter med tynd skal.

VINTERGRÆSKAR
Vintergræskar såsom kæmpegræskar
har hårdere skal og er sværere at dele end
sommergræskar. Frugtkødet har ofte har
en grovere tekstur og bruges gerne i tærte,
suppe, bagværk og gryderetter. Vidste du,
at kogte vintergræskar kan få en konsistens
og smag, der minder om søde kartofler?
’UCHIKI KURI’
Orange frugter med en nøddeagtig smag.
’GELE REUZEN’
Stort og hurtigt voksende græskar.
’DELICA’ F1
Mørkegrøn med orange og fast kød.

1

4

2

5

3

6

FAVORITTER

1. ’ESO’ ”nøgen” græskar med frø uden skal.

2. ’NELSON’ F1 Smukt blåhvidt græskar med god smag.
3. ’SUNSEANSE’ F1 Giver mange frugter i lang tid.

4. ‘VEGETABLE SPAGHETTI’ Frugtkød, der minder om spaghetti i formen
5. ’TOM FOX’ Halloween græskar til lanterne og madlavning.

6. ’TURK’S TURBAN’ Smukke græskar, spiselige men hovedsagelig til dekoration.

GRÆSKAR I MADLAVNING
Græskar er en vigtig frugt, der har været brugt
i madlavning i Europa siden 1800-tallet. På
grund af konsistensen, er det ikke normalt
at spise græskar i rå form. Normalt steges,
koges eller dampes græskar, eller de anvendes
i supper, marmelade, tærte, kage eller
syltede på glas. Græskarfrøene er også meget
nærende, og mange rister frøene i ovnen og
bruger dem i bagværk, granola og salat.

OPPSKRIFT

GRÆSKARSUPPE
DU SKAL BRUGE

Cirka 1 kg græskar
1 gul løg
8 dl vand
2 dl fløde
1 spsk friskmalet ingefær
1 spsk olie
Salt, sort peber og chili efter smag

HAN- ELLER HUNBLOMSTER?

SÅDEN GØR DU

1. Hak løg og svits sammen med chili,
sort peber og ingefær i olie.
Vidste du, at der er han- og hunblomster på græskarplanten? En
hunblomst er let at genkende, fordi der er en lille begyndende frugt bag 2. Skræl græskaret og fjern kernerne. Snit det i
små stykker, så er det hurtigere at få kogt
blomsten. Medmindre hunblomsten bliver bestøvet af en hanblomst,
vil den lille frugt falde af. Hvis du ikke har så mange bier og humlebier i 3. Kom græskar, vand og fløde i gryden.
din have, kan du knibe en hanblomst af og holde den ind i en hunblomst, Kog indtil stykkerne er bløde.
4. Blend suppen i en blender eller med en
når den åbner sig, så er du sikker på bestøvning. Men normalt vil vores
stavmikser.
ihærdige insektvenner gøre arbejdet for os!
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så nemt
At dyrke fra frø giver stor variation og mangfoldighed
i din dyrkning. Desuden er det virkelig sjovt! Her har
vi samlet gode tips om, hvordan du kommer i gang
med at så, uanset om det er i haven, på altanen, i
vindueskarmen eller på køkkenbordet. Frø kan spires
alle steder!
FOTO: Andrea Turander

FORKULTIVÉR INDENDØRS

DIREKTE SÅNING UDENDØRS

Frø med lang udviklingstid, f.eks. aubergine,
chili og peberfrugt samt kæmpeverbena, klokkeranke og heliotrop, skal sås tidligt på året.
Det er også en velegnet metode, hvis du ønsker
at høste grønsager og blomster tidligt.

Direkte såning på friland eller i palleramme
er velegnet til frø, som tåler kulde eller vokser
hurtigt. Det meste kan alligevel sås direkte,
og det er lettere, hvis du ikke har plads til
såningerne indendørs.

Sådan gør du:
1.Fyld bakken med såjord og vand. Så i henhold
til instruktionerne på frøposen.
2.Plant om i større potter med plantejord, når
frøene har spiret, og planterne er blevet et par
centimeter.
3.Væn planterne til udendørslivet (afhærdning), når risikoen for nattefrost er overstået.

Sådan gør du:
1.Rens sten og ukrudt bort. Gød jorden, og
vand, så jorden er fugtig.
2.Lav små huller, eller træk en sårille i jorden.
Så frøene ifølge anvisningerne på frøposen.
3.Vand yderligere en gang, forsigtigt så frøene
ikke flyder væk. Hold jorden fugtig, indtil
frøene har spiret.

TIP!

Hold såningen fugtig ved at dække den med
noget, der slipper lys og luft igennem. Et
minidrivhus i glas eller plast eller plastfolie
med små huller i fungerer godt.

18
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TIP!

Fiberdug i begyndelsen af sæsonen skaber et godt mikroklima, som
giver en god start for spiringen. Dugen beskytter også mod skadedyr,
holder på fugten og giver en jævnere temperatur.

ORDLISTE
AFHÆRDNING betyder, at du gradvist
vænner planten til udendørslivets
kolde vinde og solens stærke stråler.
Placér den udendørs på et beskyttet
sted i et stykke tid, og forlæng tiden
hver dag i omkring en uge.
FORSPIRING, FORKULTIVERING – begge
to betyder, at du sår frø i små bakker
eller dyrkningsbriketter indendørs for
at plante dem ud senere.
GØDSKNING er, når du tilfører jorden
næring i form af kompost eller
plantenæring.
DYRKNINGSBRIKETTE er en lille terning
eller cylinder af kokosfiber eller tørv,
som du kan forkultivere i.
PLANTEJORD/BLOMSTERJORD er en
næringsrig jord, som passer til de lidt
større planter.
STRATIFICERING betyder at
kuldebehandle frøene ved at
lade såningen stå koldt (helst i
minusgrader) et stykke tid.
SÅJORD er finfordelt og næringsfattig
jord, som fremmer rodudviklingen fra
start.

TIP!

Når du sår med såbånd, får du den rette
afstand mellem planterne allerede fra
begyndelsen. Lav en rille i jorden, læg
frøbåndet ned, og vandt rigeligt, inden du
dækker med jord. Vand derefter lidt mere!
Frøene bliver på plads, og du slipper for at
tynde ud.

NATURLIGE VALG 2021
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SPØRG EKSPERTEN

HVORNÅR SKAL JEG SÅ AGURKERNE?

EKSPERTEN: Agurk er en plante, der vokser relativt hurtigt. Ved plantning om foråret,

er det en god idé at så agurkerne indendørs omkring en måned før plantning.
Planterne kan plantes ud i køkkenhaven eller potten, når faren for frost er overstået.
Vil du have egenproducerede agurker hele året rundt? Prøv frø fra vores Så året
rundt-sortiment, og dyrk agurk i køkkenvinduet hele året!

JEG VIL GERNE HAVE
TULIPANER, DER
BLOMSTRER OM FORÅRET.
HVORNÅR SKAL JEG
PLANTE DEM?
EKSPERTEN: Tulipaner og andre forårsblomstrende
løgplanter, f.eks. påskeliljer, perlehyacinter og krokus,
plantes i efteråret fra slutningen af august til midten af
november.

MINE FRØ ER FOR GAMLE, KAN JEG
BRUGE DEM?

EKSPERTEN: Så længe frø er blevet opbevaret tørt, mørkt og køligt, kan frøene
spire mange år efter udløbsdatoen. Du kan nemt foretage en spiretest derhjemme
og se, om der stadig er liv i frøene. Læg frøene i et glas vand. Frø, der stadig flyder
efter 24 timer, vil sandsynligvis ikke spire. De, der synker ned til bunden af glasset,
vil sandsynligvis spire. En anden måde at foretage en spiretest på er at fugte et
kaffefilter, et stykke vat eller køkkenrullepapir. Du lægger det i en skål og dækker
over med plastfolie. Lad denne skål stå ved 20 grader, så vil de under plastfolien få
optimale forhold til at spire. De frø, der spirer, kan du flytte over til jorden og følge
udviklingen yderligere.
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KONTAKT OS

Her har vores haveekspert Veronika Nauf Steinsholt svaret på
spørgsmål om frø og såning.
Har du spørgsmål til frø og såbånd,
så send en mail til info@nelsongarden.dk.

frøkatalog
FRØ OG LØG, DER KAN SÅS OG SÆTTES, SOM DU VIL

22 OM VORES FRØ

Sådan arbejder vi med bæredygtighed, udvælgelse
og kvalitet.

23 SÅ ÅRET RUNDT

Så i alle årets måneder for en uendelig høstsæson.

30 DYRK I VAND

Med dyrkningskassen Harvy dyrker du din egen mad
helt uden jord.

34 DYRK INDENDØRS

Spirer i lille format med Micro Leaf og sprirer.

38 GRØNSAGER
Dyrk selv det, du vil spise

52 SÆTTELØG

Oplev smagsvariationen i de forskellige løgsorter.

63 BLOMSTER

Invitér de bestøvende insekter med sommerens
blomster.

81 BLOMSTERLØG

FOTO: Anna Lindeqvist

Tag den nemmeste vej til en blomstrende dyrkning.
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om vores frø
PRØVEDYRKNING OG UDVALG

Vi prøvedyrker masser af sorter af blomster
og grønsager – omkring 200 sorter hvert år –
af sorter, som vores leverandører anbefaler
til dyrkning på de nordlige breddegrader. Vi
dyrker hovedsageligt sorter, der er udviklet
til hjemmedyrkere, men kigger også på sorter
inden for de professionelle segmenter (især når
det drejer sig om snitblomster). For at en sort
skal komme ind i sortimentet, skal den fungere
godt for de nordiske forhold, være resistent over
for sygdomme og give en fin høst!

maskinerne grundigt mellem hver sort, vi
pakker, så forskellige sorter ikke blandes
sammen. Det kan ske, at vi får forkerte frø
fra leverandøren, og i så fald er feedback fra
forbrugerne guld værd! Hvis vi får hjælp fra jer
med billeder, kan vi derefter reklamere over
sorten og også reducere risikoen for sådanne
fejlleverancer i fremtiden.
SOMME TIDER GÅR DER NOGET GALT

Hvis du ikke er tilfreds, eller hvis frøene ikke
spirer som forventet, selv om du har fulgt
dyrkningsinstruktionerne på frøposen, kan
SPIREEVNE
du naturligvis reklamere over frøposen og få
Alle frø spiretestes, så snart vi får et nyt parti.
kompensation i form af nye frø. Kontakt vores
På frøposen angiver vi den spireevne, som
kundeservic på info@nelsongarden.dk, og
ifølge lovgivningen er minimum for det, der
angiv frøposens parti, der er stemplet nederst
må sælges. Næsten alle frø, som vi spiretester,
på frøposen. Vi udfører nye test på disse frø og
har betydeligt højere spireevne end dette og
undersøger, hvad der kan være gået galt for at
naturligvis aldrig lavere. Det betyder, at du ofte undgå at gentage fejlen.
kan få flere planter, end vi lover på posen.
BÆREDYGTIGHED OG ANSVAR

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Vi følger reglerne for EU og det svenske
Jordbruksverkets regler for mærkning af frø.
Hvis du opbevarer frøene mørkt, tørt og køligt,
holder de normalt meget længere end stemplet
på posen, og du kan så de fleste frø i mange år
fremover. Pastinak, salat, asters og petunia
er eksempler på frø, der generelt mister
spireevnen relativt hurtigt.
DE RETTE FRØ I POSEN

Vi gør alt for at sikre, at den rigtige sort pakkes
i den rigtige pose. Vi rengør og støvsuger
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En sund planet er en forudsætning for, at
vi kan dyrke noget. Vi er overbeviste om, at
dyrkning kan have en positiv indvirkning på
både planeten og mennesket. Som leverandør
af dyrkede produkter har vi et ansvar for, ved
design, materialevalg og produktion, at gøre
det, vi kan for at minimere vores miljøaftryk og
sikre, at ingen kommer til skade undervejs. Det
gør vi ved at lære, tilpasse og udvikle og ved at
vælge samarbejdspartnere, der har de samme
vurderinger, som vi selv.
Læs mere om vores bæredygtighedssamarbejde
på nelsongarden.dk.

SÅ ÅRET RUNDT

velkommen til en
uendelig dyrkningssæson
Ved at arbejde med dyrkning i alle måneder af året, får du ikke kun en uendelig høstsæson, du
spreder også dyrkningsarbejdet ud over hele året, så det kan passe ind i din hverdag. Du kan også
vælge at så dine frø, når betingelserne for succes er de bedste for hver grønsag.
Sorterne på siderne 24-27 er valgt af havebloggeren Sara Bäckmo, og på posen er der instruktioner
om såning på alle fire årstider, så du kan sætte et frø i jorden, lige når du vil.

FOTO: Markus
Danielsson
Lovisa Back

På side 28-29 findes lavt voksende tomat- og agurkeplanter, som egner sig godt til
indendørsdyrkning, grønsager, der skal forkultiveres allerede om vinteren for at kunne nå at give
høst, og blomster, som kan sås udendørs både i efteråret og foråret.
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Allium

Bladbede

Broccoli, Kinesisk, Kailaan

Brokali

Bønne, Valsk-

'Quattro' F1
Et bladløg med brede kraftige blade, som
anvendes som purløg. Smagen minder
om hvidløg. Blade, blomster og knopper
er spiselige. Flerårig og bliver større for
hvert år. Værdifuld tidligt forår, hvor
udbuddet i køkkenhaven endnu ikke er
så stort.

'Perpetual Spinach'
En hurtigt voksende bladbede med tynde
blade og stilke. Meget god til at bruge,
ligner spinat. Klarer køligt klima fint og
kan overvintre på et beskyttet sted for
høst vinter og forår.

Brassica oleracea

'CN 7006' F1
En lækker brokali med små buketter og
lange stilke. Velegnet til dyrkning i en
lang sæson og kan drives frem tidligt og
sent for høst i drivhus. Både buketter
og blade er velsmagende. Beskyt med
net mod angreb af sommerfugle, møl
og fluer.

'Witkiem Manita'
God valskbønne, som giver stor og tidlig
høst. Kan sås i kold jord i modsætning
til andre bønner. Top gerne planterne
efter udvikling af bælge for hurtigere
høst. Både skud og toppe kan spises som
bladgrønsager, friske eller tilberedte.

Allium hybrida

Beta vulgaris

11735

11757

'Kichi'
Mild og hurtigt voksende kål, som
dyrkes først og fremmest om efteråret.
Blomsterknopper, blade og de saftige
stilke høstes, og der vokser snart nye ud.
Minder om brokali i smag og udseende.
Beskyt med net mod angreb af sommerfugle, møl og fluer.
11725

Brassica oleracea

11712

Vicia faba

11554

Dild, Blad-

Grønkål, Russisk

Gulerod, Sommer-

Gulerod, Sommer-

Gulerod, Vinter-

'Bouquet'
Dild er mere end et krydderi, faktisk en
bladgrønsag. Den er velegnet til at dyrke
meget af til forårshøst og kan anvendes
både frisk og tilberedt. Denne lave sort
giver tidlig høst fra kompakte planter.

'Red Russian'
En kål, hvis fligede blade bruges som
grønkål. Meget lækker at spise frisk, men
også tillavet som spinat. Vokser hurtigt
og er nem at dyrke for høst af små og
store blade. Beskyt med net mod angreb
af sommerfugle, møl og fluer.

Harlequin Mix F1
En herlig miks af tynde flerfarvede
gulerødder. Vokser hurtigt for høst i
hele året. Kan dyrkes på flere måder,
afhængig af hvordan dyrkningsfladen ser
ud; i rækker, i store potter og bredsået,
hvor frøene strøs ud over fladen og dækkes med jord.

'Nantaise 2'
Særdeles god gulerod, som vokser hurtigt
og giver fin høst i hele året. Kan dyrkes
på flere måder, afhængig af hvordan
dyrkningsfladen ser ud; i rækker, i store
potter og bredsået, hvor frøene strøs ud
over fladen og dækkes med jord.

'Rothild'
En god og saftig gulerod, som har fine
kvaliteter for høst, når det er koldt. Kan
blive stående længe i kold jord uden at
blive dårlig og desuden overvintre for
tidlig høst året derefter. Dæk med halm
eller blade for at beskytte mod dyb frost.

11751

11752

Anethum graveolens L.

11744

Brassica napus

11708

Daucus carota L

11750

Daucus carota L

Daucus carota L

Havrerod

Japanske bladgrønsager

Kål, Blomster-

Kål, Grøn-

Kål, Grøn-

En overordentligt lækker rodgrønsag,
blandt de mest velsmagende. Smagen er
mild og meget fin, minder om artiskok.
Har stor værdi i haven, eftersom den er
meget robust og overlever vinteren på
dyrkningsstedet.

Brassica rapa

Kalette 'Autumn Star' F1
En meget lækker og smuk højtvoksende
kål. Bladene kan spises, men det er først
og fremmest de små rosetter langs
stilken, som høstes. Planterne har lang
udviklingstid, men er kulderesistente.
Beskyt med net mod angreb af sommerfugle, møl og fluer.

'Half Tall'
En populær vintergrønsag i haven.
Anvend bladene friske i salat eller i
madlavning som spinat. En lav sort, som
er nem at beskytte mod rådyr og harer.
Beskyt også med net mod angreb af
sommerfugle, møl og fluer.

'Scarlet'
En populær vintergrønsag i haven.
Anvendes frisk i salat eller i madlavning
som spinat. De krusede, næsten lilla
blade har en smuk farve. Rødbladet kål
er ikke lige så begærlig for snegle. Beskyt
med net mod angreb af sommerfugle,
møl og fluer.

Tragopogon porrifolius

11747

Tatsoi
En asiatisk kålsort som er ekstremt kulderesistent. Den danner en lav bladrosette,
som høstes blad for blad eller det hele
på en gang. Bladene kan anvendes friske
eller tilberedte som spinat. Beskyt med
net mod angreb af sommerfugle, møl
og fluer.
11724
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Brassica oleracea

11711

Brassica oleracea

11716

Brassica oleracea

11717

Kål, Kina-

Kål, Pak Choi

Kål, Pak Choi

Kål, Palme-

Kål, Rosen-

'Natsuki' F1
En kålsort med sprøde lysegrønne blade
med kraftige hvide midternerver. Netop
denne sort udvikles hurtigt og kan høstes
som meget små hoveder. Velegnet til at
dyrke tidligt og sent i sæsonen. Både de
ydre bægerblade og det lukkede hoved
kan spises.

'Bonsai' F1
En lækker hurtigt voksende kål med
kraftige, sprøde stilke og milde blade.
Dette er en lille sort, som udvikler små
kålplanter på blot nogle uger. Beskyt
med net mod angreb af sommerfugle,
møl og fluer.

Colour Crunch Blend
En mix af hurtigt voksende kål med
sprøde stilke og milde blade. Bladene har
forskellige farver, som er velegnede til at
dyrke til høst af små blade tidligt og sent
i sæsonen. Beskyt med net mod angreb
af sommerfugle, møl og fluer.

'Igor' F1
En smagsrig kål, som danner små kålhoveder direkte på den høje stamme. Meget
værdifuld i vinterhaven, da planterne
vokser godt om efteråret og kan blive
stående ude længe. Beskyt med net mod
angreb af sommerfugle, møl og fluer.

11722

11723

'Nero di Toscana'
En populær kål, hvis blade spises tilberedte eller friske. Vokser som en palme
og kaldes både palmekål og sortkål.
Høstes blad for blad. Kan dyrkes til høst
af små blade tidligt og sent. Beskyt med
net mod angreb af sommerfugle, møl
og fluer.

Kål, Rød-

Kål, Savoy-

Kål, Spids-

Kål, Spids-

Kålrabi

'Langedijker Bewaar 2'
Kål i vidunderlig farve, som spises både
frisk og tilberedt. Ekstra populær, da
kålhovederne kan høstes sent og desuden
lagres en tid. Rødbladet kål anses ikke
for lige så begærlig for snegle. Beskyt
med net mod angreb af sommerfugle,
møl og fluer.

'Vorbote 3'
En meget hurtigt voksende hovedkål,
som kan spises både frisk og tilberedt.
Perfekt for tidlig høst i drivhus om
foråret, men kan lige så gerne dyrkes til
høst sommer, efterår og vinter. Beskyt
med net mod angreb af sommerfugle,
møl og fluer.

'Kalibos'
En rød, toppet spidskål med mild kålsmag
og sprøde blade. For ekstra lang høsttid
kan kålbladene høstes blad for blad fra
hovedet, mens planten vokser videre
i køkkenhaven. Beskyt med net mod
angreb af sommerfugle, møl og fluer.

'Filderkraut'
En særdeles toppet spidskål med mild
smag og sprøde blade. Velegnet til at
dyrke for efterårshøstning. Tåler kulde
ret godt og kan blive stående længe
i køkkenhaven. Beskyt med net mod
angreb af sommerfugle, møl og fluer.

11718

11714

11709

11710

'Blaro'
En hurtigt voksende og god kålplante,
hvor den opsvulmede stamme samt
bladene anvendes. Sorten er smukt lilla i
skal og blade, kødet er hvidt. Velegnet til
at høste forår, sommer og efterår. Beskyt
med net mod angreb af sommerfugle,
møl og fluer.

Løg, Salat-

Løg, Salat-

Majroe

Pastinak

Persille , Bredbladet-

'White Lisbon'
Et godt hurtigt voksende løg, som er nem
at dyrke. Kan høstes i mange forskellige
stadier og dermed stå længe i køkkenhaven. Spis gerne både løgbasisen og den
smagsrige top. Overskud kan fryses.

'Apache'
Et mørkt lilla forårsløg, som er nem at
dyrke. Kan høstes i flere forskellige stadier og dermed give mad i lang tid. Spis
gerne både løgbasisen og den smagsrige
top. Overskud kan fryses.

11742

11743

'Golden Ball'
Smukke gyldne kugler, som minder
om store radiser. En hurtigt voksende
kålplante, hvor den opsvulmede rod
anvendes. Velegnet til at høste forår,
sommer og efterår. Beskyt med net mod
angreb af sommerfugle, møl og fluer.

'White Gem'
En af vinterens bedste rodgrønsager med
mild smag og stor høst. Koniske hvide
rødder. Tåler kold og frossen jord og
overvintrer fint på de fleste steder, uden
at beskyttes særligt. Så altid 3-5 frø på
samme sted for at få det bedste resultat.

11719

11748

'Laura'
Bredbladet persille har flade smagsrige blade, som passer fint til de fleste
madretter. Både blade og stilke kan
anvendes. Den letdyrkede bladgrønsag
er robust i koldt vejr og kan overvintre på
et beskyttet sted for høst det kommende
forår.

Brassica rapa

11755

Brassica oleracea

Allium cepa

Brassica rapa

Brassica oleracea

Allium cepa

Brassica rapa

Brassica oleracea

Brassica rapa L.

Brassica oleracea

11713

Brassica oleracea

Pastinaca sativa

Brassica oleracea

11720

Brassica oleracea

11721

Petroselinum crispum

11746

NATURLIGE VALG 2021

25

Persille, Krus-

Porre

Portulak, Vinter-

Radise

Radise

'Grüne Perle'
Kruspersille har krøllede blade. Både
blade og stilke kan anvendes, og smagen
passer fint til de fleste madretter. Den
letdyrkede bladgrønsag er robust i koldt
vejr og kan overvintre på et beskyttet
sted for høst det kommende forår.

En af vinterens vigtigste bladgrønsager.
Danner tuer af meget velsmagende blade
på spæde stilke, som høstes vinter og
forår. Vokser godt trods mørke og kulde.
Dyrk helst på et beskyttet voksested, da
planten kan skades af regn og sne.
11733

'De dix-huit jours'
En superhurtig radise, høstklar efter ca.
18 dage. Radiser har brug for meget vand
for at blive sprøde og lækre. De vokser
allerbedst om foråret og efteråret, undgå
at dyrke om sommeren, da de nemt går i
blomst. Så ofte for høst i lang tid.

'French Breakfast 3'
En aflang og meget lækker radise. Radiser
har brug for meget vand for at blive
sprøde og lækre. De vokser allerbedst om
foråret og efteråret, undgå at dyrke om
sommeren, da de nemt går i blomst. Så
ofte for høst i lang tid.

11745

'Blaugrüner Winter'
Dyrkningsværd løgsort, som overvintrer
udendørs milde vintre. Graves op og
plantes om i drivhus for nemmere høst
om vinteren og foråret. Er jorden frossen,
klippes løgene ved jorden. Løgene vokser
igen, når jorden er tøet op, inden den
går i blomst.

11727

11728

Radise

Rød havemælde

Rødbede, Blad-

Salat, Baby Leaf

Salat, Hoved-

'Burro Gigante'
En knaldrød og kæmpestor radise.
Radiser har brug for meget vand for at
blive sprøde og velsmagende. De vokser
allerbedst om foråret og efteråret, undgå
at dyrke om sommeren, da de nemt går i
blomst. Så ofte for høst i lang tid.

'Bull´s Blood'
Smuk rødbede, der kan dyrkes for de dybt
røde blades skyld. De milde blade giver
fin kontrast til salater og kan bruges i
madlavningen som spinat. Passer fint
til at dyrke til høst af blade i det sene
efterår. Kan overvintre i et beskyttet bed.

11729

'Rubra'
Smuk bladgrønsag, som med sine røde
blade sætter farve på salatblandinger.
Kan bruges som spinat i madlavningen.
Havemælde er også en af havens
ukrudtsplanter, som nemt frøsår sig hvor
den vokser. I dyrket form er den meget
populær.

11749

Baby Leaf mix
Mix af 'Amerikanischer Brauner', 'Salad
Bowl', 'Red Salad Bowl', 'Lollo rossa',
'Australische Gele' og 'Rouge Grenobloise'. Spirer bedst i kølig jord, vokser fint
i kulde. God vanding giver lækre blade.
Dæk med fiberdug om efteråret for lang
høsttid.

'Merveille des quatre saisons'
Smuk salat med rødtonede blade i
løse hoveder. Vokser fint ved kølige
temperaturer. Beskyt med fiberdug om
efteråret for lang høstperiode. Husk,
at salat spirer bedst i kølig jord, og at
bladene bliver mest lækre, hvis planterne
vandes rigeligt.

11707

11700

Salat, Pluk-

Salat, Pluk-

Salat, Pluk-

Salat, Pluk-

Salat, Romaine-

'Lollo Bionda'
Sprød salat, som kan høstes blad for blad.
Vokser fint ved kølige temperaturer. Beskyt med fiberdug om efteråret for lang
høstperiode. Husk, at salat spirer bedst
i kølig jord, og at bladene bliver mest
lækre, hvis planterne vandes rigeligt.

'Red salad bowl'
Salat med løst knyttede hoveder i
smuk rød farve. Vokser fint ved kølige
temperaturer. Beskyt med fiberdug om
efteråret for lang høstperiode. Husk,
at salat spirer bedst i kølig jord, og at
bladene bliver mest lækre, hvis planterne
vandes rigeligt.

'Salad Bowl'
Salat med løst knyttede hoveder i
smuk grøn farve. Vokser fint ved kølige
temperaturer. Beskyt med fiberdug om
efteråret for lang høstperiode. Husk,
at salat spirer bedst i kølig jord, og at
bladene bliver mest lækre, hvis planterne
vandes rigeligt.

'Cerbiatta'
Fliget egebladsalat, som klarer sig særdeles godt i koldt vejr. Beskyt med fiberdug
om efteråret for lang høstperiode. Husk,
at salat spirer bedst i kølig jord, og at
bladene bliver mest lækre, hvis planterne
vandes rigeligt.

'Little Gem'
Små kompakte hoveder, som kan dyrkes
tæt. Vokser fint ved kølige temperaturer.
Beskyt med fiberdug om efteråret for
lang høstperiode. Husk, at salat spirer
bedst i kølig jord, og at bladene bliver
mest lækre, hvis planterne vandes
rigeligt.

11702

11703

Petroselinum crispum

Allium ampeloprasum

Claytonia perfoliata

11740

Raphanus sativus

Atriplex hortensis

11737

Lactuca sativa

11701
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Lactuca sativa

Beta vulgaris

Lactuca sativa

Raphanus sativus

Lactuca sativa

Lactuca sativa

11704

Raphanus sativus

Lactuca sativa

Lactuca sativa

11705

Salat, Romaine-

Salat, Vår-

Salatsennep

Skorzonerrod

Spinat

'Intred'
Små rødbladede kompakte hoveder, som
kan dyrkes tæt. Vokser fint ved kølige
temperaturer. Beskyt med fiberdug om
efteråret for lang høstperiode. Husk,
at salat spirer bedst i kølig jord, og at
bladene bliver lækre, hvis planterne
vandes rigeligt.

'Vit'
Vinterens måske vigtigste bladgrønsag.
Meget kulderesistent. Dyrkes med
fordel i drivhus for lang høstperiode.
Vær omhyggelig med ventilationen, da
vintersalat kan rammes af gråskimmel
om efteråret og vinteren. Kan også
overvintre på friland.

Smagsrige blade med mild pebret
smag, som kan anvendes i salater, på
smørrebrød og i madlavningen. Vokser
fint, mest om foråret og om efteråret.
Vand regelmæssigt for at få velsmagende
blade. Nem at dyrke på alle voksesteder
med fint resultat.

Neuseelaender
Meget anvendelig bladgrønsag, som
giver stor høst, og kan bruges som spinat.
Danner en stor krybende plante, som kan
veje 10 kg. Vokser fint sommer, sensommer og efterår. Høst toppe og blade, nye
skud vokser ud efterhånden.

11706

11732

11734

'Duplex'
En rodgrønsag ud over det almindelige.
Danner en flere decimeter lang sort
rod, som er hvid indvendig, fra hvert
frø. Mild smag og meget nem at bruge
i køkkenet. Meget robust og overlever
vinteren på dyrkningsstedet. Kan høstes
efterfølgende forår.

Spinat

Spinat

Spinatsennep

Ært, Slik-

Ært, Sukker-

'Palco' F1
En af de mest anvendelige bladgrønsager, som kan spises både frisk og
tilberedt. Desuden kan overskuddet
fryses. Giver høst meget hurtigt efter
såning og kan dyrkes på flere forskellige
måder afhængig af voksested og sæson.
Trives i næringsrig jord.

'Butterflay'
En af de mest anvendelige bladgrønsager,
som kan spises både frisk og tilberedt.
Desuden kan overskuddet fryses. Giver fin
høst af store blade og kan dyrkes på flere
forskellige måder afhængig af voksested
og sæson. Trives i næringsrig jord.

'Malachai' F1
En velsmagende og hurtigt voksende
asiatisk bladgrønsag. Den er mild i smagen og producerer mange blade. Ligesom
andre asiatiske kålsorter trives den bedst
tidligt om foråret og om efteråret. Beskyt
med net mod angreb af sommerfugle,
møl og fluer.

'Tom Thumb'
Meget lav sukkerært, som er perfekt til
dyrkning i potter eller som kantplanter.
Ærtebælgene er saftige og modner
tidligt. Ekstra fin at dyrke for tidlig høst
i drivhus, beskyttede pallerammer,
udestuer og på altaner.

'Norli'
Lavtvoksende og hurtig sukkerært med
små lækre ærtebælge. Perfekt til såning
tidligt om foråret i drivhus for tidlig høst.
Bliver kun 60 cm høj og behøver blot en
enkel støtte for at kunne stå opret.

Lactuca sativa

Spinacia oleracea L.

11730

Valerianella locusta

Spinacia oleracea L.

11731

Eruca sativa

Brassica rapa

11726

Scorzonera hispanica L.

11756

Pisum sativum

11739

Tetragonia tetragonioides

11736

Pisum sativum

11738

Ært, til skud
FOTO: Markus Danielsson

Pisum sativum

Perfekt bladgrønsag til at dyrke meget
af og ofte. Spæde ærteskud smager
vidunderligt og kan vokse indendørs i
vinduet, i drivhus og på friland. Gentag
såningen med nogle ugers mellemrum
for jævn adgang. Høst skuddene, når de
er blevet ca. 10 cm.
11553
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Læs mere om vækstbelysning på side 33.

Dyrk tomater og
peberfrugt indendørs
Dyrkning af frugtdannende grønsager såsom agurk
og tomat indendørs kan man sagtens gøre, især hvis
du vælger sorter, der ikke bliver alt for store. På
frøposerne giver vi tips til, hvordan du kan lykkes med
din indendørs dyrkning. Agurker trives for eksempel
godt, hvis de sprayes blidt med vand fra tid til anden,
og plantebelysning er et must for et vellykket resultat.
Høsten bliver nok ikke så stor som udendørs, men
det er et spændende dyrkningsprojekt. Og det føles
helt sikkert luksuriøst at kunne nyde hjemmedyrkede
tomater og agurker midt om vinteren!
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Agurk, Mini-

Agurk, Skole-

Agurk, Skole-

'Picolino' F1
Lille agurk, glat skal. Kun hunblomster.
Høstes fra ca. 3 mdr. efter såning.
Forkultivér indendørs, med vækstbelysning, 1 frø/potte med 2/3 gødet jord og
1/3 såjord øverst. Lad spire i 25°C. Stil
i stuetemp. Ved omplantning sættes
planten i samme dybde som i såpotten,
ikke dybere. Behøver støtte.

'Baby' F1
Miniagurk med glat skal. Får kun
hunblomster. Begynd at høste ca. 3 mdr.
efter såning. Forkultivér indendørs, med
vækstbelysning, 1 frø/potte med 2/3
gødet jord og 1/3 såjord øverst. Lad spire
i 25°C. Stil i stuetemp. Ved omplantning
plantes i samme dybde som i såpotten,
ikke dybere. Behøver støtte.

'Formule' F1
Agurk med glat skal. Får kun hunblomster. Begynd at høste ca. 3 mdr. efter
såning. Forkultivér indendørs, med
vækstbelysning, 1 frø/potte med 2/3
gødet jord og 1/3 såjord øverst. Lad spire
i 25°C. Stil i stuetemp. Ved omplantning
sættes planten i samme dybde som i
såpotten, ikke dybere. Behøver støtte.

11559

11560

11561

Cucumis sativus

Cucumis sativus

Cucumis sativus

Artiskok

Aubergine

Chilipeber

Chilipeber

Chilipeber

'Vert de Provence'
Imponerende grønsag, hvor knoppen
høstes. Dyrkes på friland eller i stor potte
på et varmt sted. Høstes ca. 6 mdr. efter
såning. Forkultivér i såjord indendørs,
med vækstbelysning. Lad spire i
stuetemp. Stil derefter køligere. Plant om
til en pr. potte i gødet jord, når planterne
kan håndteres.

'Jewel Amethyst' F1
Tidlig sort med ca. 10 cm lange frugter
til vindue, drivhus eller beskyttet sted.
Begynd at høste ca. 4 mdr. efter såning.
Forkultivér i såjord indendørs, med
vækstbelysning. Lad spire i stuetemp. Stil
derefter køligere. Plant om til en pr. potte
i gødet jord, når planterne kan håndteres.
11558

'Hot Lemon'
Stærk sort med smag af citrus. Begynd at
høste ca. 4 mdr. efter såning. Forkultivér
i såjord indendørs, med vækstbelysning.
Lad spire i 25°C. Stil derefter i stuetemp.
Plant om til en pr. potte i gødet jord, når
planterne kan håndteres. Vask hænderne
omhyggeligt, når du har håndteret
frugterne.

'Jamaican Bell'
Mild sort med klokkeformede frugter.
Begynd at høste ca. 5 mdr. efter såning.
Forkultivér i såjord indendørs, med
vækstbelysning. Lad spire i 25°C. Stil
derefter i stuetemp. Plant om til en pr.
potte i gødet jord, når planterne kan
håndteres. Vask hænderne omhyggeligt,
når du har håndteret frugterne.

'Pikito'
Lille, rigtbærende sort med små frugter.
Begynd at høste ca. 4 mdr. efter såning.
Forkultivér i såjord indendørs, med
vækstbelysning. Lad spire i 25°C. Stil
derefter i stuetemp. Plant om til en pr.
potte i gødet jord, når planterne kan
håndteres. Vask hænderne omhyggeligt
efter håndtering af frugterne.

11565

11566

11567

Jernurt, Kæmpe-

Klokkeranke

Kornblomst

Morgenfrue

Peber, Potte-

Søde lillaviolette blomster, høje stængler.
Dyrkes på friland eller i stor potte. Forkultivér indendørs, med vækstbelysning.
Sås spredt på fugtet såjord. Lad spire i
stuetemp. 3-4 u. Hvis frøene ikke spirer,
stil i køleskab 4-6 u. En pr. potte i gødet
jord, når planterne kan håndteres. Stil
køligere.

Slyngplante til solrige steder. Rankerne
har brug for støtte. Blomstrer ca. 20
u. efter såning. Forkultivér indendørs,
med vækstbelysning. Læg frøene i blød
1 time og så spredt i fugtet såjord. Lad
spire i stuetemp. Stil derefter køligere.
En plante pr. potte i gødet jord, når
planterne kan håndteres.

Letdyrket og kravløs blomst, fin til
snit. Blomstrer ca. 3 mdr. efter spiring.
Klip visne blomster væk for længere
blomstring. Frøsår sig, hvis frøene får
lov til at udvikles. Kan muldes ned som
grøngødning. Direktesås på voksestedet
eller forspires indendørs og plantes ud,
når planterne kan håndteres.

11580

11576

'Blue Boy'
Kravløs sommerblomst. Blomstrer ca.
3 mdr. efter spiring og længere, hvis
de visne blomster fjernes. Fin til snit,
som evighedsblomst eller som spiselig
strøssel. Direktesås på voksestedet eller
forspires indendørs og plantes ud, når
planterne kan håndteres. Så/plant spredt
for at få flere grene.

11579

'Cupid' F1
Kompakt sort til vindue, drivhus
eller beskyttet sted. Høstes fra ca. 3
mdr. efter såning. Forkultivér i såjord
indendørs, med vækstbelysning. Lad
spire i stuetemp. Stil derefter køligere.
Plant om til en pr. potte i gødet jord, når
planterne kan håndteres. Spray tit. Fjern
1. frugtknude for større høst.

Selleri, Knold-

Timian, Have-

Tomat, Potte-

Tomat, Potte-

Tomat, Potte-

'Mars'
Stor og glat rodfrugt. Opretstående
blade, modstandsdygtig over for sygdomme. Høstes ca. 6 mdr. efter såning.
Kan lagres. Forkultivér indendørs, med
vækstbelysning. Sås spredt på fugtet
såjord. Lad spire og vokse op i ca. 20° C.
Spiringen tager tid. Plant om i gødet jord,
når planterne kan håndteres.

'German Winter'
Stedsegrøn, flerårig krydderurt, som tåler
tørke. Blade bruges friske eller tørrede.
Høst fra ca. 10 u. efter såning. Forkultivér
i såjord indendørs, med vækstbelysning. Lad spire i stuetemp. Stil derefter
køligere. Et par planter pr. potte, når
planterne kan håndteres. Kan direktesås
på friland.

'Siderno' F1
Rigtbærende sort til vindue, drivhus eller
beskyttet sted. Høst fra ca. 3 mdr. efter
såning. Knib ikke skud i bladhjørnerne,
"sideskud". Forkultivér i såjord indendørs,
med vækstbelysning. Lad spire i
stuetemp. Stil derefter køligere. Plant om
til en pr. potte i gødet jord, når planterne
kan håndteres.

'Tiny Tim'
Letdyrket sort til vindue, drivhus eller
beskyttet sted. Høst fra ca. 3 mdr. efter
såning. Knib ikke skud i bladhjørnerne,
"sideskud". Forkultivér i såjord indendørs,
med vækstbelysning. Lad spire i
stuetemp. Stil derefter køligere. Plant om
til en pr. potte i gødet jord, når planterne
kan håndteres.

'Balkonzauber'
Klassisk sort til vindue, drivhus eller
udendørs, beskyttet sted. Høst fra ca.
3 mdr. efter såning. Knib ikke skud i
bladhjørner, "sideskud". Forkultivér i
såjord indendørs, med vækstbelysning.
Forkultivér i stuetemp. Stil derefter
køligere. En plante pr. potte i gødet jord,
når planterne kan håndteres.

11568

11574

11569

11571

11572

Cynara cardunculus

11562

Verbena bonariensis

Apium graveolens

Solanum melongena

Cobaea scandens

Thymus vulgaris L.

Capsicum baccatum

Centaurea cyanus

11575

Solanum lycopersicum

Capsicum baccatum

Calendula officinalis

Solanum lycopersicum

Capsicum frutescens

Capsicum annuum

11563

Solanum lycopersicum
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DYRK I VAND

Ved hjælp af dyrkningskassen Harvy kan du nemt dyrke
hjemme uden jord. Alt, du skal bruge for at komme i gang, er
vand og en vindueskarm. Resten indgår i startpakken. Når du
har fyldt kassen med vand, sætter du de forsåede briketter
i låget. Kontrollér vandniveauet efter et par uger. Efter
yderligere nogle uger er det tid til at høste.
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FOTO: Markus Danielsson

uden jord med
hydroponisk dyrkning

Harvy, startpakke
Startpakke til hydroponisk dyrkning. Hvid
kasse med låg til 6 planter + 6 forsåede
briketter (3 x salat, 3 x basilikum) +
brikettekurve + 250 ml specialnæring.
Kasse af PS og ABS, kurve af PE. Fremstillet
i Sverige. 795 x 160 x 150 mm.

Hvidt låg
5551
Brunt låg
5552
Blåt låg
5553

Justerbar holder til
LED-panel til Harvy
Holder til belysning LED Small (art. 5564)
til dyrkningskassen Harvy 3 (art. 5541).
Fastgøres til kassen og giver derfor valgfri
placering. Meget nem højdejustering fra
18 cm til 35 cm. LED-panelet fastgøres
med clips i den vinklede øverste del af
holderen. Af transparent PC/PMMA.

5608

Hydroponisk næring
250 ml
Plantenæring, specialtilpasset til hydroponisk dyrkning, dvs. dyrkning i vand.
Behændig flaske med praktisk skala i
proppen, som gør det nemt at dosere
næringen. Rækker til flere dyrkningsomgange. 250 ml. NPK 4-0,7-3.

6765

3 FAVORITKRYDDERIER
I HARVY

1. Basilikum
2. Persilleselleri
3. Koriander

Vil du dyrke i vintermørket?
Glem ikke vækstbelysningen!
Harvy 3 i Gavepakning, 3 dele
En komplet løsning til Hydroponisk dyrkning incl. vækstbelysning. Indhold: Startpakke til hydroponisk dyrkning, Harvy 3 art.
5541. LED vækstbelysning, Small 15W art. 5564. og ophæng
med sugekopper art. 5604.

5546

Dyrkningsbrikette uden frø
6 dyrkningsbriketter til hydroponisk dyrkning. Af komposterbar kokosfiber og tørv
samt lidt næring. Tilsæt dine egne frø..

5537

Harvy 3, hvid, startpakke
Startpakke til hydroponisk dyrkning. Hvid
kasse med låg til 3 planter + 6 forsåede
briketter (3 x salat, 3 x basilikum) +
brikettekurve + 250 ml specialnæring.
Kasse af PS og ABS, kurve af PE. Fremstillet
i Sverige.39 x 15 x 14 cm.

5541
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FOTO: Markus Danielsson

DYRK I VAND

Læs mere på: harvy.dk
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DYRK BLOMSTER I HARVY
Selvfølgelig er det muligt at dyrke
blomster i Harvy! Vi har eksperimenteret
vildt med alt fra kattunblomst til kæmpeevighedsblomst.
Nogle af vores favoritblomster i
Harvy er:

KLOKKETRÆ
med sine farverige blomster.
ROSENSLYNGER, som bliver smukkest,
når den får lov at klatre på noget.
PELARGONIER som sås fra frø eller
plantes som stikling.
Vi har også, med godt resultat, sået
stedmoderblomster og sat stiklinger
fra passionsblomst. Lige for tiden er
vi i gang med at prøve solsikke og
ærteblomst!

Et samarbejde

Harvy er udviklet i samarbejde med den
svenske forening Hemmaodlat, som har
sine aktiviteter i Grohuset ved Sveriges
Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Med eller uden plantebelysning?

Selv i de lyseste måneder vil du se forskel på en dyrkning, hvor plantebelysning blev brugt, og én, hvor den ikke blev brugt. Det dagslys, der kommer ind
gennem vinduet, er simpelthen svagere end det direkte lys fra en lampe. Det
skal dog siges, at det normalt går helt fint at dyrke kun ved hjælp af dagslyset i
perioden maj-august.
Hvis du skal lykkes med din dyrkning i vintermånederne, er ekstra belysning
et must. Anvend gerne en timer, og lad lampen være tændt i 12-16 timer.
Vores LED-panel kan købes i tre længder: 40, 60 og 85 cm.
Til 60 cm-panelet med adapter (No. 1) kan du koble yderligere
to 60 cm-paneler (No. 2).
Til 85 cm-panelet med adapter (No. 1) kan du koble yderligere
et 85 cm-panel (No. 2).
HEMMAODLAT
EN GRÖNARE VARDAG

Grohuset

Vær ikke bange for at sænke panelet. Lad det gerne hænge maksimalt 10 cm
oven for bladene. Så får dine planter mere lys og vokser bedre.
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DYRK INDENDØRS

Micro Leaf
og spirer

FOTO: Lovisa Back

Den hurtigste vej til din egen grønsagsdyrkning er med spirer og Micro Leaf.
De næringsrige spirer er klar på få dage, og med Micro Leaf kan du hurtigt
og nemt dyrke dine egne bladgrønsager i vindueskarmen. Hvilken sort
skal være din favorit?
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Valskbønne
En valskbønne, som giver en rig høst og har en herlig sprød
smag. Sorten er en såkaldt ”cut-and-come-again” – efter
høst vokser nye blade ud igen.

56866

Salat-Nasturtium
Denne gode karse giver små, mørkegrønne blade med
pebret smag. Meget dekorativ i salater. Sorten er en såkaldt
”cut-and-come-again” – efter høst vokser nye blade ud
igen.

56868

Grønkål
Grønkål er rig på antioxidanter, C- og E-vitaminer. Giver
blågrønne blade med fin sprødhed og mild kålsmag. Dyrkes
indendørs hele året.

Hjulkrone
Hjulkrone har fyldige blade med smag af agurk, der
smager godt i bl.a. salat. Lad ikke bladene blive for store
for så bliver de nemt ”behårede”.

56850

56852

Bladradise
Bladradise udvikler hurtigt blade og giver kraft. Får blade
med en smuk grøn farve og rosa bladnerve. Spis det første
og andet bladpar.

Sareptasennep
Sareptasennep er et miniblad med en distinkt smag! Får
en herlig farve og en fin flosset form på bladene. En herlig
smagkombination er bittesmå skud på en fløjlsblød panna
cotta.

Koriander
Koriander er almindeligt anvendt i det asiatiske og
sydamerikanske køkken. Giver frodige, friske blade. Sorten
er en såkaldt ”cut-and-come-again” – efter høst vokser nye
blade ud igen.

Pak Choi
Denne Pak Choi-sort giver smukke røde, spændstige blade.
Pynt med et par blade på en salat eller fisk. Sorten er en
såkaldt ”cut-and-come-again” – efter høst vokser nye
blade ud igen.

56854

56856

Solsikke
Solsikkespirer på sandwich giver masser af vitaminer og
mineraler i hver en bid. Skuddet bliver tykt og sprødt med en
nøddeagtig og mild smag. Kan også steges let i wokken.

Ært
Friske ærteskud er nemme at dyrke! Velsmagende på
brød, til en dampet fisk eller på en nygrillet bøf. Sorten er
en såkaldt ”cut-and-come-again” – efter høst vokser nye
blade ud igen.

Micro Leaf 3-boks
Tre smarte Micro Leaf-bokse af hård plast og i diskret design
til dyrkning af grønne blade indendørs året rundt. Låg med
ventilation. Bunddel og dyrkningsbakke tåler maskinopvask.
65 x 20 x 14 cm

56864

5794

56862

56858

56860

Micro Leaf 1-boks
Funktionel Micro Leaf-boks af hård plast og i diskret
design til dyrkning af grønne blade indendørs året rundt.
Låg med ventilation. Bunddel og dyrkningsbakke tåler
maskinopvask. 21 x 17 x 12 cm

5792
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Broccoli
En sprød spire med en spændende kål smag, er fremragende i
salater, supper og sandwich.

5651

5656

Fennikel
En spireplante med nøddeagtig smag og et strejf af
lakrids. Velegnet i salater og sandwich. Kan både spire- og
skuddyrkes.

Ræddike
En hurtigtvoksende spireplante i en rosa tone. Giver en spændende
smag til salater og kød. Har et højt indhold af vitaminer og
mineraler.

5657

5658

Karse
En meget hurtig voksende og dekorativ spire, som har en
mild pebret smag. Perfekt i sandwich og salater.

Radise
En letdyrket spire der giver en krydret smag til salater og
wokretter. Kan udvikles til skud.

5659

5662

HotMix
En hot blanding af krydrede spirer: radise og sennep. Tilfører
et ekstra krydderi til salater, sandwich og spændende retter.

LinsMix
En spændende blanding af vitaminrige linsespirer. Tilfører
en ekstra smagsoplevelse.

5665

5666

Spireboks
Ved hjælp af spireboksen er
det enkelt at dyrke spirer, f.eks
lucernespirer. 15 x 15 cm

5670
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Lucerne
En sprød spire med frisk og mild nøddesmag. God på
smørrebrødet og i salater.

Spirebakke 2-pk
Ved hjælp af spirebakken er
det enkelt at dyrke spirer.
Specielt egnet til små frø,
f.eks karse. 10 x 15,5 cm

5674

Spirebakke
med karsefrø
Spirekit som indeholder en spirebakke
og fire poser karsefrø. Karse er let at
dyrke, har en mild smag af peber.
10 x 15,5 cm

5672

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

frøposeguide
Varenummer

Prisgruppe med både farve- og bogstavsangivelse

Sortsnavn

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

JLatinsk
F M Anavn
MJJ AS OND

Udførlig information på
fire sprog

Plusmærker fortæller om
sorten f.eks. er egnet til
drivhus eller udendørs
dyrkning

Plante- og rækkeafstand,
samt sådybte

Guidemærker fortæller
om f.eks. sort, størrelse og
styrke/sødme

Hvor meget frøene rækker til:
antal planter/antal meter

Kalender som viser tidspunkter
for: forkultivering, direkte
såning samt blomstring/høst

Navn på fire sprog

sorten
J F M ATillægsmærke
M J J A S som
O Nf.eks.
D viser,
J F om
MA
M J skal
J AS OND

J F M AM J J A S O N D

forkultiveres eller kan sås direkte, hvad dens
egenskaber er, om posen indeholder såbånd eller
ekstra mange frø (BigPack).

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

Enkelmärkning
mærkninggör
gørdet
detenkelt
let forför
dig!
Smart
dig
Guidemærker

kg

Blomsterstørrelse Tomatstørrelse

Styrke

Længde

Udendørs plante

Bestøvere

Vægt

Krydderurt

Big Pack

Højde i cm Svensk dyrket frø Økologiske frø

Plusmærker
Slyng/klatreplante

Drivhus

Annuals

Tillægsmærker

1-year

Forspiring eller direkte såning Levetid

Såbånd

Velduftende

kg
Højde

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

Længde

Vægt
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grønsager
Sjovt, smukt og velsmagende – tre ord, der summer af
grønsagsdyrkning. Uanset om du dyrker i potter indendørs,
på altanen eller i køkkenhaven, har du et stort sortiment af
økologiske frø at vælge imellem.
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2

3
Prisgruppe

4

5

J F M AM J J A S O N D
Forkultur

Såes direkte

Høst

Forkultiveres

Såes direkte

Forkultiveres/Såes direkte

J F M AM J J A S O N D
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økologiske
grønsagsfrø
Vores økologisk dyrkede grønsagsfrø
finder du i frøposer med EU’s Organicsymbol. Disse frø er certificerede og opfylder
EU’s regler for økologisk landbrug. Certificeringen garanterer også oprindelse og kvalitet.
For at se vores sortiment af økologiske blomsterfrø,
gå til side 64.

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

		

		

		
Agurk, FrilandsCucumis sativus

		
Agurk, FrilandsCucumis sativus

		

30 cm

'Marketer'
Økologiske frø. Frisk og hærdet agurk som
giver stor høst af lange mørkegrønne frugter
med en lidt grov skal. Denne sort er dejlig at
spise fersk, direkte fra dine egne planter.

		

12 cm

'Gele Tros'
Økologiske frø. Agurk, som får en smuk guldgul
skal, når den bliver moden og som fortrinsvis
bruges til syltning. Kan spises frisk, men skal
da skrælles.

4 85329

5 85336

FOTO: Annika Christensen
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Agurk, FrilandsCucumis sativus

		
Agurk, MiniCucumis sativus

		
Basilikum
Ocimum basilicum L.

12 cm
'Profi' F1
Økologiske frø. Sylteagurk som giver
mørkegrønne frugter med grov skal. Høst efter
behov. Kun hunblomster. Læg gerne frøene i
blød et par timer før såning.

10 cm
'Picolino' F1
Økologiske frø. Delikat miniagurk som giver
dejlige sprøde frugter, med glat skal. Lad ikke
agurkerne blive alt for store men høst løbende.
Denne sort er dejlig at spise fersk, direkte fra
planten.

5 85340

5 85308

		
Basilikum
Ocimum basilicum var. purpurascens

25 cm

		
Bladbede
Beta vulgaris
2-årig

25-30 cm

'Emily'
Økologiske frø. Basilikum er en dekorativ og
aromatisk krydderurt som elsker varme. Dyrk
basilikum i en krukke på en varm og solrig
plads. Bladene som høstes løbende, bruges
f.eks. til en dejlig pesto eller sammen med
tomater.

'Rosie'
Økologiske frø. En dekorativ rød basilikum som
elsker varme. Dyrk basilikum i en krukke på
en varm og solrig plads. Bladene som høstes
løbende, bruges f.eks. til en dejlig rød pesto
eller sammen med tomater og lidt høvlet
parmesan.

'White silver 3'
Økologiske frø. En letdyrket bladbede, der
giver en rigelig høst. Høst enkelte blade, eller
skær hele planter af efter behov. I Italien
blancheres bladbede ofte og får derefter lov
til at syde lidt sammen med olivenolie, salt
og peber.

4 85041

4 85047

4 85629
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Broccoli
Brassica oleracea

		
Bønne, KrybPhaseolus vulgaris

		
Bønne, PralPhaseolus coccineus

		
Bønne, StangPhaseolus vulgaris

		
Bønne, ValskVicia faba

		

'Calabrese natalino'
Økologiske frø. Broccoli er meget nem at
dyrke. Giver rigelig høst og er perfekt til den
lille køkkenhave. En af vores mest nærende
grøntsager med en mild, delikat smag.

3 85079

40 cm

200 cm

'Maxi'
Økologiske frø. En tidlig sort af krybbønne,
med flotte grønne bælge. Høstes løbende; lad
ikke bælgene blive for store, ca. 18 cm lange
er passende. Bælgene koges og spises hele, en
rigtig delikatesse.

5 85139

200 cm

'Lady Di'
Økologiske frø. En modstandsdygtig pralbønne
med flotte røde blomster. Dyrk gerne op
ad et espalier på beskyttet sted. Giver stor
høst af grønne bælge, kan koges som alm.
snittebønner.

5 85104

'Markant'
Økologiske frø. En fin sort af stangbønne.
Giver stort udbytte på lille dyrkningsareal.
Dyrkes op ad et espalier på en beskyttet plads,
høstes løbende. Gode at koge og kan med
fordel fryses.

5 85187

kg
Højde

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

Længde

Vægt

60-90 cm

'Express'
Økologiske frø. En meget tidlig valskbønne,
som høstes løbende. Spises let kogte eller også
lader man dem modne og tørre på planten; så
kan de gemmes vinteren over. Når planterne er
ca. 10 cm høje, hyppes de. Kan kræve støtte på
blæsende steder.

4 85115

NATURLIGE VALG 2021

39

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

		

		

		

		
Bønne, VoksPhaseolus vulgaris

		
Chilipeber
Capsicum annuum

		
Citronmelisse
Melissa officinalis L.

40 cm

40-60 cm

'Dior'
Økologiske frø. Velsmagende voksbønne, hvor
den største del af bælgene sidder ovenfor
bladene, hvilket gør dem letplukkede. Høstes
løbende, flere gange om ugen. Gode at koge og
spise med smør.

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

Staude /
flerårig

50 cm

'Westlandse Lange Rode'
Økologiske frø. En chili som bærer meget frugt.
Høst gerne løbende. Røde frugter har angivet
styrke, grønne er mildere. Brug dem friske
eller tørrede. Vask altid hænderne, når du har
håndteret frisk chili.

J F M AM J J A S O N D

'Lemona'
Økologiske frø. Citronmelisse er en dekorativ
krydderurt med smukt grønt bladnet og hvide
blomsterspirer. Dyrk i potte eller i urtehaven.
Høst de citronduftende blade løbende og brug
dem som smagsstof eller dekoration.

5 85188

4 85237

4 85259
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Dild, BladAnethum graveolens L.

		
Fennikel, KnoldFoeniculum vulgare

		
Græskar
Cucurbita pepo

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

kg

20-30 cm

60 cm

'Gold Crown'
Økologiske frø. En dildsort med aromatiske,
mørkegrønne og fintfligede blade. Særlig
velegnet til høst som bladdild. Dejlig på
kogte kartofler eller som krydderi til fiske- og
skaldyrssuppen. Skift voksested hvert år.

4 85275

		

'Finale'
Økologiske frø. Sprød grønsag med lækker
smag af lakrids. De opsvulmede bladfæster og
"dilden" er god at bruge såvel rå som tilberedt.
Prøv at ovnriste den sammen med rodfrugter.

3-5 Kg.

'Eso'
Økologiske frø. Fint, rundt græskar med
frø uden skal. Perfekt at riste og bruge i
madlavningen. Frugtkøddet er trådfrit og
smagsfuldt og kan også bruges. Kræver stort
dyrkningssted.

4 85285

		

'Berlicum 2'
Økologiske frø. Tidlig gulerods-sort med glatte rødder. Høstes løbende,
dejlige at spise direkte fra sin egen køkkenhave. Gulerødderne kan
bruges i både brød og kager, for at give mere saftighed, hjemmelavet
gulerodsmarmelade er en rigtig delikatesse. Gentag gerne såningen.
Egnet til vinteropbevaring.

5 85826

4 85660
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Græskar, KæmpeCucurbita maxima

		
Gulerod, VinterDaucus carota L

		
Hjulkrone
Borago officinalis

'Rothild'
Økologiske frø. En saftig efterårs- og
vintergulerod med højt karotenindhold.
Roden bliver ganske stor, 20-25 cm. Velegnet
at spise letkogte med en klat smør og persille.
Kan både spises frisk og vinteropbevares.
Opbevares køligt og fugtigt.

50 cm
Økologiske frø. Hjulkrone er en sød
blåblomstrende plante, som nemt frøsår sig
og på den måde bliver flerårig i haven. Meget
populær hos sommerfugle, humlebier og bier.
En god grøngødningsplante med stor mængde
bladmasse, vendes ned i jorden inden planten
sætter frø.

		
Japanske bladgrønsager
Brassica rapa

		
Jordbærtomat
Physalis grisea

kg

1-3 Kg.

'Uchiki Kuri'
Økologiske frø. Græskar med runde, orangerøde frugter og gult frugtkød. Halvmodne
frugter er velegnet til syltning, mens et
græskar, der skal gemmes, skal være moden
ved høst.

4 85829

4 85658

5 85363

Tatsoi
Økologiske frø. Asiatisk bladgrønsag. De
mørkegrønne blade vokser i en lav, kompakt
rosette. Høst enkelte blade eller hele planten.
Velegnet til stegning m/hvidløg, serveret
til fisk/kød. For jævnt udbytte så med nogle
ugers mellemrum. Dæk evt. med fiberdug for
beskyttelse mod skadeinsekter. Tåler en del
frost om efteråret.

70-100 cm
2 cm
Økologiske frø. Et udsøgt sødtsmagende bær.
Omgivet af lysegul, papirlignende skal og
høstes, når de får en gul tone. Eftermodnes
indendørs. De spises helst friske som små
delikatesser eller bruges i desserter.

5 85369

4 85414

40

NATURLIGE VALG 2021

1

2

3
Prisgruppe

4

5

J F M AM J J A S O N D
Forkultur

Såes direkte

Høst

Forkultiveres

Såes direkte

Forkultiveres/Såes direkte

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

		

		

		

		

		

		
Karse
Lepidium sativum

		
Koriander
Coriandrum sativum L.

		
Kål, BlomBrassica oleracea

		
Kål, GrønBrassica oleracea

		
Kål, RosenBrassica oleracea

1-5 cm

Økologiske frø. Velkendt og meget letdyrket
krydderurt. Kan dyrkes indendørs året rundt,
så og høst med jævne mellemrum. Hvert frø
giver kun 1 spire, så der går relativt mange frø
til. Skøn at bruge frisk som smagsforstærker
og dekoration.

4 85404

20-40 cm

'Cadiz'
Økologiske frø. Koriander er en dekorativ
krydderurt. Så flere omgange så kan du høste
bladende løbende. Frøene høstes ved at klippe
hele planten af og herefter hænge planten
med hovedet nedad for at tørre. Frøene samles
op og bruges som et dejligt krydderi.

4 85393

		

		

		

'Janvel' F1
Økologiske frø. Et blomkål som giver stort
udbytte af store og hvide hoveder. Smager
skønt såvel rå som tilberedt - blomkålssuppe
med hvidløgsristede krutonner er et lækkert
tips.

'Westlandse Winter'
Økologiske frø. Letdyrket grønkål, som kan
høstes løbende. Velegnet i salat og stuvet. Kan
blive stående ude om vinteren, bliver lidt mere
kruset efter frost.

'Igor' F1
Økologiske frø. Robust rosenkål, som giver
rigelig høst. Klarer frost godt. Høst efter behov
og spis kålen let kogt. Dæk med fiberdug og
top planten i slutningen af august.

5 85432

4 85465

4 85460
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Kål, RødBrassica oleracea

		
Kålrabi
Brassica oleracea

		
Løg, KepaAllium cepa

		
Majs, SukkerZea mays

		
Oregano
Origanum vulgare L.

		

		

		

'Langedijker Bewaar 2'
Økologiske frø. Smukt røde hoveder med fin
kålsmag. Høstes, når hovedet begynder at
føles fast. God finstrimlet i salat med fetaost
og ristede solsikkefrø.

'Azur-Star'
Økologiske frø. Fin kålrabi med sprød og sød
smag. Den friske kålrabi er god rå revet i salater
eller stegt i smør og salt. Udtyndes tidligt.

'Stuttgarter Riesen'
Økologiske frø. Smagfuldt gult løg. Høst løget
når toppen bukker, opbevares tørt. Zittauerløg
bruges såvel ferskt som tilberedt. Nyd den
første forårsdag med tyndt skivede løgringe
over en skøn sommersalat eller i en fransk
løgsuppe.

4 85500

5 85520

150 cm

4 85560

40 cm

'Golden Bantam'
Økologiske frø. Gammel klassisk sort af majs,
som giver normalsøde kolber. Høst kolberne
efter behov, når "skægget" i enden begynder
at visne. Velegnet til at grille eller koge og
spise sammen med smør.

5 85615

Staude /
flerårig

Økologiske frø. Oregano er en aromatisk
krydderurt som blomstrer med blå blomster.
Høst bladene løbende og brug dem ferske eller
høst hele kviste til tørring. Skønt krydderi over
tomater og fetaost.

4 85722
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Pastinak
Pastinaca sativa

		
Peber, Sød
Capsicum annuum

		
Peber, Sød
Capsicum annuum

		

'White King'
Økologiske frø. Pastinak er en letdyrket og
brugbar rodfrugt. Roden vokser hovedsaligt
i sensommeren og bør derfor høstes sent.
Sorten har spidse, glatte og hvide rødder. Skøn
at bage i ovn med lidt olivenolie og fingersalt.
Kan sås i efteråret for tidligere høst året efter.

4 85735

		
Persille , BredbladetPetroselinum crispum

		
Persille, KrusPetroselinum crispum

2-årig
60-90 cm

9 cm

60-80 cm

'Olly' F1
Økologiske frø. Dejlig peberfrugt som
høstes grøn eller rød - de røde frugter har
sødere smag. Bag dem i ovnen sammen med
løg, zucchini, tomater og lidt olivenolie.
Brus planten over ofte for at forhindre
skadedyrsangreb.

25 cm

35 cm

'Zazu'
Økologiske frø. En sød peberfrugt. God at spise
frisk eller at bruge i madlavning. Dyrkes på
beskyttet og varmt sted, gerne i store potter.
Spray ofte, hvilket forhindrer insektangreb.

5 85247

'Gigante d'Italia'
Økologiske frø. Persille med en kraftigere
smag end kruspersille. Høstes løbende, langt
ind i efteråret. Dejligt krydderi til grillet fisk
og grillet lam.

4 85792

2-årig

25 cm
'Grüne Perle'
Økologiske frø. Persille med ekstra krusede
blade. Høstes løbende, langt ind i efteråret.
Dejligt krydderi til fisk og egen tabouleh med
couscous, tomater og persille?

4 85780

5 85739

kg
Højde

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

Længde

Vægt
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Porre
Allium ampeloprasum

		
Purløg
Allium schoenoprasum

		
Radise
Raphanus sativus

'Herbstriesen 2'
Økologiske frø. Letdyrket porre med tyk hals og
mørkegrønne blade. Strimles tyndt og bruges
i salat eller hvorfor ikke marineret og grillet?
Hyp planterne for lange hvide halse.

30-40 cm
'Staro'
Økologiske frø. Denne sort giver smalle blade
med skøn aroma og mild løgsmag. Blomstrer
med lilla runde blomster. Høst bladene
løbende og brug dem ferske i salat, kolde
sovser eller som dekoration. Blomsterne kan
også spises.
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J F M AM J J A S O N D
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Staude /
flerårig

4 85576

'Saxa 2'
Økologiske frø. Smagsfuld radise som giver
runde, helt røde radiser. Høst de spæde radiser
løbende og spis dem rå - de er skønne i salater,
tyndt skivede på smørebrødet eller som
tilbehør med dip. Så dine radiser med nogle
ugers mellemrum, så har du hele tiden friske
sprøde radiser. Dæk gerne med fiberdug.

4 85290

4 85904
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Radise
Raphanus sativus

		
Rødbede
Beta vulgaris

		
Salat, Endivie
Cichorium endivia

		
Rødbede
Beta vulgaris

'Flamboyant 2'
Økologiske frø. Smagfuld radise som giver
aflange røde radiser med hvid spids. Høst de
spæde radiser løbende og spis dem rå - de er
skønne i salater, tyndt skivede på smørebrødet
eller som tilbehør med dip. Så dine radiser med
nogle ugers mellemrum, så har du hele tiden
friske sprøde radiser. Dæk gerne med fiberdug.

'Detroit 2'
Økologiske frø. Populær rødbede som
giver runde og mørkerøde beder. Meget
velsmagende, spis dem kogte. Kan også rives
til råkost. Kog rødbeden med lidt af toppen og
hele skallen blivende på, så den røde saft ikke
forsvinder. Så ikke for tidligt, ved frost kan
planten gå i blomst.

'Nuance'
Økologiske frø. Endivie salat er en type af
cikorie med lækkert fligede blade. Dette er en
fin sort med en velfyldt bladroset. Klarer en
hel del frost.

		

3 85988

'Chioggia'
Økologiske frø. Bolsjestribet rødbede med sød smag. Gode at spise kogt
eller at sylte. Kan også rives til råkost. Så ikke for tidligt; ved frost kan
planten gå i blomst.

5 85945

4 85884

4 85949
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Salat, HovedLactuca sativa

		
Salat, PlukLactuca sativa

		
Salat, RomaineLactuca sativa

		
Salat, VårValerianella locusta

		
Salvie, LægeSalvia officinalis L.

		

		

'Tantan'
Økologiske frø. Romaine salat. Denne sort giver
ensartede hoveder med sød smag og sprøde
blade. Udtyndes før planterne begynder at stå
for tæt. Høst efter behov. For jævn forsyning af
salat bør såningen gentages hver anden uge.

'Vit'
Økologiske frø. En meget kuldetålende
salattype, som er velegnet til efterårs- og
vinterhøst. Kaldes også vintersalat. Pluk blade
efter behov eller skær hele planten af. Den har
meget god smag, og planterne tåler frost og
optøning nogle gange. Spises frisk som salat
eller tillaves som spinat. En delikatesse.

		

'Matilda'
Økologiske frø. Fin sort af hovedsalat som
giver store, jævne hoveder med sprøde blade.
Udtynd inden planterne vokser for tæt. Høst
hele planter løbende. For frisk salat gennem
sommeren, gentages såningen hver anden
uge.

4 85995
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'Plezir'
Økologiske frø. Meget lækker salat med
egeblads lignende, fint fligede og krøllede
blade. Høstes løbende. For frisk salat gennem
sommeren, gentages såningen hver anden
uge.

5 86031

4 86057

40 cm

Staude /
flerårig

Økologiske frø. Salvie er en aromatisk
krydderplante med sølvgrønne, let lodne
blade. Høst bladene efter behov, og brug
dem friske eller tørrede, måske til en god
kyllingefilet med bacon.

4 86070

3 86021
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Selleri, KnoldApium graveolens

		
Spinat
Spinacia oleracea L.

		
Squash
Cucurbita pepo

		
Squash, Klatrende
Cucurbita pepo

		
Sandsennep/Vild rucola
Diplotaxis tenufolia
Staude /
flerårig

		

Økologiske frø. Sandsennep som også kaldes
vild rucola har en kraftig og krydret smag.
Skøn til salater, gerne sammen med lidt
chèvre, melon og valnødder. I højsommeren
går planten let i blomst - nib eventuelle
blomsterstilke af. Dæk med fiberdug for at
forhindre skadedyrsangreb.

5 86081

		

		

		

150-500 cm

'Prinz'
Økologiske frø. Delikat rodfrugt. Får runde,
jævne rødder. Letdyrket, men tager lang tid.
God i gratiner eller flødekogt. Tåler kulde om
efteråret, ikke om foråret, sæt ikke planterne
ud for tidligt.

'Vroeg Reuzenblad'
Økologiske frø. Spinat er en næringsrig og
letdyrket bladgrøntsag med mørkegrønne
blade. Stuvet spinat er en klassiker, men
bladene er også dejlige i salater eller til
pasta - høst tidligt for at få den spæde
babyspinat. Så af flere omgange, hold en pause
i højsommeren da planterne let går i blomst.

'Black Beauty'
Økologiske frø. En flot mørkegrøn squash som
giver rigeligt udbytte. Bruges rå ligesom en
agurk eller tilberedt i forskellige madretter.

'Ola Escaladora''
Økologiske frø. Klatrende squash som giver et
rigt udbytte af grønne, ca. 20 cm lange frugter.
Høst regelmæssigt. Planten skal have støtte.
Top evt. sideskud.

4 86096

4 86133

5 86148

4 86119
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Timian, HaveThymus vulgaris L.

		
Tomat
Solanum lycopersicum

		
Tomat, KirsebærSolanum lycopersicum

		
Tomat, PotteSolanum lycopersicum

		
Tomat, PotteSolanum lycopersicum

Staude /
flerårig

25 cm

'German Winter'
Økologiske frø. Havetimian er en letdyrket og
vintergrøn krydderurt med aromatiske blade.
De flotte rosalilla blomster lokker bierne til
sig. Bladene høstes løbende og bruges friske
eller tørret.

150-200 cm

8 cm

150-200 cm

'Bolstar Granda'
Økologiske frø. Fremragende sort som giver
stort udbytte af flotte røde tomater. Høstes
løbende. Dejlige til tomat- og mozzarellasalat.
Planten har brug for støtte, sideskud skal
knibes af.

3 cm

50-60 cm

'Zuckertraube'
Økologiske frø. Letdyrket kirsebærtomat. Giver
et stort udbytte af små røde tomater. Høstes
løbende. Skønt at spise dem solvarme direkte
fra planten. Sideskud skal knibes af.

4 86337

5 cm

'Rotkäppchen'
Økologiske frø. Tomatsort, som somme tider
kaldes Rødhætten, perfekt at dyrke i potte.
Høstes løbende. Sideskud skal ikke knibes væk.

50-60 cm

5 cm

'Tigerette Cherry'
Økologiske frø. En gulbladet variant af
'Tigerette Cherry'. Perfekt at dyrke i potte.
Høstes løbende. Sideskud skal ikke knibes væk.

4 86255

5 86254

4 86191

5 86205
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Tomat, VæksthusSolanum lycopersicum

		
Tomat,RibsSolanum pimpinellifolium

		
Ært, MarvPisum sativum

		
Ært, SkalPisum sativum

		
Ært, SukkerPisum sativum

60-75 cm

6 cm

'Ace 55 VF'
Økologiske frø. Fin sort med kompakt og
kraftfuld voksemåde som giver store og
smagsfulde tomater. Rigtig gode til bruschetta
- hakkede med lidt basilikum. Høstes løbende.
Sideskud skal ikke knibes væk.

4 86355

150-200 cm

1 cm

65 cm

'Golden Currant'
Økologiske frø. Lille ribstomat, som giver et
stort udbytte af små guldorange tomater.
Perfekt at spise som "snack". Høstes løbende.
Sideskud skal ikke knibes af.

5 86370

200 cm

'Karina'
Økologiske frø. Tidlig og varmeelskende
marvært, som giver et stort udbytte, 7-9 ærter
pr. bælg. Modstanddygtige overfor sygdomme.
Høstes løbende. Dyrk gerne ærter forskellige
steder i haven hvert år, de gøder jorden.

4 86400

'Blauwschokker'
Økologiske frø. Blålilla skalært. Modne bælge
åbnes, og de søde ærter spises friske eller
blancherede. Spæde bælge kan spises som
sukkerærter. Ved lagring, lades de tørre
på planten. Så af flere omgange for jævn
adgang. Ærter gøder jorden. Dyrk dem gerne
forskellige steder hvert år.

5 86445

kg
Højde

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

Længde

Vægt

60-65 cm
'Norli'
Økologiske frø. Letdyrket sukkerært, som giver
et stort udbytte af små spæde bælge med
en sød smag. Høstes løbende inden bælgene
bliver runde. Spises friske eller let dampet. Så
af flere omgange og høste længere. Dyrk gerne
ærter forskellige steder i haven hvert år, de
gøder jorden.

4 86431
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Agurk, Asie-

		
Agurk, Frilands-

Cucumis sativus

grønsagsfrø

		

Cucumis sativus

30 cm

		

'Langelands Kaempe'
Ældre sort af asieagurk, også kaldet
kæmpeagurk. Høstes fuldt udviklet,
ca. 30 cm lang og 10 cm i diameter.
Mørkegrøn, noget knopret skal med lille
kernehus. God i salater og til syltning.
90332

5-7 cm

'Lemon'
En rund agurk, som giver rigeligt med
frugt på friland. Bind planten op, eller lad
den slynge sig på jorden. Høst frugten,
når den er blevet gul i farven. Lad dem
ikke blive for store, det giver en dårligere
smag, og frugtsætningen kan gå i stå.
90336
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Agurk, Frilands-

		
Agurk, Frilands-

		
Agurk, Frilands-

		
Agurk, Frilands-

		
Agurk, Jungle

Cucumis sativus
		

12 cm

'Profi' F1
God sort af frilandsagurk. Bitterfri
i smagen, modstandsdygtig mod
sygdomme. Sætter kun hunblomster;
dyrk ikke sammen med sorter der giver
hanblomster. Trives i veldrænet, muldrig
og fugtbevarende jord et læfyldt sted.
Vandes rigeligt.
90340

Cucumis sativus
		

12 cm

'Rhensk druv Hg'
Hurtigt voksende, letdyrket frilandsagurk. Mørkegrønne og korte agurker,
velegnede til syltning. Små frugter
kan anvendes til cornichoner". Trives
bedst i en veldrænet, næringsrig og
fugtbevarende jord et læfyldt sted.
Vandes rigeligt.
90348

Cucumis sativus
		

30 cm

'Tanja'
Delikat frilandsagurk af slangeagurk
art. Agurkerne er beregnet til at spise
friske. God i salater, m.m. Høst ofte og
lad ikke agurkerne blive for store. Trives i
veldrænet, næringsrig og fugtholdig jord
på et beskyttet sted. Vandes rigeligt.
90364

Cucumis sativus
		

Melothria scabra

12 cm

150-250 cm

'Profi' F1
Økologiske frø. Fin sort af sylteagurk,
som giver mørkegrønne frugter med grov
skal. Høst efter behov. Kun hunblomster.
Læg gerne frøene i blød et par timer før
såning.
90375

3 cm

Anderledes agurklignende grøntsag
med mexicansk oprindelse og klatrende
voksemåde. Giver masser af 3 cm lange
stribede frugter. Egnet til salater, syltning, gryderetter og wok.
90296
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Agurk, Mini-

		
Agurk, Potte-

		
Agurk, Skole-

		
Agurk, Væksthus

		
Agurk, Væksthus

Cucumis sativus
		

10 cm

'Iznik' F1
Lækker miniagurk til dyrkning i
drivhus. Gode, sprøde frugter, ca. 10 cm
lange med glat skal, smager godt rå.
Modstandsdygtig mod agurkemeldug.
90372

Cucumis sativus
		

10 cm

'Hopeline' F1
Lækker miniagurk af asiatisk type med
lidt tørrere frugtkød end sædvanligt og
en mere intensiv smag. Voksemåden
bevirker, at den er velegnet til at dyrke i
ampel. Høst efter behov, når de er 8-10
cm store og spis dem friske. Sorten skal
ikke bestøves.
90395

44

Cucumis sativus
		

8 cm

Cucumis sativus
		

'Baby' F1
Udsøgt mini agurk, hvis kompakte
vækstform gør den ideel at dyrke i potter.
Giver rigelig udbytte af velsmagende,
sprøde agurker med en glat skal. Lad ikke
agurkerne bliver for store, ca 8-10 cm er
passende. Høstes løbende og spis dem
friske, fra din egen have.
90374

Cucumis sativus

16 cm

		

'Delistar' F1
Sprød og aromatisk agurk med sød smak
og tynd skal. Sætter kun hunblomster.
Giver rigeligt udbytte af 16-18 cm lange
frugter. Høst ofte, lad ikke agurkerne
blive for store. Vand jævnligtt. Planten
bindes op og topkappes, når den når
loftet.
90376

35 cm

'Louisa' F1
Til dyrkning i hobbydrivhus. Modstandsdygtig mod agurkemeldug. Sætter kun
hunblomster. Giver et fint udbytte af
lange mørkegrønne slangeagurker.
Trives bedst i en næringsrig, veldrænet
og fugtighedsbevarende jord. Vandes
jævnligt.
90380
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Agurk, Væksthus

		
Artiskok

		
Aubergine

		
Aubergine

		
Basilikum

Cucumis sativus
		

15 cm

'Passandra' F1
Drivhusagurk. Modstandsdygtig mod
mange sygdomme. Sætter kun hunblomster. Giver rigt udbytte af 15-20 cm
lange frugter med en noget knopret skal.
Trives bedst i en næringsrig, veldrænet
og fugtighedsbevarende jord. Vandes
jævnligt.
90388

Cynara cardunculus

Solanum melongena

100-150 cm

30 cm

'Vert de Provence'
Meget delikat grøntsag, en udfordring at
dyrke. Jo tidligere såning, desto bedre.
Høstes når skællenes spidser begynder
at åbne sig udad (et tegn på begyndende
blomstring). Trives i næringsrig, veldrænet og dyb jord på et varmt sted. Kan
overvintres frostfrit.

Solanum melongena

20 cm

60 cm

'Moneymaker No.2' F1
Aflang, mørk lilla frugt med delikat smag.
Dyrkes fortrinsvis i drivhus eller udendørs
på et meget beskyttet sted. Høstes ca. 5
måneder efter såning. Trives i frugtbar og
veldrænet jord. Vandes regelmæssigt.
90054

Ocimum basilicum var. purpurascens

30 cm

25-30 cm

'Teresa' F1
Tidlig aubergine med violette frugter,
ca. 20 cm lange. Bruges til moussaka og
grøntsagsretter. Elsker varme og dyrkes i
drivhus eller på et meget beskyttet sted.
Vandes regelmæssigt. Høstes løbende,
ca. 4 måneder efter såning.
90057

90442

'Round Midnight'
Aromatisk duftende basilikum med dekorative store mørkerøde blade. Delikat
i madretter men også flot til dekoration.
En plante, der elsker varme og derfor
velegnet til dyrkning i krukke på solrige
og varme steder. Trives i næringsrig og
veldrænet jord.
90098
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Basilikum

		
Basilikum

		
Basilikum, Citron-

		
Basilikum, Kanel-

		
Basilikum, Salat-

Ocimum basilicum L.
25 cm

'Emily'
Økologiske frø. Basilikum er en dekorativ
og aromatisk krydderurt som elsker
varme. Dyrk basilikum i en krukke på en
varm og solrig plads. Bladene som høstes
løbende, bruges f.eks. til en dejlig pesto
eller sammen med tomater og lidt høvlet
parmesan.
90099

Ocimum basilicum L.

Ocimum basilicum L.

25 cm

30-40 cm

Ordinary
Giver højt udbytte af glatte, grønne blade
med stærk og aromatisk duft. Brug de
friske blade i tomatsovse, salater mv.
Varmeelskende plante, velegnet til dyrkning i krukke på solrige og varme steder.
Trives i næringsrig, veldrænet jord.
90074

Ocimum basilicum L.

Ocimum basilicum L.

40 cm

'Lemon scent'
Citronbasilikum med grønne, spidse
blade, der har en krydret citronsmag.
God til salater og madretter. Bladene kan
også anvendes til te. Basilikum er en varmeelskende plante, velegnet til dyrkning
i krukke på solrige og varme steder. Trives
i næringsrig, veldrænet jord.
90068

35-45 cm

'Cinnamon'
Kanelduftende blade. Topkap ofte og
brug de gode blade og spæde skud
løbende. Basilikum er en varmeelskende
plante, velegnet til dyrkning i krukke på
solrige og varme steder. Trives i næringsrig, veldrænet jord.
90086

Large leaved
Aromatisk duftende basilikum med store
grønne krøllede blade og meget smag.
Delikat i madretter og fin som dekoration. En plante der elsker varme. Derfor
velegnet til dyrkning i krukke på solrige
og varme steder. Trives i næringsrig og
veldrænet jord.
90104
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Bladbede

		
Bladbede

		
Bladbede

		
Basilikum, Småbladet

Ocimum basilicum L. ssp. minimum

		
Basilikum, Thailandsk
Ocimum basilicum L.

Beta vulgaris

Beta vulgaris

2-årig
30-40 cm

'Balkon Star'
Dekorativ, kugleformet voksemåde; ser
ud som et lille træ. Velegnet til dyrkning
i potte indendørs og udendørs på solrige,
varme steder. Små, grønne blade der
bruges friske eller tørrede. Trives i
næringsrig, veldrænet jord.
90092

30-40 cm

'Siam Queen'
Smuk og velduftende prydplante og
krydderurt. De aflange blade har en let
nuance af purpur i det grønne, blomsterstanden er purpurfarvet. Varmeelskende
plante, velegnet til dyrkning i krukke på
solrige, varme steder. Trives i næringsrig,
veldrænet jord.
90110

Højde

Krydderplanter

Styrke

Beta vulgaris

2-årig

		

		

'Bright Yellow' F1
Sort med gule bladstilke. Bladene anvendes som spinat og stilkene som asparges.
Tåler nogle minusgrader. Dyrkes ofte som
1-årig, men kan overvintre dækket med
f.eks. tørt løv. Trives bedst i en muldrig,
næringsrig og veldrænet jord.

'Rhubarb Chard'
Sort med røde bladstilke. Bladene anvendes som spinat og stilkene som asparges.
Tåler nogle minusgrader. Dyrkes ofte som
1-årig, men kan overvintre dækket med
f.eks. tørt løv. Trives bedst i en muldrig,
næringsrig og veldrænet jord.

90682

Størrelse

Længde

2-årig
		

'White silver 3'
Økologiske frø. En letdyrket bladbede,
der giver en rigelig høst. Høst enkelte
blade, eller skær hele planter af efter
behov. I Italien blancheres bladbede ofte
og får derefter lov til at syde lidt sammen
med olivenolie, salt og peber - herligt.

90689

90690

kg
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Bladbede

		
Broccoli

		
Brokali

		
Brøndkarse

Beta vulgaris

Brassica oleracea

2-årig

		

'White silver 2'
Bladene anvendes som spinat og stilkene
som asparges. Bladene tåler nogle minusgrader. Dyrkes ofte som 1-årig, men
kan overvintre dækket med løv og så give
en tidlig høst næste år. Trives i muldholdig, næringsrig og veldrænet jord.
90696

Brassica oleracea

		

		

'Atlantis' F1
Fin og pålidelig sort. Giver store, kuppelformede hoved med relativt kort hovedstamme. Senere på sæsonen kan der
også høstes en del små sideskud. Trives i
en noget lerholdig, muldrig og veldrænet
jord, men også lettere jordtyper er
udmærkede. Vandes ved tørke.

'Apollo' F1
Fantastisk broccoli som får ekstra mange
sidegrene. Giver derfor stort udbytte
gennem lang tid af små, spæde hoveder.
En delikatesse let dampede med smør.
Forspiring anbefales. Trives i lerholdig,
muldrig og veldrænet jord.

90159

		
Bønne, Edamame-

Nasturtium officinalis

Glycine max

20-30 cm

90153

40-60 cm

Smuk pebret krydderurt, hvis rigtige
navn er brøndkarse. Har behov for et
fugtigt levested for at trives. Høst de
spæde smagsrige blade løbende, jo mere
du plukker jo mere vokser den - nye skud
dannes hver dag. Nydes frisk høstet. Kan
overvintre under gunstige forhold.
91517

'Summer Shell'
Edamamebønne er en sojabønne, som
fortrinsvis spises rå, ikke tørret. Hele
bælgen koges inden bønnerne spises.
Kan fryses, let blancheret. Trives bedst i
en veldrænet, muldrig og fugtbevarende
jord et læfyldt sted. Vandes rigeligt.
90147
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Bønne, Koge-

		
Bønne, Kryb-

		
Bønne, Kryb-

		
Bønne, Kryb-

		
Bønne, Kryb-

Phaseolus vulgaris
40 cm

Phaseolus vulgaris
40 cm

'Flambo'
Smuk bønne, somme tider kaldt borlottobønne, med dekorative bælge i rosa
og hvidt. Modne bælge kan tørres og
bønnerne anvendes som kogebønner.
Spæde bælge kan koges og spises som
krybbønner. Dyrkes på et læfyldt sted.
Vandes rigeligt.
90203

Phaseolus vulgaris
40 cm

'Ferrari'
En ekstra fin sort af brydbønner. Giver
stor høst. Høstes ofte. Lad ikke bælgene
blive for store, ca. 12 cm er passende.
Bælgene koges og spises hele. Kan
fryses,let blancherede. Trives i veldrænet,
muldrig og fugtholdig jord på et beskyttet sted.

Phaseolus vulgaris

Phaseolus vulgaris

40 cm

'Maxi'
Økologiske frø. En tidlig sort af
krybebønne, med flotte grønne bælge.
Høstes løbende; lad ikke bælgene blive
for store ca. 18 cm lange. Bælgene koges
og spises hele, en rigtig delikatesse.
90185

40 cm

'Saxa'
Fin og tidlig sort. Giver rigeligt udbytte af
mørkegrønne bælge. Høst bælgene ofte,
ca. 12 cm lange og slanke. Bælgene spises
kogte. Glimrende til frysning, let blancherede. Trives i en veldrænet, muldrig
og fugtbevarende jord et læfyldt sted.
90199

90171

'Saxa'
Fin og tidlig sort. Giver rigeligt udbytte
af mørkegrønne bælge. Høst bælgene
ofte, ca. 12 cm lange og slanke. Bælgene
spises kogte. Glimrende til frysning,
let blancherede. Trives i en veldrænet,
muldrig og fugtbevarende jord et læfyldt
sted. Stor pose.
90200
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Bønne, Kryb-

		
Bønne, Pral-

		
Bønne, PralPhaseolus coccineus

		
Bønne, Pral/buskPhaseolus coccineus

		
Bønne, Snitte-

Phaseolus vulgaris
40 cm

200 cm

'Mistik'
Bønne med letplukkede, lilla bælge, som
udvikles oven for bladene. Spises kogte.
Kan med fordel fryses, let blancherede.
Dyrkes på et læfyldt sted. Vandes rigeligt.
Høstes løbende, lad ikke bælgene blive
for store, ca. 14 cm er tilpas.
90201

46

Phaseolus coccineus

200 cm

'Celebration'
Hurtigt voksende pralbønne med laksefarvede blomster. Giver rigeligt udbytte
med 25 cm lange bælge som høstes
slanke. Dyrk gerne mod et espalier.
Trives bedst i en veldrænet, muldrig og
fugtbevarende jord samt et læfyldt sted.
Vandes rigeligt.
90127

45 cm

'Preisgewinner'
Hurtigt voksende og smuk pralbønne.
God til pryd og som grøntsag. Giver
rigeligt udbytte af velsmagende, ribbefri
bælge. Høstes slanke og spises kogte.
Trives bedst i en veldrænet, muldrig og
fugtbevarende jord samt et læfyldt sted.
Vandes rigeligt.
90128

Phaseolus vulgaris
40 cm

'Hestia'
Smuk tofarvet pralbønne. Fin til pynt
f.eks. i krukke på terrasse/altan, men
også udmærket som kogt grøntsag. Høst
bælgene slanke. Trives i en veldrænet,
muldrig og fugtbevarende jord samt et
læfyldt sted. Vandes rigeligt.
90122

'Admires'
Delikat snittebønne med flade, ca. 18 cm
lange, 20 mm brede og ribbefri bælge.
Høstes ofte. Bælgene spises kogte.
Glimrende til frysning, let blancherede.
Trives i en veldrænet, muldrig og fugtbevarende jord et læfyldt sted. Vandes
rigeligt.
90207
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Bønne, SnittePhaseolus vulgaris

		
Bønne, StangPhaseolus vulgaris

		
Bønne, Stang-

		
Bønne, Stang-

40 cm

'Serpedor'
Lav snittebønne med flade, ca. 14 cm
lange, 8 mm brede bælge. Helt ribbefri.
Høstes ofte. Bælgene spises kogte og
beholder da sin smukke farve. Kan med
fordel fryses, let blancherede. Trives
bedst et læfyldt sted.
90208

Phaseolus vulgaris

200 cm

Phaseolus vulgaris

200 cm

'Monte Cristo'
Høj stangbønne. Velegnet at dyrke ved
espalier i en lidt større potte på en altan.
Giver ca.18 cm lange, slanke bælge, som
spises kogte. Kan med fordel fryses, let
blancherede. Trives bedst i en veldrænet,
muldrig og fugtbevarende jord et læfyldt
sted. Vandes rigeligt.
90227

200 cm

'Blue Lake'
Giver stort udbytte på et lille dyrkningsareal. Høstes ofte. Bælgen skal være
udvokset, men stadig slank. Bælgene
spises kogte. Kan med fordel fryses, let
blancherede. Trives bedst i en veldrænet,
muldrig og fugtbevarende jord et læfyldt
sted.
90228

		
Bønne, StangvoksPhaseolus vulgaris
200 cm

'Carminat'
Giver en stor høst på et lille areal. Høst
ofte. Bælgen skal være udvokset, men
slank. Bælgene spises kogte. Kan fryses.
Let blancherede. Trives i veldrænet,
muldrig og fugtholdig jord på et beskyttet sted.
90230

'Neckargold'
Giver stort udbytte på et lille dyrkningsareal. Høst ofte, lad ikke bælgene
blive for store. Bælgene spises kogte.
Kan med fordel fryses, let blancherede.
Trives bedst i en veldrænet, muldrig
og fugtbevarende jord et læfyldt sted.
Kræver opbinding.
90235
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Bønne, Valsk-

		
Bønne, Valsk-

		
Bønne, Valsk-

		
Bønne, Voks-

		
Bønne, Voks-

Vicia faba

60-90 cm

'Red Epicure'
Får bælge, der indeholder store, smukt
røde bønner. Bønnerne spises friske
(kogte), så snart de er udviklede, eller
også lader man dem hænge til de er
modne og tørre; så kan de gemmes
vinteren over.
90140

Vicia faba

Vicia faba

60-90 cm

Phaseolus vulgaris

50-90 cm

'Express'
Økologiske frø. Traditionel og letdyrket
bønne. Bælgene er store og indeholder
middelstore, flade bønner, der bruges
som kogte grøntsager eller til suppe.
Trives bedst i en noget lerholdig, muldrig
og veldrænet jord. Stor pose.
90141

40 cm

'Threefold White'
Traditionel og letdyrket bønne. Bælgene
er store og indeholder middelstore, flade
bønner, der bruges som kogte grøntsager
eller til suppe. Trives bedst i en noget
lerholdig, muldrig og veldrænet jord.
Stor pose.
90146

Phaseolus vulgaris
40 cm

'Maxidor'
Meget dyrkningsværdig sort af
voksbønne. Høst ofte, lad ikke bælgene
blive for store. Smager bedst ca. 12-15 cm
lange og slanke. Bælgene spises kogte.
Kan med fordel fryses, let blancherede.
Trives bedst i en veldrænet, muldrig og
fugtbevarende jord et læfyldt sted.
90242

'Maxidor'
Meget dyrkningsværdig sort. Høst ofte,
lad dem ikke blive for store. Smager bedst
ca. 12-15 cm lange og slanke. Bælgene
spises kogte. Kan med fordel fryses, let
blancherede. Trives bedst i en veldrænet,
muldrig og fugtbevarende jord samt et
læfyldt sted. Stor pose.
90243
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Bønne, Voks-

		
Chilipeber

		
Chilipeber

		
Chilipeber

		
Chilipeber

Phaseolus vulgaris
40 cm

'Dior'
Økologiske frø. Fin sort af voksbønne,
hvor de fleste bælge vokser ovenfor bladene. Høst ofte, lad ikke bælgene blive
for store. Bælgene koges. Trives bedst i
en veldrænet, muldrig og fugtbevarende
jord et læfyldt sted. Vandes rigeligt.
90244

Capsicum chinense
60-90 cm

Capsicum chinense

1,5 milj °

60-80 cm

'Trinidad Scorpion'
Ønsker man det stærkeste af det stærke,
har man fundet det rette med denne
chili! Styrken er målt til et godt stykke
over en million scoville. Vask hænderne
omhyggeligt direkte efter kontakt med
frugterne.
90940

Capsicum annuum

500-1000 °

40-60 cm

'Biquinho'
Spændende chili, som er smagsrig uden
at være brændende. Særdeles god i
madlavning. Giver rigeligt med smukke
frugter, som bliver røde, når de har modnet. De kan høstes på det modenhedstrin
man ønsker.
90939

90936

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

40-60 cm 1000-8000 °

'Padron'
En tapaschili, som forhøjer spændingen.
Smagen er frugtig og god, men hver
tiende chili er rigtigt stærk - sorten
kaldes også russisk roulette! Høstes traditionelt, når frugten er blevet lysegrøn.
Som moden bliver chilien rød, kan høstes
i alle vækststadier.
90932

kg
Højde

1500 °

'Piment d'Espelette'
Glimrende sort til frilandsdyrkning, men
kan også bruges i drivhus. C-vitaminrige
frugter som kan blandes til chilipulver
eller nydes friske, tørrede og dybfrosne.
Gødes og vandes jævnligt.

Capsicum annuum

Længde

Vægt
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Chilipeber

		
Chilipeber

		
Chilipeber

		
Chilipeber

		
Chilipeber

Capsicum annuum
60-80 cm

500 °

'Lombardo'
Mild, med aromatisk og sødlig smag. 1216 cm lange, slanke frugter, lysegrønne
som umodne og røde som modne. Sås
tidligt og dyrkes som potteplante til
udplantning i drivhus/på altan er mulig.
Trives i næringsrig, veldrænet jord.
90929

Capsicum baccatum
100-125 cm

14000 °

'Jamaican Bell'
Velsmagende og mild. Klart røde og
meget smukke frugter, der har fået
navn efter klokkeformen. Dufter frisk og
syrligt, minder om duften fra rabarber.
Vokser kraftigt og kan blive til en høj
busk.
90922

Capsicum annuum
60-80 cm

5000 °

'Fundador' F1
Denne sort er en type af Jalapeño og
er kendt for sin glatte/jævne frugt.
Frugterne er slanke, ca. 7 cm lange, godt
2 cm i diameter. Dyrkes i drivhus eller
udendørs på beskyttede steder. Trives i
næringsrig, veldrænet jord.
90915

Capsicum baccatum
50 cm

Capsicum baccatum

30000 °

70-90 cm 3000-10000 °

'Hot Lemon'
Spændende sort med duft og smag af
citrus! Får ca. 4cm lange, gule frugter,
som er meget hotte. Fremragende til
krydrede rejeretter. Fjern de brændende
frø før spisning. God i potte på altan,
balkon eller i drivhus. Gødes og vandes
jævnligt.
90908

'Erotica'
En chili med et specielt, tjekket
udseende. De orange frugter bliver ca.
5-8 cm lange. Top gerne planten for at
få den mere busket. Har en aromatisk,
syrlig smag. Fjern de brændende frø før
spisning. Gødes og vandes jævnligt.
90906
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Chilipeber

		
Chilipeber

		
Chilipeber

		
Citronmelisse

		
Dild, Blad-

Capsicum chinense
60-70 cm

200000 °

'Chocolate Scotch Bonnet'
En meget smuk sort med brune frugter.
Smagen er god og frugtig med tydelig
styrke. Styrken er målt til 100 000 - 300
000 scoville. Vask hænderne omhyggeligt
direkte efter kontakt med frugterne.
Velegnet i potte på altan, balkon eller
i drivhus.
90905

Capsicum annuum
40-60 cm

3000 °

'Chiluacle Negro'
Meget letdyrket peberfrugt som i tørret
form anvendes i store mængder i det
mexicanske køkken. Lækker i gryderetter
og sovse. Giver stort udbytte af tilpas
stærke frugter. Trives i potte på altan og
i drivhus.
90901

Capsicum annuum
60-90 cm

35000 °

'Cayenne long slim'
Chilipeber. Lange, smalle frugter med
meget stærk smag. Anvendes grøn eller
rød, frisk eller tørret. Dyrkes i drivhus eller udendørs på beskyttede steder. Trives
i næringsrig, veldrænet jord.
90894

Melissa officinalis L.

Anethum graveolens L.

Staude /
flerårig
50 cm
Dekorativ med smukt grønt løv og rosa
blomsterspirer. Man bruger de friske,
citronduftende, aromatiske blade til
madlavning, te mv. Tiltrækker bier og
er også smuk i bedet. Trives i de fleste
jordtyper, både tørre og fugtige.
90259

20-30 cm

'Bouquet'
Sorten har meget aromatisk duftende,
mørkegrønt og fintfliget løv. Særlig
velegnet til høst som bladdild, går i
blomst betydeligt senere end almindelig
dild. Velegnet til frysning. Trives i en
næringsrig, porøs, fugtighedsbevarende
og veldrænet jord.
90271
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Dild, Blad-

		
Dild, Skærm-

		
Dild, Skærm-

		
Dild, Skærm-

		
Dild, Skærm-

Anethum graveolens L.
20-30 cm

100 cm

'Gold Crown'
Økologiske frø. Sorten har aromatisk
duftende, mørkegrønt og fintfliget løv.
Særlig velegnet til høst som bladdild, går
i blomst betydeligt senere end almindelig
dild. Velegnet til frysning. Trives bedst i
en næringsrig, porøs, fugtighedsbevarende og veldrænet jord.
90290

48

Anethum graveolens L.

Anethum graveolens L.
100 cm

'Como'
Sorten egner sig til både krondild og
bladdild. Ønskes krondild, sås senest i
maj. Krondild (planteafstand 15-20 cm)
høstes, når blomstringen er slut. Trives
i en næringsrig, porøs, fugtighedsbevarende og veldrænet jord.
90277

Anethum graveolens L.

Anethum graveolens L.

100 cm

'Como'
Sorten egner sig til både krondild og
bladdild. Ønskes krondild, sås senest i
maj. Krondild (planteafstand 15-20 cm)
høstes, når blomstringen er slut. Trives
i en næringsrig, porøs, fugtighedsbevarende og veldrænet jord. Stor pose.
90278

100 cm

'Como'
Sorten egner sig til både krondild og
bladdild. Ønskes krondild, sås senest i
maj. Krondild (planteafstand 15-20 cm)
høstes, når blomstringen er slut. Trives
i en næringsrig, porøs, fugtighedsbevarende og veldrænet jord. Posen
indeholder såbånd.
90284

'Como'
Velegnet både som krondild og bladdild.
Pluk blade løbende, ca. 1 måned efter
spiring eller sås senest i maj. og høstes,
når blomstringen er slut. Trives bedst i
en næringsrig, porøs, fugtighedsbevarende og veldrænet jord. Skift voksested
hvert år.
90285
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Fennikel, Knold-

		
Græskar

		
Græskar

		
Græskar

		
Græskar, Kæmpe-

Foeniculum vulgare

Cucurbita pepo

Cucurbita pepo

Cucurbita pepo

kg

60 cm

'Fino'
Grøntsag og krydderurt. De opsvulmede
bladskeder danner en slags knold, som
anvendes både rå og tilberedt. De tørrede
frø anvendes som krydderi ved madlavning og bagning. Kan sås på friland på
varme steder, ellers må den forspires.
Trives i porøs, muldrig jord.
90308

		

		

'Sunseanse' F1
Utrolig form og farve! Planten er
rigtgivende. Høst de første frugter ca.
2,5 måneder efter såning (ca Ø 10 cm).
Fin at bruge både rå og tilberedt. Trives
et varmt og solrigt sted i velgødet og
veldrænet jord. Kræver meget vand og
gødning i hele vækstperioden.

'Tom Fox'
Klassisk græskar til Halloween. Frugterne
kan blive op til 8 kg tunge. De er også
udmærkede til desserter, suppe mv. Trives et varmt og solrigt sted i velgødet og
veldrænet jord. Kræver vand og gødning i
hele vækstperioden.

91052

Cucurbita maxima

kg

3-6 Kg.

		

91051

0,5-1 Kg.

'Baby Bear'
Små og smukke græskar, ca. 1 kg. Intenst
orange, både udenpå og indeni. Kødet er
godt og trådfrit. Hver plante kan give 6-8
frugter, godt 10 cm store. De kan lagres
køligt i 3-4 måneder. Trives et varmt og
solrigt sted i velgødet og veldrænet jord.
90995

kg

		

3-5 Kg.

'Nelson' F1
Et smukt græskar, som passer perfekt
til madlavning. Som moskusgræskar i
struktur. Vidunderlig til syltning eller at
bruge til pie. Letdyrket. Trives på et varmt
og solrigt sted i velgødet og veldrænet
jord. Kræver meget vand og næring.
91020
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Græskar, Kæmpe-

		
Græskar, Kæmpe-

		
Græskar, Kæmpe-

Cucurbita maxima

Cucurbita maxima

kg

		

0,9-1,5 Kg.

'Delica' F1
Små og smukt mørkegrønne græskar på
ca. 1,2 kg. Flade og runde, ca. 10-15 cm
store. Godt kød med nøddeagtig smag,
som kan anvendes til tærter mv. Hver
plante giver 3-6 frugter. Vældig god til
lagring.
91019

Cucurbita maxima

kg

		

		
Græskar, SpagettiCucurbita pepo

kg

1-3 Kg.

		

'Uchiki Kuri'
Økologiske frø. Græskar med runde,
orange-røde frugter. Frugtkødet er mørkt
gult. Halvmodne frugter er velegnet
til syltning, mens et græskar, der skal
gemmes, skal være moden ved høst. God
at spise ovnristet.
91012

		
Grøngødning

kg

25-50 Kg.

		

'Gele Reuzen'
Meget stort, hurtigt voksende græskar
som giver fladrunde, gule frugter. Letdyrket, kan dyrkes oven på kompostbunken.
Trives et varmt og solrigt sted i velgødet
og veldrænet jord. Kræver meget vand og
gødning i hele vækstperioden.
91011

2-4 Kg.

'Vegetable Spagetti'
Spændende, gult græskar; frugtkødet
ligner og spises som spaghetti. Kan lagres
et køligt sted i 1-2 mdr. Trives et varmt og
solrigt sted i velgødet og veldrænet jord.
Kræver meget vand og gødning.
91043

		

Mixture
Blandingen indeholder honningurt,
blodkløver og boghvede. Honningurt har
en frodig grønmasse og kraftig pælerod,
blodkløver er en kvælstoffikserende
plante og boghvede har en god jorddækkende evne.
90325
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Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, Sommer-

		
Gulerod, Sommer-

Daucus carota L

Daucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		

		

		

		

		

'Pariser Markt 5'
Lille, rund, sød gulerod, der er perfekt at
dyrke i urtepotter eller lave pallerammer.
Spises frisk eller koges og fryses ind.
Høstes tidligt, ikke egnet til vinteropbevaring.

'Oxheart'
Velkendt gammel gulerodssort, som blev
omtalt allerede i slutningen af 1800-tallet. Roden bliver tyk og konisk med en fin
gulerodssmag.

'Jaune du Doubs'
En herlig, sommer-/efterårsgulerod fra
starten af 1900-tallet med gul farve. Har
et velsmagende, sprødt frugtkød med en
frisk sødme. Bliver ganske stor, når den
er færdigudviklet, men kan med fordel
høstes tidligere (juli/aug). Særdeles gode
lagringsegenskaber.

'Cosmic Purple'
Lækker gulerod med lilla skal og orange
kød. Sprød og smager godt lige fra
jorden. Kan også blancheres og derefter
fryses.

'White Satin' F1
Dejlig hvid gulerod, som er sød i smagen
og har et sprødt og saftigt kød. Kan med
fordel spises frisk. Kan også blancheres
og derefter fryses.

90798

90794

90792

90790

kg
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Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		

		

		

		

'Sugarsnax 54' F1
Tidlig sort med højt karotinindhold.
Meget sød smag, velegnet til at spise rå.
Rødderne bliver lange - ca. 22-25 cm.,
mørkorange og slanke. Høstes tidligt,
ikke egnet til vinterlagring.

'Nantaise 2'
Tidlig sommergulerod med lange, slanke
rødder. Sorten er beregnet til at spises
frisk eller blancheres og fryses. Høstes
tidligt, ikke egnet til vinterlagring. Trives
i stenfri, muldrig og veldrænet jord.

'Nantaise 2'
Tidlig sommergulerod med lange, slanke
rødder. Beregnet til at spises frisk eller
blancheres og fryses. Posen indeholder
såbånd, som giver planter i passende
afstand. Høstes tidligt, ikke egnet til
vinterlagring. Trives i stenfri, muldrig og
veldrænet jord.

		

'Nantaise 2'
Tidlig sommergulerod med lange, slanke
rødder. Sorten er beregnet til at spises
frisk eller blancheres og fryses. Høstes
tidligt, ikke egnet til vinterlagring. Trives
i stenfri, muldrig og veldrænet jord.
Stor pose.

'Nantaise 2'
Tidlig sommergulerod med lange, slanke
rødder. Sorten er beregnet til at spises
frisk eller blancheres og fryses. Høstes
tidligt, ikke egnet til vinterlagring. Trives
i stenfri, muldrig og veldrænet jord.

90786

90782

90779

90772

90771
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Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, SommerDaucus carota L

		
Gulerod, VinterDaucus carota L

		

		

		

		

		

'Mokum' F1
Ekstra tidlig sommergulerod med
glimrende smag. Passer også godt
til dyrkning i drivhus og mistbænk.
Sorten er beregnet til at spises frisk eller
blancheres og fryses. Høstes tidligt, ikke
egnet til vinterlagring. Trives i stenfri,
muldrig og veldrænet jord.

'Flyaway' F1
Sommergulerod med ekstra højt karotinog sukkerindhold, udviklet specielt for
smagens skyld! Giver 20-25 cm lange,
glatte rødder som spises straks eller
gemmes til vinteren. Kan blancheres
og fryses. Trives i stenfri, muldrig og
veldrænet jord.

'Berlicum 2'
Økologiske frø. Tidlig gulerods-sort med
glatte rødder. Høstes løbende - dejlige
at spise direkte fra sin egen køkkenhave.
Gulerødderne kan bruges i både brød og
kager, for at give mere saftighed, hjemmelavet gulerodsmarmelade er en rigtig
delikatesse. Gentag gerne såningen

Harlequin Mix F1
Fabelagtig blanding af gulerødder i et
væld af farver: violet, gul, orange og hvid.
Høst de slanke, glatte rødder løbende og
spis dem direkte fra køkkenhaven. Kan
også blancheres og fryses.

'Neptun'F1
Efterårs-/vintergulerod med stumpe,
koniske rødder, ca. 25 cm lange. God at
spise straks, men kan også gemmes til
vinteren. Trives bedst i stenfri, muldrig og
veldrænet jord. Vandes ved tørke. Udtynd
og fjern ukrudt, mens planterne er små,
ellers bliver de let kvalt.

90764

90750

90739

90743

90738
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Gulerod, Vinter-

		
Gulerod, VinterDaucus carota L

		
Japanske bladgrønsager

		
Jordbær, Have-

		
Jordbær, Have-

		

		

		

'Chantenay Red Cored 3'
Efterårs-/vintergulerod med stumpe,
koniske rødder, ca. 15 cm lange. God at
spise straks, men kan også gemmes til
vinteren. Trives bedst i stenfri, muldrig og
veldrænet jord. Vandes ved tørke. Udtynd
og fjern ukrudt, mens planterne er små,
ellers bliver de let kvalt.

'Flakkée 2'
Efterårs-/vintergulerod med stort udbytte af relativt korte og tykke gulerødder. Posen indeholder såbånd, som giver
planter i passende afstand. Høstes sent,
specielt velegnet til vinterlagring. Kan
også blancheres og fryses. Trives i stenfri,
muldrig og veldrænet jord.

Brassica rapa

Daucus carota L

90729

50

Fragaria x ananassa

Staude /
flerårig

30 cm

Mix
Specialblanding af asiatiske bladgrøntsager. Gode i salater, let kogte eller
lynstegte. Trives bedst i en næringsrig,
porøs og veldrænet jord.
90460

90736

Fragaria x ananassa

'Rainbow Treasure' F1
Smuk jordbærplante som blomstrer i
hvidt og nuancer af rosa, tiltrækker sig
virkelig opmærksomhed! Velegnet til at
dyrke i ampel eller i potte. Har en busket
voksemåde og danner udløbere. Får røde,
ganske store bær, som kan høstes langt
ud på efteråret, remonterende.
90416

		

Staude /
flerårig

'Temptation'
Tidlig sort med kompakte planter næsten
helt uden udløbere, særligt velegnet
til ampler, krukker og altankasser.
Mørkerøde, velsmagende bær som kan
høstes til langt ud på efteråret, eftersom
denne sort blomstrer til frosten kommer.
Trives i muldrig jord.
90418
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Jordbær, Måneds-

		
Jordbærtomat

		

		
Karse, Greek

Fragaria vesca var semperflorens
		

Staude /
flerårig

'Rügen'
Giver rigeligt med store, røde skovjordbær gennem hele sommeren. Danner
ikke udløbere. Letdyrket og taknemmelig
plante. Frøene er meget små og langsomt
spirende, så forspiring inden døre anbefales. Trives bedst i porøs jord.
91401

Karse

Physalis grisea
70-100 cm

		

Karse

Lepidium sativum

2 cm

Lepidium sativum

1-5 cm

Til dyrkning i hobbydrivhus eller på solrig
og beskyttet altan/terrasse. Ananaskirsebær er ca 2 cm store og sidder omgivet af
en papirlignende skal. Spises rå eller anvendes til tærter og marmelade. Dyrkes i
store krukker eller direkte på jorden.
90406

1-5 cm

Letdyrket og vitaminrigt pålægspynt.
Dyrkes inden døre året rundt. Så og høst
med jævne mellemrum. Hvert frø giver
kun en spire, så der skal bruges relativt mange frø. Morsomt og hyggeligt,
velegnet til børn der vil prøve at dyrke
noget selv.
90436

Økologiske frø. Velkendt og meget letdyrket krydderurt. Kan dyrkes indendørs året
rundt, så og høst med jævne mellemrum.
Hvert frø giver kun 1 spire, så der går
relativt mange frø til. Skøn at bruge frisk
som smagsforstærker og dekoration.
90437

Lepidium sativum
10-20 cm

Greek
Kan karse dyrkes i jord? Ja, selvfølgelig!
Denne type af karse får fine blade,
hvis udseende minder om rucola eller
glatbladet persille. Smagen er stærk, og
bladene er velegnet til at bruge i salater
og supper.
90435
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Kinaløg

		
Koriander

		
Kål, Baby Leaf-

		
Kål, Blom-

		
Kål, Blom-

Allium tuberosum
30-40 cm

Staude /
flerårig

Garlic oriental
Delikat variant af purløg. Lidt mere
krydret med en tydelig hvidløgsaroma.
De friske blade anvendes i salater,
sovse og mange madretter. Kan sås på
friland, men også forspires. Trives bedst
i muldrig, kalkholdig jord, gerne lerjord,
men er nøjsom.
90314

Coriandrum sativum L.

Brassica oleracea

60 cm

Orientalsk krydderurt, findes bl.a. i karry.
De grønne blade anvendes friske i salater
og madretter. Frøene anvendes også,
høstes og tørres. Dekorativ plante med
svagt rosa blomster. Trives på de fleste
jorde, gerne tør og let jord, et beskyttet
sted.
90424

Brassica oleracea

Brassica oleracea

		

		

		

'Lord Kale'
Grønkål med røde bladnerver, som først
og fremmest høstes som "baby leaf".
Smagen er sød, og bladene smager
vidunderligt godt på sandwichen. Kan
også høstes som store blade.

'Multi Head' F1
Spændende sort, som ud over hovedbuketten giver 3-5 side buketter. Høst
hovedbuketten så tidligt som muligt, for
at give sidebuketterne tid til at udvikle
sig. Nydes rå i salat eller kogt.

'Idol'
Fin sort af tidlig blomkål. Giver hvide, faste hoveder, ca. 9 uger efter såning. Nydes
nyhøstet i salater eller som let dampet
tidlig grøntsag. Forspires i flere omgange
for at forlænge indhøstningsperioden.
Trives bedst i en noget lerholdig, muldrig
og veldrænet jord.

90490

90471

90474
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Kål, Blomster-

		
Kål, Grøn-

		
Kål, Grøn-

		
Kål, Grøn-

		
Kål, Grøn-

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

		

		

		

		

		

Kalette 'Autumn Star' F1
Blomsterkål er en spændende krydsning
mellem rosen- og grønkål. Langs stilken
udvikles en række små, blomster-lignende hoveder med en sød og nøddeagtig
smag. Høstes i slutningen af efteråret,
efter hånden som hovederne bliver klar.

'Half Tall'
Grønkål er en hårdfør og letdyrket kål.
Rig på vitaminer og mineraler. Høstes løbende, kan blive stående på voksestedet
og også høstes i løbet af vinteren. Smager
bedst efter nogle frostnætter. Trives i
lerholdig, muldrig og veldrænet jord.

'Scarlet'
En grønkål med smukke røde blade. Nyttig, letdyrket og dekorativ i bedet. Høstes
løbende. Kan blive stående på voksestedet og høstes i løbet af vinteren. Trives i
en lerholdig, muldrig og veldrænet jord,
men er ellers nøjsom. Vandes ved tørke.

'Emerald Ice'
Dekorativ grønkål med hvide midternerver. Nyttig, letdyrket og fin i bedet eller
potten. Høstes løbende som baby leaf og
som store planter. Nøjsom. Vandes ved
tørke. Kan blive stående ude og høstes
også om vinteren.

'Westlandse Winter'
Økologiske frø. Letdyrket grønkål, som
kan høstes løbende. Velegnet i salat og
stuvet. Kan blive stående ude om vinteren, bliver lidt mere kruset efter frost.

90480

90495

90508

90511

kg
Højde

Krydderplanter

Styrke

Størrelse
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SÆTTELØG

J F M AM J J A S O N D

Hvidløg
Hvidløg er køkkenets ofte omdiskuterede
smagsforstærker. Af hvert fed udvikles et
helt løg. Ved forårsplantning kan den også
høstes som frisk løg om sommeren, og
toppen kan anvendes som bladkrydderi.
2922 Netpose 100-150 g. 2 pk.

Skalotteløg
’Longor’
Økologisk dyrket skalotteløg. Den
aflange form gør det ekstra nemt at skære.
Aromatisk, og dejlig både grillet og rå.
Skalotteløg vokser i knipper, og hvert
sætteløg giver et nyt knippe løg.
2925 Netpose 200 g.

Gule løg
Økologisk dyrket sætteløg. Gul løg er letdyrket og måske det mest klassiske spiseløg.
Denne sort har en lidt rundere form og er
meget velegnet til madlavning.
3006 Netpose 250 g.

Rødløg
Økologisk dyrket sætteløg. Rødløg er
letdyrket og lidt mildere i smagen end
gul løg. Den er derfor særdeles velegnet
rå i f.eks. salater, hvor den også er meget
dekorativ. Varmebehandlet for en mere
sikker høst.
3008 Netpose 250 g.
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Skalotteløg
’Longor’
Den aflange form gør dem ekstra nemme
at skære. Aromatisk, og dejlig både grillet
og rå. Skalotteløg vokser i knipper, og
hvert sætteløg giver et nyt knippe løg.
Kaldes også bananskalotteløg.
2926 Netpose 200 g.

Gule løg
’Keravel’
Rosa, gul løg fra Frankrig (”Roscoff Pink”)
kendt som 1800-tallets sømandskost. Kan
lagres og er rig på C-vitaminer, lækker og
smagsrig. Sødagtig rå, frugtig tillavet. Varmebehandlet for en mere sikker høst.
2968 Netpose 250 g

Skalotteløg
’Hermine’
Et unikt hvidt skalotteløg fra Frankrig.
Meget smagsrigt. Så mildt, at det passer
råt i salat, men også lækker som ovnristet
eller grillet. Hvert plantet løg deler sig til
et knippe med ca. 5-8 nye løg.
2928 Netpose 250 g.

Gule løg
Gul løg er letdyrket og måske det mest
klassiske spiseløg. Denne fladrunde sort
har en særdeles god holdbarhed.
2910 Netpose 250 g
2935 Netpose 500 g.

Skalotteløg
Skalotteløg vokser i knipper, og hvert
sætteløg bliver et nyt knippe løg. Smagen
er mild og aromatisk, meget velegnet til
madlavning. Herlig farve som skifter fra
hvidt til violet.
2930 Netpose 250 g.
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Gule løg
VARMBEHANDLET
Gul løg er letdyrket og måske det mest
klassiske spiseløg. Denne fladrunde
sort har en særdeles god holdbarhed.
Varmebehandlet for en mere sikker høst.
2960 Netpose 250 g
2980 Netpose 500 g

Rødløg
VARMBEHANDLET
Rødløg er letdyrket og lidt mildere i smagen end gul løg. Den er derfor særdeles
velegnet rå i f.eks. salater, hvor den også er
meget dekorativ. Varmebehandlet for en
mere sikker høst.
2965 Netpose 250 g.

Gule løg
VARMBEHANDLET
Gul løg er letdyrket og måske det mest
klassiske spiseløg. Denne sort har en
aflang form, som gør den ekstra nem
at skære. Varmebehandlet for en mere
sikker høst.
2970 Netpose 250 g.

Salatløg
VARMBEHANDLET
Sølvløg har en glinsende hvid skal.
Smagen er mild og lidt krydret. Lækker
både tillavet og rå. Små løg passer til
syltning til sylteløg. Varmebehandlet for
en mere sikker høst.
2975 Netpose 250 g.

Mix sætteløg
VARMBEHANDLET
Mix som indeholder gul løg, rødløg og
sølvløg. En smagsrig og farvestrålende
kombination af vores mest populære
sorter. Varmebehandlet for en mere sikker
høst.
2977 Netpose 250 g.
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Kål, Hvid-

		
Kål, KinaBrassica rapa

		
Kål, Pak Choi

		
Kål, Palme-

		
Kål, Rosen-

Brassica oleracea

Brassica rapa

Brassica oleracea

Brassica oleracea

		

		

		

		

		

'Beatrix' F1
Minitype af hvidkål med små, ganske
faste hoveder. Høst ca. 2,5 måneder efter
såning. Gentag gerne såningen for at få
friske hoveder i lang tid. Trives bedst i en
noget lerholdig, muldrig og veldrænet
jord. Vandes ved tørke.

'Scarvita' F1
En lækker, lilla kinakål, som bevarer
sin smukke farve ved tilberedning. Får
sprøde blade, perfekt at anvende i f.eks.
salat eller let wokkede. Fiberdug beskytter mod insektangreb, og planterne
vokser hurtigere.
90524

'Summer Breeze' F1
Pak Choi, eller kinesisk kål som er dens
korrekte navn, er en lækker bladgrønsag
med kraftige stilke. De spæde blade er
udmærket at bruge som "baby leaf" i
salater. Større blade smager godt stegte,
hvorfor ikke med hvidløg og ingefær?

'Black Magic'
Et vidunderligt dekorativt palmekål med
lange, smalle blade, der vokser som en
palme krone. Den sunde sorte kål bruges
blandt andet i italiensk madlavning og
er lækker i gryderetter og pastaretter.
Høstes løbende, omkring 3 måneder
efter såning.

'Igor' F1
Økologiske frø. Robust rosenkål som giver
rigelig høst. Klarer frost godt. Har lang
udviklingstid. Høstes sidst på efteråret,
når hovederne bliver klar. Smager bedst
efter nogle frostnætter. Trives bedst i
en lerholdig, muldrig og veldrænet jord.
Vandes ved tørke.

90552

90513

90510

90487
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Kål, Savoy-

		
Kål, Spids-

		
Kål, Spids-

		
Kålrabi

		
Kålrabi

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

		

		

		

		

		

'Aubervilliers'
Velsmagende savojkål med smukt krøllede blade. Glimrende i salater og let kogt
med lidt smør, også fin som dekoration.
Giver store, flade, runde hoveder ca. 3
måneder efter udplantning. Tåler kun
let frost. Trives i lerholdig, muld- og
næringsrig samt veldrænet jord.

'Express'
Middeltidlig sort som giver spidse, sprøde
og meget lækre hoveder. Høstes når
hovedet er veludviklet. Bruges frisk f.eks.
i salater, eller skæres i kvarte og dampes.
Trives i en noget lerholdig, muldrig og
veldrænet jord.

'Kalibos'
Vældig god, sprød og smukt rødfarvet
variant af spidskål. Glimrende rå i salater
eller dampet med smør. Forspiring
anbefales. Trives i lerholdig, muldrig og
veldrænet jord. Vandes ved tørke.

'Blaro'
Den sprødeste af alle rodfrugter.
Sorten har violet skal. Høst ca. 7 cm store
knolde ca. 14 uger efter såning. Trives i en
næringsrig, fugtighedsbevarende, porøs
og veldrænet jord.

'Delikatess weisser'
Den sprødeste af alle rodfrugter. Det er
den opsvulmede stamme lige over jorden
der spises. Sorten har hvidgrøn skal. Høst
ca. 8 cm store knolde ca. 14 uger efter
såning. Trives i en næringsrig, fugtighedsbevarende, porøs og veldrænet jord.

90530

90537

90544

90570

90576
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Kålroe

		
Kørvel, Have-

		
Linse, Grøn

		
Løg, Kepa-

		
Løg, Kepa-

Brassica napus
		

'Wilhelmsburger'
Meget anvendelig kålplante. God til
gryderetter, gratiner, mos og wok. Kan
høstes løbende ca. 3 måneder efter såning. Kålroer til vinterlagring sås sent og
høstes i oktober. Trives i fugtbevarende
og veldrænede jordtyper.
90588

Anthriscus cerefolium

Lens culinaris

40 cm

40-60 cm

'Fijne Krul'
Anissmagende blade som anvendes friske
i salater og på mad ligesom persille.
Ekstra fintfligede og krusede blade. Letdyrket, frøsår sig let. Fintklippede blade
kan fryses. Trives i porøs, næringsrig jord,
men er ganske nøjsom.
90594

Højde

Allium cepa

'Anicia'
Velsmagende grøn linse. Kan behøve
støtte. Lad linserne tørre på planten før
høst. Bruges kogte. Trives i let og veldrænet jord. Holdes fugtig i begyndelsen af
væksten, når planten har etableret sig,
tåler den en vis tørke.
90553

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

Længde

Allium cepa

		

		

'Pompei'
Hurtigt voksende, ekstra mildt løg
med herlig aroma. Godt råt i salater, til
bøfsandwich og andre madretter. Kan
sås på friland. Forspires for at få større
løg. Småløgene er fine til syltning. Trives i
muldrig, gerne kalkholdig jord.

'Stuttgarter Riesen'
På beskyttede steder kan løg sås, andre
steder bruges sætteløg. Masser af vand
og gødning giver højt udbytte. Når toppen lægger sig ned, lader man bladene
tørre, høster løgene og opbevarer dem
tørt. Trives i muldrig og gødet jord.

90661

90612

kg
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Løg, Salat-

		
Løg, Salat-

		
Løg, Salat-

		
Løg, Skalotte-

		
Løvstikke

		

		

		

		

'Apache'
Dejligt forårsløg med en mørklilla farve.
Mild og fin smag. Kan sås og høstes
gennem hele sommeren. Ældre planter
giver flaskeformede, lilla løg. Trives bedst
i muldrig, gerne kalkholdig jord.

'White Lisbon'
Forårsløg med mild og fin smag. Kan sås
og høstes gennem hele sommeren. Ved
sen såning kan forårsløg overvintre til
tidlig forårshøst. Trives bedst i muldrig,
gerne kalkholdig jord. Høstes spæde
gennem hele sommeren, ældre planter
giver små, gode, hvide løg.

'White Lisbon'
Delikat salatgrøntsag med mild og fin
smag. Kan sås og høstes hele sommeren.
Så en række hver anden uge for altid
at have adgang til spæde løg. Posen
indeholder såbånd, som giver planter på
egnet afstand.

150-200 cm

'Zebrune'
Herligt, velsmagende løg, godt råt i
salater og i andre retter. Danner aflange
løg. Får rosa skal, men hvidt kød. Kan
sås på friland. Trives i muldrig, gerne
kalkholdig jord.

Allium cepa

90640

Allium cepa

90647

Allium cepa

90648

Allium cepa

Levisticum officinale

90654

Staude /
flerårig

Stor og pragtfuld. De sellerismagende
blade, stilkene og frøene anvendes friske
eller tørrede i supper, sovse, til bouillon
og kødretter. Letdyrket og hårdfør. Gule
blomster. Vokser i alle typer jord, gerne
lerjord, også på mere skyggefulde steder.
90600
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Majroe

		
Majroe

		
Majroe

		
Majs, Sukker-

		
Malabarspinat

		

		

		

'Enon kanta'
En gammel finsk kulturplante. Dyrkedes
ofte ved svedjebrug. Roden er skiverund
og violet i farven med en lys underside,
visse rødder kan få andre farver. Saftigt
og trådfrit kød, lad ikke roen blive for
stor, 6-8 cm er tilpas.

'Snowball'
Delikat, hurtigt voksende kålplante, som
bruges på samme måde som kålroe eller
spises rå som radiser. Sorten giver hvide,
runde/flade knolde med en sødlig smag.
Trives i de fleste jordtyper, gerne lerjord.
Vil som alle kålplanter gerne have masser
af gødning og vand.

'Golden Ball'
Delikat, hurtigt voksende kålplante, som
bruges på samme måde som kålroe eller
spises rå som radiser. Sorten giver runde,
flade knolde med en sødlig smag. Trives
i de fleste jordtyper, gerne lerjord. Vil
som alle kålplanter gerne have masser af
gødning og vand.

Brassica rapa L.

Brassica rapa L.

Brassica rapa L.

Zea mays

Basella rubra L.

1-årig

91090

91087

150 cm

91079

200-300 cm

'Sweet Nugget' F1
En stor herlig sol elskende plante. Giver
supersøde kolber af høj kvalitet. Forskellige sorter skal ikke blandes, men skal
dyrkes mindst 100 m fra hinanden. Trives
på varme beskyttede områder, vil have
meget vand og gødning.
90675

'Rubra'
Klatrende bladgrønsag som er smuk
og dekorativ med røde stilke og mørkt
grønne blade. Pluk blade efter behov
eller høst hele planten. Fin i madlavning,
både blade og stilkene kan bruges. God
i gratiner og nogle blade i en gryderet
jævner den.
90680
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Melon

		
Melon, Vand-

		
Melon, Vand-

		
Merian, Have-

		
Mynte, Peber-

Cucumis melo

Citrullus lanatus

kg

		

0,8-1,2 Kg.

'Stellio' F1
Delikat melon til drivhus og mistbænk.
Kraftigt voksende sort, giver runde
frugter, der modner tidligt. Trives i porøs,
næringsrig jord. Tåler ikke tørke. Dyrkes
liggende eller espalieret.
90710

Citrullus lanatus

kg

		

2-3 Kg.

'Sugar Baby'
En lækker, tidlig vandmelonsort med rødt
kød og grøn skal. Frugten bliver ca. 2-3 kg
tung. Velegnet til dyrkning i drivhus eller
bænk. Trives i porøs, næringsrig jord.
Tåler ikke tørke. Befrugt hunblomsten.
90717

Origanum majorana L.

Mentha x piperita L.

kg

		

2-3 Kg.

'Little Darling' F1
Meget tidlig sort af vandmelon med
rødt, sødt kød og lidt oval form. Dyrkes i
drivhus eller drivbænk. Tåler ikke tørke.
Befrugtning: Tag pollen fra hanblomsten med en lille pensel og bestøv de
opsvulmede hunblomster. Efterlad kun et
par frugter pr. plante.

25 cm

Letdyrket og god krydderurt til gule ærter, men også i retter som pizza, kødsovs
og i salater. Lille, lavstammet vækst med
uanselige hvide blomster. Bladene høstes
løbende. Kan tørres. Trives bedst i porøs,
muldrig jord, ikke for leret.
90703

90811

90718

54

Staude /
flerårig
Stærkt duftende, aromatiske blade,
som anvendes friske eller tørrede til te,
salater, sovse, kager, drinks mv. Bladene
dufter og smager kraftigt af pebermynteolie. Smukke grønne blade og fine rosa
blomsterspirer. Nøjsom, trives i de fleste
jordtyper.
60 cm
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Oregano

		
Oregano

		
Oregano Græsk

		
Pastinak

		
Peber, Potte-

Origanum vulgare L.

Origanum vulgare L.

Staude /
flerårig
40 cm
Økologiske frø. Oregano er en aromatisk
krydderurt som blomstrer med blå
blomster. Høst bladene løbende og
brug dem ferske eller høst hele kviste
til tørring. Skønt krydderi over tomater
og fetaost.
90830

Origanum vulgare ssp. hirtum

Staude /
flerårig

40 cm

Aromatisk, velduftende og letdyrket.
Bladene anvendes til pizza, i tomatretter,
grøntsags- og kødgryder. Små, lyseblå
blomster. Tåler tørke godt. Nøjsom, men
foretrækker kalkholdig, noget tør jord.
90829

Staude /
flerårig

30-40 cm

Greek
Græsk oregano regnes for den bedste
af alle sorter. Den har en kraftig smag.
Bladene høstes spæde. God krydderurt,
bl.a. til forskellige tomatretter. Med sine
hvide blomster passer den også godt i
bedet. Trives bedst i veldrænet, let jord
på et beskyttet, varmt sted.
90823

Pastinaca sativa

Capsicum annuum

		

30-40 cm

'White Gem'
Letdyrket og anvendelig rodfrugt. Lange,
spidse, glatte, hvide rødder. Hovedparten
af rodens tilvækst sker sidst på sommeren. Høstes derfor sent. Trives bedst i
porøs, muld- og sandrig jord, men ellers
nøjsom. Så om efteråret for tidlig høst
næste år.
90835

6 cm

'Snacking Purple'
Smuk, lilla peberfrugt med små, søde
frugter. Passer perfekt i potte. Planten
forgrener sig godt uden topning. Dyrkes
på et beskyttet og varmt sted, f.eks.
på terrassen, altanen eller i drivhuset.
Spray planten ofte for at forhindre
skadedyrsangreb.
90865
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Peber, Sød

		
Peber, Sød

		
Peber, Sød

		
Peber, Sød

		
Peber, Sød

Capsicum annuum
60-90 cm

Capsicum annuum

10 cm

60-90 cm

'Amyka' F1
Peber i smuk cremehvid farve. Smager
godt friske eller tilberedt. Giver tidlig
høst. Høstes når frugten har udviklet sin
farve korrekt. Dyrkes på et beskyttet og
varmt sted, såsom terrassen, altanen
eller i drivhuset.
90858

Capsicum annuum

9 cm

100 cm

'California Wonder'
Velkendt og velsmagende sort, som
giver herligt lakrøde frugter. Velegnet til
dyrkning i drivhus og på varme, læfyldte
steder udendørs. Høst af grønne frugter
giver større udbytte, men de røde har en
sødere smag. Trives i næringsrig og porøs
jord, vandes regelmæssigt.
90854

Capsicum annuum

25 cm

100 cm

'Astor' F1
25-30 cm lange frugter med sød smag.
Mørkegrønne frugter som modner til
orange og så har en sødere smag. Kan
også høstes grønne. Perfekte i store
potter eller baljer med næringsrig jord.
Bindes op f.eks. til en bambusstok.
90847

Capsicum annuum

25 cm

60-90 cm

'Thor' F1
Høj og relativt kraftigt voksende sort.
Frugterne er intenst røde og aflange,
ca. 25-30 cm, med en lækker, sød smag.
Velegnet til dyrkning på beskyttede og
varme steder, f.eks. altaner, terrasser
eller drivhuse.
90882

10 cm

'Luteus' F1
Herligt gul med mild, saftig smag. Dekorativ i salater med sin farve. Frugterne
kan høstes grønne, så giver planten
højere udbytte. Dyrkes i drivhus eller på
beskyttede steder. Trives i næringsrig og
porøs jord, vandes regelmæssigt.
90868
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Persille, Krus-

		
Persille, Krus-

		
Persille, Krus-

		
Persille, Rod-

		
Persille , BredbladetPetroselinum crispum
35 cm

2-årig

'Comun 3'
Glatbladet sort, mere smag end den
krusede. Glimrende som smagstilsætning
og dekoration af madretter. Høst blade
til langt ud på efteråret. Overvintrer
(undtagen i strenge vintre) og giver tidlig
høst 2. år. Velegnet til frysning. Trives i
næringsrig og veldrænet jord.
90976

Petroselinum crispum

Petroselinum crispum

2-årig

25 cm

'Moss curled 2'
Klassisk krydderurt til madlavning og
dekoration. Høstes efter behov og til
langt ud på efteråret. Planten overvintrer, undtagen i meget strenge vintre.
Giver så en tidlig høst 2. år, inden den går
i blomst. Velegnet til frysning. Såbånd
giver planter på egnet afstand.
90963

Petroselinum crispum

2-årig

25 cm

'Moss curled 2'
Glimrende som smagstilsætning og
dekoration af madretter. Høst blade til
langt ud på efteråret. Planten overvintrer
(undtagen i strenge vintre) og giver tidlig
høst 2. år. Velegnet til frysning. Trives i
næringsrig og veldrænet jord.
90962

25 cm

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

90948

Længde

2-årig

'Grüne Perle'
Økologiske frø. Sorten har ekstra krusede
blade. Glimrende som smagstilsætning
og dekoration af madretter. Høst blade til
langt ud på efteråret. Planten overvintrer
(undtagen i strenge vintre) og giver tidlig
høst 2. år. Velegnet til frysning. Trives i
næringsrig og veldrænet jord.

kg
Højde

Petroselinum crispum

Vægt

2-årig
		

'Halblange'
Variant af persille hvor man i første række
anvender roden. Roden er tyk, minder
om en hvid gulerod og bruges ligesom
pastinak. De glatte, grønne blade kan
også anvendes. Trives bedst i en porøs,
næringsrig, dybtgravet og muldrig jord.
90969
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Porre

Allium ampeloprasum

Porre

		

Allium ampeloprasum

Porre
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Allium ampeloprasum

		

		

		

'Herbstriesen 2'
Økologiske frø. Letdyrket porre med tyk
hals og mørkegrønne blade. Strimles
tyndt og bruges i salat eller hvorfor ikke
marineret og grillet? Hyp planterne for
lange hvide halse.

'Blaugrüner Winter'
Populær og letdyrket grøntsag. Sorten
har god vinterbestandighed. I milde
vintre kan den stå ude længe og høstes
løbende.

'Herbstriesen 2'
Populær og letdyrket grøntsag; sorten er
kraftigt voksende og egnet til efterårshøst. Hyp planterne for at få lange hvide
skafter. Trives i velgødet, fugtbevarende
jord, gerne kalkholdig.

90613
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Portulakk, Have-

		
Purløg

		
Purløg

		
Quinoa

Portulaca oleracea L.
15 cm

Allium schoenoprasum
30-40 cm

Yellow
Gammel kulturplante. Bladene er rige på
omega 3-fedtsyrer og E-vitamin. De mildt
syrlige blade anvendes f.eks. som spinat,
i supper eller salater. Kan også fryses
efter blanchering. Trives i næringsrig,
muldrig og porøs jord på et varmt sted.
90983

Staude /
flerårig

'Staro'
Denne sort giver smalle blade med skøn
aroma og mild løgsmag. Blomstrer
med lilla runde blomster. Høst bladene
løbende og brug dem ferske i salat, kolde
sovser eller som dekoration. Blomsterne
kan også spises og de er meget flotte til
dekoration.
90824

Allium schoenoprasum
30-40 cm

Staude /
flerårig

'Biggy'
Letdyrket, kan sås på friland eller forspires. Dens smalle blade med fin aroma og
mild løgsmag anvendes i salater, til sild,
æggeretter mv. Fryseegnet til vinterbrug.
Trives bedst i muldrig, kalkholdig jord,
gerne lerjord, men er nøjsom.
90317

Chenopodium quinoa
80-120 cm

'Vikinga'
Glutenfri og næringsrig urt. Letdyrket men noget frostfølsom
netop ved blomstringen. Høstes, når frøene ser veludviklede ud
og lad tørre. Lavt saponindhold. Skyl frøene omhyggeligt før
kogning. Trives bedst i en næringsrig, porøs, fugtighedsholdende
og veldrænet jord.
91080
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Purløg

		
Radise

		
Radise

		
Radise

		
Radise

Allium schoenoprasum
30-40 cm

Staude /
flerårig

'Twiggy'
Letdyrket, kan sås på friland eller forspires. Dens smalle blade med fin aroma og
mild løgsmag anvendes i salater, til sild,
æggeretter mv. Fryseegnet til vinterbrug.
Trives bedst i muldrig, kalkholdig jord,
gerne lerjord, men er nøjsom.
90320

56

Raphanus sativus

Raphanus sativus

Raphanus sativus

Raphanus sativus

		

		

		

		

'Saxa 2'
Sort med runde, helt røde, sprøde
spidser. Skal høstes spæde. Gentag
derfor såningen med 2 ugers mellemrum
gennem hele sommeren. Såbånd giver
planter med passende afstand. Trives
bedst i porøs jord, der holder på fugten.
Vandes rigeligt.

'Saxa 2'
Økologisk frø. Letdyrket grøntsag, giver
hurtigt udbytte. Passer fint mellem
andre grøntsager som f.eks. kål, agurk
og courgette. Når at blive klar til høst, før
de andre grøntsager breder sig. Trives
bedst i porøs jord, der holder på fugten.
Vandes rigeligt.

'National 2'
Let at dyrke. Giver hurtig høst af runde,
røde radiser med hvid spids. Kan dyrkes
mellem andre grøntsager som f.eks. kål,
salat, agurk og courgette. Når at blive
klar til høst, før andre grøntsager breder
sig. Trives i porøs, fugtighedsbevarende
jord. Vandes rigeligt.

'Amethyst'
Lilla radise med hvidt og sprødt kød.
Giver hurtig høst. Gentag gerne såningen
hveranden uge for at få jævn adgang til
spæde radiser. Undgå såning i den tidlige
sommer, hvor planten let kan gå i blomst.
Jævn fugtighed er vigtigt. Dæk såningen
med fiberdug.

91131

91123

91115

91108
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Radise

		
Radise

		
Ræddike

		
Rosmarin

		
Rødbede

Raphanus sativus

Raphanus sativus

Raphanus sativus

Rosmarinus officinalis L.

		

		

		

'French Breakfast 3'
Giver aflange, sprøde radiser, røde med
hvid spids. Skal høstes spæde. Hurtigt
voksende grøntsag, kan dyrkes mellem
f.eks. salat, kål, courgette og agurk. Når
at blive klar til høst, før de andre planter
breder sig. Trives bedst i porøs jord, der
holder på fugten.

'Cherry Belle'
Sorten giver runde, helt røde radiser, som
kan stå længe uden at blive træede. Gentaget såning hver anden uge giver dog
bedre resultat i form af spæde radiser.
Trives bedst i porøs jord, der holder på
fugten. Vandes rigeligt.

'Ronde Zwarte'
Sorten har hvidt kød og brun/sort skræl.
Smagen er som en sød radise. God
strimlet i salater eller kogt i supper. Trives
i næringsrig jord. Vandes ved tørke. Ræddiker går let i blomst ved forårssåning.

91107

91099

40 cm

91147

Staude /
flerårig

Sød lille busk med herligt duftende, aromatiske, grannålelignende blade. Herlig
krydderurt til kødretter, kartoffelretter,
lam, fjerkræ og vildt. Man kan også lave
te på bladene. Trives i porøs og varm jord.
Kan med fordel dyrkes i stor krukke.
91071

Beta vulgaris
		

'Detroit 2'
Økologiske frø. Populær rødbede som
giver runde og mørkerøde beder. Meget
velsmagende, spis dem kogte med lidt
smør. Kog rødbeden med lidt af toppen
og hele skallen blivende på, så den røde
saft ikke forsvinder. Så ikke for tidligt,
ved frost kan planten gå i blomst.
91197
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Rødbede

		
Rødbede

		
Rødbede

		
Rødbede

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Rødbede

		

Beta vulgaris

		

		

		

		

		

'Moulin Rouge'
Ensartet rund sort, som er mørkerød
hele vejen igennem. Specielt velegnet til
syltning. Så ikke for tidligt. Tåler eventuel forårsfrost bedre end mange andre
sorter, går ikke så let i blomst. Posen
indeholder såbånd, som giver planter på
egnet afstand.

'Moulin Rouge'
Jævnt rund from og mørkerød helt
igennem. Specielt velegnet til syltning.
Så ikke for tidligt. Tåler evt. forårsfrost
bedre end mange andre sorter, går ikke
så let i blomst. Unge blade kan anvendes
som bladbede. Trives i næringsrig, muldrig og fugtighedsbevarede jord.

'Forono'
Aflang, egnet til lagring. Giver højt
udbytte af gennemrøde beder. God til
syltning takket være sin aflange form.
Unge blade kan anvendes som bladbede.
Planterne kan gå i blomst ved for tidlig
såning. Trives i næringsrig, muldrig og
fugtighedsbevarede jord.

'Forono'
Aflang, egnet til lagring. Giver højt
udbytte af gennemrøde beder. God til
syltning takket være sin aflange form.
Unge blade kan anvendes som bladbede.
Planterne kan gå i blomst ved for tidlig
såning. Trives i næringsrig, muldrig og
fugtighedsbevarede jord.

'Egyptische Platronde'
Traditionel, fladrund form. Mørkerød. Velegnet til syltning hel eller til at spise rå.
Unge blade kan anvendes som bladbede.
Planterne kan gå i blomst ved for tidlig
såning. Så giver de intet udbytte. Trives
i næringsrig, muldrig og fugtighedsbevarede jord.

91191

91189

91181

91180

91175
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Rødbede

		
Rødbede

		
Rødbede

		
Rødbede

		
Salat, Baby Leaf

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Lactuca sativa

		

		

		

		

		

'Detroit 2'
Rund form og mørkerød hele vejen
igennem. Så ikke for tidligt, følsom for
forårsfrost. God både som tidlig grøntsag, kogt med smør og til syltning. Unge
blade kan anvendes som bladbede. Trives
i næringsrig, muldrig og fugtighedsbevarede jord.

'Chioggia'
Økologiske frø. Bolsjestribet rødbede
med en sød smag. Velegnet til at spise rå.
Så ikke for tidligt! Forårsfrost kan medføre blomstring og udebleven høst. Trives
i næringsrig, muldrig og fugtighedsbevarede jord. Udtyndes tidligt. Gør jorden
porøs omkring planterne.

'Burpees Golden'
Gulbede med sød og mild smag. Beholder
den fine farve ved kogning. Velegnet
både til at spise som forårsgrønsag,
kogt med smør og til syltning. De unge
blade kan bruges på samme måde som
mangold. Sås ikke for tidligt.

'Chioggia'
Lækker bolsjestribet, med en noget sødere smag. God rå, kogt eller syltet. Unge
blade kan anvendes som bladbede. Så
ikke for tidligt! Planterne kan gå i frø, hvis
de udsættes for frost om foråret. Trives
i næringsrig, muldrig og fugtighedsbevarede jord.

Baby Leaf mix
Herlig blanding af forskellige salatsorter,
'Amerikanischer Brauner', 'Salad Bowl',
'Red Salad Bowl', 'Lollo rossa', 'Australische Gele' og 'Rouge Grenobloise'. Hurtigt voksende, letdyrket og højtydende.
Posen indeholder såbånd, som giver
planter på egnet afstand.

91167

91162

Højde

Krydderplanter

Styrke

91160

Størrelse

Længde

91159

91210

kg
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Salat, Baby Leaf

		
Salat, Batavia-

		
Salat, Cikorie-

		
Salat, Hoved-

		
Salat, Hoved-

Lactuca sativa

Lactuca sativa

Cichorium intybus

Lactuca sativa

Lactuca sativa

		

		

		

		

Baby Leaf mix
Blanding af 'Amerikanischer Brauner',
'Salad Bowl', 'Red Salad Bowl', 'Lollo
rossa', 'Australische Gele' og 'Rouge
Grenobloise'. Hurtigt voksende, letdyrket
og højtydende. Trives bedst i en muldrig,
fugtighedsbevarende og veldrænet jord.

'Lollo Rossa'
Bataviasalat er en mellemting mellem
pluk- og hovedsalat. Bladene danner
tætte rosetter af sprøde, krusede, grønne
blade. Denne sort får en rød tone i kanterne. Trives i muldholdig, fugtbevarende
og veldrænet jord.

'Palla Rossa 5'
En type cikoriesalat. Kaldes også
rosésalat eller radiccio. Danner små
hoveder med en kærne, som er intens rød
med hvide tråde. Smagen er noget bitter
men spændende i en blandet salat. Trives
bedst i fugtig, veldrænet muldjord på et
behageligt sted.

		

'Merveille des quatre saisons'
Velkendt 1800-tals sort, rødlig med
krøllede blade. Hovederne bliver relativt
løse. Så flere gange, så har du frisk salat
hele sommeren. Trives i muldholdig,
fugtbevarende og veldrænet jord. Vandes
jævnligt.

'Hilde II'
Giver ensartede hoveder med sprøde
blade. Gentagen såning giver langvarig
høstperiode. Posen indeholder såbånd,
som giver planter i passende afstand.
Høst blade eller hele planter løbende.
Trives i muldholdig, fugtbevarende og
veldrænet jord. Vandes jævnligt.

91209

91225

91339

91257

91249
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Salat, Hoved-

		
Salat, Iceberg-

		
Salat, Pluk-

		
Salat, Pluk-

		
Salat, Pluk-

Lactuca sativa

Lactuca sativa

Lactuca sativa

Lactuca sativa

Lactuca sativa

		

		

		

		

		

'Matilda'
Økologiske frø. Giver fine ensartede hoveder med sprøde blade. Så flere gange,
og høst hele sommeren. Udtynd tidligt,
og høst derefter hele planter løbende.
Trives i muldholdig, fugtbevarende og
veldrænet jord.

'Calmar'
Fin sort som giver grønne, faste og
tætte hoveder. Gentagen såning giver
langvarig høstperiode. Udtynd tidligt,
og høst derefter hele planter løbende.
Trives i muldholdig, fugtbevarende og
veldrænet jord.

'Plezir'
Økologiske frø. Meget lækker salat med
egeblads lignende, fint fligede og krøllede blade. Høstes løbende. For frisk salat
gennem sommeren, gentages såningen
hver anden uge.

'Salad Bowl'
Lysegrønne, egeløvslignende, fintfligede
og krusede blade. Gentagen såning giver
langvarig høstperiode. Sorten er robust
både over for varme og kulde, velegnet
til dyrkning hele sæsonen. Trives i
muldholdig, fugtbevarende og veldrænet
jord. Vandes jævnligt.

'Red salad bowl'
Smuk rødfarvet sort af pluksalat. Ud
over på friland kan den også dyrkes i
store potter f.eks. på altanen. Sorten
kan sås og høstes hele sæsonen. Trives i
muldholdig, fugtbevarende og veldrænet
jord. Vandes jævnligt.
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91321
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Salat, Pluk-

		
Salat, Pluk-

		
Salat, Pluk-

		
Salat, Pluk-

		
Salat, Pluk-
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Lactuca sativa
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Lactuca sativa

Lactuca sativa

		

		

		

		

		

'Australische Gele'
En velsmagende pluksalat med
gulgrønne og let krusede blade. Gentag
gerne såningen med to ugers mellemrum
for at have friske, sprøde salatblade hele
sommeren. Posen indeholder såbånd,
som giver planter på egnet afstand.

'Australische Gele'
Gulgrønne og let krusede blade. Gentagen såning giver langvarig høstperiode.
Udtynd tidligt, og høst derefter blade/
bladrosetter løbende. Trives i muldholdig, fugtbevarende og veldrænet jord.
Vandes jævnligt.

'Amerikanischer brauner'
Krusede, let rødkantede blade. Hurtigt
voksende, letdyrket og højtydende. Så
flere gange for langvarig høst. Udtynd
tidligt, og høst derefter blade løbende.
Kan dyrkes i krukke. Trives i muldholdig,
fugtbevarende og veldrænet jord.

'New Red Fire'
Smukke skinnende røde blade. Går sent i
blomst og beholder den fine smag også
som store blade. Gentag såningen med
to ugers mellemrum for at have friske,
sprøde salatblade hele sommeren.

'Skilton'
Kompakt pluksalat med sprøde blade.
Gentag gerne såningen med to ugers
mellemrum. Kan også dyrkes i potte,
f.eks. på altanen. Trives i muldholdig,
fugtbevarende og veldrænet jord.

91298
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Salat, Romaine-

		
Salat, Vår-

		
Salat, Vår-

		
Salatsennep

		
Salatsennep

		

		

		

		

'Lobjoits Green Cos'
Romersalat, cossalat og bindsalat er
andre navne på denne salattype. Aflange
hoveder med kraftige, lange og sprøde
blade. Tåler dyrkning til langt ud på
efteråret. Trives i muldholdig, fugtbevarende og veldrænet jord.

'Vit'
Økologiske frø. En meget kuldetålende
salattype, som er velegnet til efterårsog vinterhøst. Kaldes også vintersalat.
Pluk blade efter behov eller skær hele
planten af. Den har meget god smag, og
planterne tåler frost og optøning nogle
gange. Spises frisk som salat.

'Verte de Cambrai'
Kuldetålende salattype, velegnet til
høst efterår/vinter. Salade mâche på
fransk. Bladene plukkes løbende, eller
hele planten skæres af. Kan dyrkes i
bænk med såning om efteråret og høstes
tidligt næste forår. Trives i muldholdig,
fugtbevarende og veldrænet jord.

		

Rucola
Smagen er krydret og lidt pebret. Kan
dyrkes på friland eller i potte, f.eks. på
altanen. Kan også dyrkes i potter inden
døre året rundt. Inden døre får bladene
en mildere smag. Trives i muldholdig,
fugtbevarende og veldrænet jord.

'Venetia'
Ekstra hurtigt spirende sandsennep
med tandede, smagsrige blade. Kan
dyrkes både på friland og i potte. Også
udmærket at dyrke indendørs året rundt,
så får bladene en mildere smag. Midt om
sommeren går planten nemt i blomstknib evt. blomsterstilke af.

Lactuca sativa

91337

Valerianella locusta

Valerianella locusta

91340

Eruca sativa

91281

91353

Eruca sativa

Staude /
flerårig

91352
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Sandsennep/Vild rucola

		
Sandsennep/Vild rucola

		
Sareptasennep

		
Selleri, Blad-

		
Salvie, LægeSalvia officinalis L.
40 cm

Staude /
flerårig

Blåblomstrende med sølvgrønne, noget
lodne, aromatiske blade, som anvendes
friske eller tørrede til fjerkræ, svinekød,
lam og kålretter. Stedsegrøn, kan kræve
vinterdækning. Tiltrækker bier og insekter. Trives i porøs jord, tåler lidt tørke og
mager jord.
91369

Diplotaxis tenufolia

Staude /
flerårig

		

'Wildfire'
Smagen af denne sandsennep sammenlignes ofte med wasabi, den er virkelig
stærk! Kan dyrkes på friland eller i krukker. Kan dyrkes indendørs hele året rundt,
så får bladene en lidt mildere smag. I
højsommeren går planten let i blomst,
knib eventuelle blomsterstængler af.

Diplotaxis tenufolia
		

Staude /
flerårig

Økologiske frø. Minder i smag om rucola,
men har kraftigere og mere krydret
smag. Dyrkes på friland eller i potte. Kan
dyrkes i potte indendørs året rundt, får
da en mildere smag. Trives i muldholdig,
fugtbevarende og veldrænet jord.
91345

Brassica juncea
		

		

'Agano', 'Bloody Mary', 'Frizzy Joe'
Et mix af forskellige slags sareptasennep
i flotte farver og former. Smagen minder
om peberrod. Høst de små spæde blade
som giver et pift til salaten. Dyrkes i køkkenhaven eller i krukker, er dekorativ og
smager godt. Trives bedst i varm jord.

'Golden Self Blanching 2'
Velsmagende, aromatisk salatgrøntsag,
som også anvendes til at give smag i
mange madretter. Let at dyrke, men tager lang tid. Sorten behøver ikke at blive
bleget, men får lyse, gulgrønne stilke og
blade. Både blade og stilke kan anvendes.
Trives i muldholdig jord.

91358

91351

Apium graveolens

91385
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Selleri, Knold-

		
Snitselleri

		
Spinat

		
Spinat

		
Spinat

Apium graveolens
		

'Mars'
Delikat rodfrugt som får store, runde,
ensartede rødder. Løvet er mørkegrønt
og opretstående, hvilket gør det mere resistent mod sygdomme. Trives i muldrig,
gerne kalkholdig jord.
91393

Apium graveolens

Tetragonia tetragonioides

20 cm

'Gewone Snij'
Frisk aromatisk sellerismag. Bladene høstes løbende på samme måde som persille
og anvendes til krydring af f.eks. sovse,
supper, grøntsagsblandinger og salater.
Kan også tørres. Trives i næringsrig og
muldrig jord. Vandes rigeligt.
91377

Højde

Spinacia oleracea L.

		

		

		

Neuseelaender
Taknemmelig sommergrøntsag, der
anvendes ligesom almindelig spinat. Går
ikke så hurtigt i blomst, derfor også god
om højsommeren. Trives bedst i en porøs
og næringsrig jord. Kan sås på friland,
men forspiring anbefales.

'Matador'
Letdyrket bladgrøntsag med middelstore, kraftige blade. Så gerne i omgange,
men hold en pause i højsommeren, hvor
planterne lettere går i blomst. Trives
bedst i muldrig, fugtighedsbevarende
jord, men kan dyrkes på de fleste jorder.
Vandes rigeligt.

'Nores'
Næringsrig og letdyrket bladgrøntsag.
Giver middelstore, kraftige, mørkegrønne
blade. Går ikke så let i blomst. Så evt.
i flere omgange for altid at have friske
blade. Trives i de fleste jordtyper, men
bedst i porøs, muldrig jord. Vandes
rigeligt.

91425

Krydderplanter

Styrke

Spinacia oleracea L.

Størrelse

Længde

91418

91417

kg
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Spinat

		
Squash

		
Squash

		
Squash

		
Squash

Spinacia oleracea L.

Cucurbita pepo

Cucurbita pepo

Cucurbita pepo

Cucurbita pepo

		

		

		

		

'Vroeg Reuzenblad'
Økologiske frø. Rigt indhold af mineraler
og vitaminer. Denne sort giver masser
af mørkegrønne blade. Velegnet til
frysning. Trives bedst i muldrig, fugtighedsbevarende jord, men kan dyrkes på
de fleste jorder.

'Soleil' F1
Gul sort med højt udbytte. Kan bruges
frisk som agurk eller i madlavning.
Bladene er store og dekorative, kvæler
let ukrudtet. Trives et varmt, læfyldt
og solrigt sted i muldrig, velgødet og
veldrænet jord.

'Eight Ball' F1
Herlig, rundt sort med konsistens ligesom
frugtkødet i et æble. Smagen er rig, og
græskaret anvendes i salater, fyldes og
gratineres, steges eller koges let. Trives et
varmt, solrigt sted i humusrig, velgødet
og veldrænet jord.

		

'Pic n Pic'
Lækkert gul squash. Perfekt til den lille
have eller i en større potte Pluk frugterne,
når de er 10-15 cm store. Giver frugter
hele sæsonen. Trives et varmt og solrigt
sted i muldrig, velgødet og veldrænet
jord. Vandes rigeligt.

'Diamant' F1
Letdyrket og udbytterig. Kan bruges frisk
som agurk eller i madlavning. Sorten har
mellemgrøn skal. Bladene er store og
dekorative, kvæler let ukrudtet. Trives et
varmt, læfyldt og solrigt sted i humusrig,
velgødet og veldrænet jord.

91409

91461

91453

91452

91445
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Squash

		
Squash

		
Squash

		
Squash, Klatrende

		

		

		

100-150 cm

'Black Beauty'
Økologiske frø. En smukt mørkegrøn
squash, som kan bruges frisk som agurk
eller tilberedt i forskellige retter. Letdyrket og taknemmelig grøntsag, som giver
rigeligt udbytte. Trives et varmt, læfyldt
og solrigt sted i humusrig, velgødet og
veldrænet jord. Vandes rigeligt.

'Partenon' F1
Tidlig sort, som giver frugter uden
bestøvning. Giver derfor højt udbytte
også i somre med dårligt vejr, eftersom
den ikke er afhængig af insekter for
bestøvning. Derfor også velegnet til
dyrkning i drivhus.

'Latino' F1
Populær grøntsag med højt udbytte.
Dekorative frugter med kraftige volde.
Høstes tidligt med blomsten på. Anvendes frisk som agurk eller i gryderetter og
wok. Kan også syltes.

Cucurbita pepo

91437

Cucurbita pepo

91485

Cucurbita pepo

91477

Cucurbita pepo

		
Stevia, Sød
Stevia rebaudiana

Staude /
flerårig

40 cm

'Black Forest' F1
En fin sort af mandelgræskar som er
klatrende. Den er meget nem at høste.
Planten skal have hjælp til at klatre i form
af snore eller bindes op mod en pæl eller
et espalier. Trives et varmt, solrigt sted i
humusrig, velgødet og veldrænet jord.
91469

Stevia
Sukkerplante, også kaldet stevia, er en
smuk dekorativ blad plante, dyrkes i potter, indendørs og udendørs. Planten har
sin oprindelse i Sydamerika. Der bruges
de små blade som naturlige sødemidler,
og de siges at være omkring 300 gange
sødere end sukker.
91510
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Timian

		
Timian, Have-

		
Timian, Have-

Staude /
flerårig
25 cm
Nem at dyrke, stedsegrøn urt med
lyserøde blomster, der tiltrækker bier og
andre insekter. De mørkegrønne blade er
aromatiske og har en frisk citrus smag.
Tåler tørke velegnet ved skrænter, mure
og stensætninger. Bladene anvendes
friske eller tørrede.

Staude /
flerårig
25 cm
Stedsegrøn med små, mørkegrønne,
aromatiske blade. Blomstrer i rosalilla
og tiltrækker bier og andre insekter.
Bladene anvendes friske eller tørrede til
kødretter, kartoffelretter, ærtesupper og
sovse. Trives i porøs, gerne mager jord,
men er nøjsom.

Thymus 'Fragrantissimus'

91523

60

Thymus vulgaris L.

91521

Thymus vulgaris L.
25 cm

Staude /
flerårig

'German Winter'
Letdyrket, stedsegrøn krydderurt med
aromatiske blade. De rosalilla blomster
tiltrækker bier og insekter. Høstes løbende. Til tørring plukkes hele kviste, før
planten blomstrer. Trives i porøs, gerne
mager jord, men er nøjsom.
91130

		
Timian, Smalbladet
Thymus serpyllum L.

Staude /
flerårig
3-10 cm
Lavtvoksende dværgbusk med udbredt
voksemåde. Danner med tiden vidunderlige krydret duftende puder og er en
god bunddækker. Blomsterne er smukt
rosafarvede. Trives på magre, sandede og
tørre jorder i sol.
91513

		
Tomat
Solanum lycopersicum
150-200 cm

8 cm

'Shirley' F1
En favorit tomat for mange! Giver røde,
glatte og mellemstore frugter. Modnes
tidligere end mange andre sorter. Dyrkes
med fordel i drivhus. Resistent over for
meldug. Skud i bladhjørner, skal knibes
af. Sorten har brug for støtte.
91644
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Tomat

		
Tomat, Bøf-

		
Tomat, Bøf-

		
Tomat, Frilands-

		
Tomat, Frilands-

Solanum lycopersicum
150-200 cm

4 cm

'Indigo Rose'
En mørklilla, næsten auberginesort
tomat, fyldt med antioxidanter. Høstes,
når farven går fra blålilla til rødbrun 
tomaten har da en perfekt balance mellem sødme og syrlighed.
91649

Solanum lycopersicum
150-200 cm

Solanum lycopersicum

7 cm

150-200 cm

'Canestrino'
Klassisk italiensk kultursort. Modner
til rødt, men bevarer sin grønne nakke.
Trives på næringsrig, veldrænet jord og
på et beskyttet sted. Vand regelmæssigt.
Behøver støtte. Skud i bladhjørnerne
fjernes. Ryst på blomsterklasen, så fremmes frugtsætningen.

Solanum lycopersicum

9 cm

150-200 cm

'Marmandino One' F1
Ualmindeligt smuk og velsmagende
bøftomat til frilandsdyrkning. Tomaterne
er 7-9 cm store med kraftige grønne
volde. Trives i næringsrig, veldrænet jord
på et beskyttet sted. Skal knibes.
91556

8 cm

'Tigerella'
Spændende sort, der giver tidligt udbytte. Velegnet til dyrkning i drivhus eller
udendørs på beskyttede steder. Giver
middelstore, røde tomater med gyldne
striber. Trives i næringsrig, veldrænet
jord. Skal knibes.
91646

91663

Solanum lycopersicum
150-200 cm

7 cm

'Hildares' F1
Klassisk rød tomat, der giver tidligt
udbytte. Velegnet til dyrkning udendørs
på beskyttede steder, men er også god i
drivhuset. Planten kræver støtte. Skuddene i bladhjørnerne knibes.
91645
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Tomat, Kirsebær-

		
Tomat, Kirsebær-

		
Tomat, Kirsebær-

		
Tomat, Kirsebær-

		
Tomat, Kirsebær-

Solanum lycopersicum
150-200 cm

5 cm

'Tiger' F1
Smagsrig tomat, som kan lagres en tid i
køkkenet. Har tyk, smuk skal og meget
frugtkød, hvilket gør den velegnet til
madlavning. Den bedste sort at tørre i
ovn. Trives i næringsrig, veldrænet jord.
Skuddene i bladhjørnerne knibes.
91643

Solanum lycopersicum
150-200 cm

Solanum lycopersicum

3 cm

150-200 cm

'Supersweet 100' F1
En meget højtydende og god sort,
primært til drivhus eller udendørs på
meget beskyttede steder. Høst løbende
ca. 4 cm store frugter. Trives i næringsrig,
veldrænet jord. Skal knibes.
91716

Solanum lycopersicum

4 cm

150-200 cm

'Sungold' F1
Verdens sødeste tomat, ifølge flere
tests! Velegnet til dyrkning i drivhus
eller udendørs på beskyttede steder.
Rigt udbytte af tyndskallede og saftige
tomater. Trives i næringsrig, veldrænet
jord. Skal knibes.
91706

4 cm

'Sunpeach' F1
Sød, tyndskallet og saftig tomat i
orangerosa. Søstersort til den populære
'Sungold'. Dyrkes i drivhus. Giver rig høst.
Trives på næringsrig, veldrænet jord. Skal
have støtte. Skuddene i bladhjørnerne
skal fjernes. Ryst let på blomsterklasen,
så fremmes frugtsætningen.

Solanum lycopersicum
150-200 cm

3 cm

'Gardener´s Delight'
Favoritsorten i mange lande. Til
drivhus eller udendørs på beskyttede
steder. Giver rigeligt løbende udbytte af
tomater med fantastisk god smag. Trives i
næringsrig, veldrænet jord. Skal knibes.
91676

91705
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Tomat, Kirsebær-

		
Tomat, Potte-

		
Tomat, Potte-

		
Tomat, Potte-

		
Tomat, Potte-

Solanum lycopersicum
150-200 cm

4 cm

'Chocolate Cherry'
Cherrytomat med et anderledes udseende. Små, søde tomater med striber
af mørk chokolade. Lang høstperiode.
Planten kræver støtte. Skuddene i bladhjørnerne knibes. Dyrkes i drivhus eller
udendørs på beskyttede steder.
91666

Solanum lycopersicum
50-60 cm

Solanum lycopersicum

6 cm

30-40 cm

'Balkonzauber'
Glimrende, lav og kompakt sort til
potte på terrasse/altan eller på friland.
Tomaterne er middelstore, søde og
fulde af smag. Høstes løbende. Trives i
næringsrig, veldrænet jord et læfyldt
sted. Skal ikke knibes.
91576

Solanum lycopersicum

4 cm

50-60 cm

'Tiny Tim'
Letdyrket cherrytomat til dyrkning i
potte på altaner, i vindueskarme, drivhus
eller udendørs på meget beskyttede
steder. Rigeligt udbytte af små, søde
tomater. Trives i næringsrig, veldrænet
jord. Skal ikke knibes.
91726

5 cm

'Rotkäppchen'
Økologiske frø. Lav kompakt sort til
dyrkning i urtepotte. Giver rigelig høst
af saftige middelstore tomater. Trives
på næringsrig, veldrænet jord på et
beskyttet sted. Vand regelmæssigt.
Skuddene i bladhjørnerne fjernes ikke.
Ryst let på blomsterklasen, så fremmes
frugtsætningen.

Solanum lycopersicum
50-60 cm

3 cm

'Bitonto' F1
Udmærket, lav og kompakt sort til
dyrkning i urtepotte. Giver rigelig høst.
Tomaterne er små og kirsebærlignende.
91661

91662

kg
Højde

Krydderplanter

Styrke

Størrelse

Længde

Vægt
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Tomat, Potte-

		
Tomat, Væksthus-

		
Tomat, Væksthus-

		
Ært, Grå-

		
Ært, Marv-

Solanum lycopersicum
30-45 cm

3 cm

'Romello' F1
Fin tomatsort med god frugtsætning,
særligt velegnet til at dyrke i ampel på
terrasse. Giver rigelig høst af små, søde
tomater. Plant 2-3 planter i en ampel og
lad dem hænge ned. Bliver ganske stor.
91660

Solanum lycopersicum
150-200 cm

7 cm

'Sparta' F1
Meget højtydende og god sort, primært
til drivhus, men også udendørs på meget
beskyttede steder. Udbytte af middelstore tomater med god smag. Trives i
næringsrig, veldrænet jord. Skal knibes.
91756

Solanum lycopersicum
150-200 cm

7 cm

Pisum sativum

Pisum sativum

120-160 cm

'Olivade' F1 / 'Atyliade' F1
Herligt kødfuld blommetomat. Dyrkes
primært i drivhus eller udendørs på
meget beskyttede steder. Rigeligt løbende udbytte af store, blommeformede
tomater. Trives i næringsrig, veldrænet
jord. Skal knibes.
91746

50 cm

'Bruno'
Ært med historiske aner. Robust og
letdyrket. Spis bælgene som sukkerærter
eller tør hele planten og gem ærterne
som tørre. Trives i muldrig, veldrænet
jord. Vandes jævnligt. Giv planterne
støtte. Skift voksested hvert år. Ærter
gøder jorden.
91817

'Kelvedon Wonder'
Velkendt, tidlig og højtydende sort. Får
knap 10 cm lange bælge med 7-9 ærter i
hver. Kun selve ærterne anvendes. Kræver
ikke opbinding. Noget varmekrævende,
resistent mod sygdomme. Trives i porøs
jord, men ganske nøjsom. Stor pose.
91804
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Ært, Marv-

		
Ært, Marv-

		
Ært, Marv-

		
Ært, Skal-

		
Ært, Slik-

Pisum sativum
50 cm

Pisum sativum
100-150 cm

'Kelvedon Wonder'
Velkendt, tidlig og højtydende sort. Den
får knap 10 cm lange bælge med 7-9
ærter i hver. Kræver ikke opbinding. Skal
ikke sås for tidligt. Noget varmekrævende sort, som er modstandsdygtig mod
sygdomme. Trives i porøs jord, men er
ganske nøjsom.
91803

Pisum sativum
80 cm

'Alderman'
Giver 7-10 gode ærter/bælg. Høj sort,
kræver støtte. Giver stort udbytte på
lille areal. Lan høstperiode. Velegnet
til frysning. Noget sødere i smagen end
normal marvært, men kan ikke sås lige så
tidligt om foråret. Trives i porøs jord, men
er ganske nøjsom.
91795

Pisum sativum

Pisum sativum

50 cm

'Markana'
Næringsrig og let at dyrke. Giver stort udbytte af 7-8 cm lange bælge med velsmagende ærter velegnede til dybfrysning.
Modstandsdygtig mod sygdomme. Let
at høste takket være mindre løv. Trives i
porøs jord, men er ganske nøjsom.
91819

70-90 cm

'Meteor'
Kan sås tidligt, giver tidligt udbytte. Man
åbner ærtebælgen og spiser kun ærterne.
Høstes når bælgene er ca. 9 cm. Smagen
er god, ikke lige så sød som marvært. God
sort til kolde steder. Velegnet til frysning.
Trives i muldrig, veldrænet jord.
91852

'Sugar Lord'
Giver en stor mængde søde og sprøde
brydsukkerærter, som er tykkere end
normalt. Bælgene spises hele, rå eller let
dampede. Høstes når bælgene begynder
at blive runde. Træk strengene væk fra
enderne. Så i flere omgange for længere
høstperiode.
91779
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Ært, Sukker-

		
Ært, Sukker-

		
Ært, Sukker-

		
Ært, Sukker-

		
Ært, Sukker-

Pisum sativum
50 cm

75-90 cm

'Jessy'
Særdeles god variant af brydsukkerært.
Skallen er tyk, saftig og sød. Høstes når
bælgene er 9-10 cm lange og begynder at
blive runde. Kan spises rå eller dampes let
og spises med lidt smør. Trives i muldrig,
veldrænet jord.
91771

62

Pisum sativum

Pisum sativum
60-80 cm

'Delikata'
Store mørkegrønne bælge med sød smag.
Spises hele, rå eller let kogte. Høstes
inden de begynder at blive runde. Så i
flere omgange for længere høstperiode.
Trives i muldrig, veldrænet jord. Vandes
jævnligt. Skal have støtte. Skift voksested
hvert år. Ærter gøder jorden.
91845

Pisum sativum

Pisum sativum

100-120 cm

'Oregon Sugar Pod'
God og dyrkningsværdig, velegnet til
høst sidst på sommeren. Vokser langsomt, bælgene kan høstes gennem lang
tid. Bælgene bliver 9-10 cm lange. God
modstandsdygtighed mod sygdomme.
De spises hele, friske eller let dampede.
Trives i muldrig, veldrænet jord.
91844

60-65 cm

'Grijze Roodbloeiende'
Gammel sort med store blomster.
Bælgene er relativt store, tykvæggede og
med en herligt sød smag. Bælgene spises
hele, rå eller let dampede. Høst dem
inden bælgene begynder at blive runde.
Trives i muldrig, veldrænet jord.
91836

'Norli'
Økologiske frø. Letdyrket og dejlig sukkerært, som giver et stort udbytte af små
spæde bælge med en sød smag. Høstes
løbende inden bælgene bliver runde.
Spises friske eller let dampet. Så af flere
omgange. Dyrk gerne ærter forskellige
steder i haven hvert år, de gøder jorden.
91796
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blomster
Blandt vores blomsterfrø finder du mange favoritter, der er let at
dyrke og som trives i vores klima. En blomstrende have tiltrækker
bestøvere som bier og sommerfugle, det er en forudsætning for at
dine grøntsagsplanter bærer frugt. Flere af vores lettest dyrkede
sommerblomster, blomstrer kraftigere, hvis vi plukker regelmæssigt
af dem. En god anledning til at plukke mange buketter!

økologiske
blomsterfrø
J F M AM J J A S O N D
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J F M AM J J A S O N D

Blomster er ikke blot smukke for øjet, men
lokker også nyttige bestøvende insekter
til. Invitér naturens gartnere til din have
ved at plante de blomster, de elsker. Vores
økologiske blomsterfrø opfylder EU’s
regler for økologisk landbrug.
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Asters
Callistephus chinensis

		
Honningurt
Phacelia tanacetifolia

50-60 cm

8 cm

1-årig

Double mix
Økologiske frø. Asters med store, fyldte
blomster i forskellige farver. Flot i bedet og
som snitblomst. Skift dyrkningsplads hvert år
for at undgå svampeangreb.

5 87079

70-80 cm

4-5 cm

1-årig

Økologiske frø. Smuk plante til at bruge i
sommerbedet. Lokker masser af sommerfugle
og bier til haven. Perfekt som grøngødningsplante til køkkenhaven.

4 87555
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Kornblomst
Centaurea cyanus

		
Lavendel
Lavandula angustifolia

		
Løvemund, HaveAntirrhinum majus

		
Mamelukærme
Lavatera trimestris L.

70 cm

3 cm

1-årig

Økologiske frø. Kornblomst er en velkendt
blomst - smuk i buket og bed. Denne sort bliver
høj. Kan også sås i efteråret for blomstring til
sommeren efter.

3 87297

Staude /
flerårig

40 cm

Økologiske frø. Velduftende lavendel med blå
blomster, som elskes af sommerfugle og bier.
Bruges også til gammeldags lavendelposer og
potpourrier. Høstes når blomsterne springer
ud. Blomstrer året efter såning.

60 cm

1-årig

3 cm

Økologiske frø. Statelig løvemund i gul, rød,
hvid og pink. Bliver et charmerende indslag i
det farveafstemte bed og pragtfuld i buketten.
Meget små frø, det kræver en vis tålmodighed
at så dem.

60 cm

6 cm

		
Mix, Honningblomster
Tübingen Mixture
1-årig

'Loveliness'
Økologiske frø. Elegant sommerkatost med
store blomster i cerise. Denne sort er meget
letdyrket og blomstrer rigeligt med let tragtformede blomster i løbet af sensommeren. Flot
i alle bede og buketter.

1-årig

40-75 cm

Økologiske frø. Dyrk for insekterne i sommer!
Denne miks giver føde til vigtige nyttedyr i haven. Blandingen indeholder bl.a. honningurt,
boghvede, koriander, jomfru i det grønne og
kornblomst. Vandes rigeligt ved tørke.

4 87684

5 87711
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Morgenfrue
Calendula officinalis

		
Solsikke
Helianthus annuus

		
Solsikke
Helianthus annuus

		
Valmue, KornPapaver rhoeas L.

		
Ærteblomst
Lathyrus odoratus L.

50 cm

7 cm

1-årig

Økologiske frø. Morgenfrue er helt vidunderligt
i køkkenhaven. Denne blanding giver blomster
i nuancer af gul, abrikos og orange. De smukke
kronblade er spiselige og er dekorative i f.eks.
salater. Klip visne blomster af, eller lad frøene
udvikle til frøsåning. Planten kan også fræses
ned som grøngødning i efteråret.

150-500 cm

1-årig

30 cm

Økologiske frø. En stærktvoksende og pragtfuld solsikke med store guldgule blomster.
Plant til en flot hæk eller et læhegn. Også
pragtfuld i buketter. Frøstanden kan gemmes
til fuglenes vinterfoder.

4 88358

170-200 cm

4 87834

17 cm

1-årig

'Velvet Queen'
Økologiske frø. Letdyrket solsikke med
mellemstore røde blomster. Sorten giver høje
velforgrenede planter med mange blomster.
Vidunderlig i en buket.

4 88391

40-50 cm

1-årig

Økologiske frø. Med dens enkle røde blomster
udgør kornvalmue et smukt, lysende indslag
på udyrket jord og naturarealer. I vild tilstand
ser man den ofte langs skel og vejkanter. Frøsår
sig gerne og er meget velegnet til forvildning.

4 88743

5 88161

64

6 cm

4 87210

125 cm

5 cm

1-årig

Spencer, Mix
Økologiske frø. Blanding af velduftende
ærteblomster i forskellige farver. Giver masser
af langstilkede blomster. Glimrende i bed og
potte. Behøver støtte. For rigere blomstring
bør visne blomster klippes bort. Læg frøene i
blød 2 timer før såning.

4 87806
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Aftenstjerne

		
Akeleje

		
Akeleje

Hesperis matronalis L.

Aquilegia vulgaris
2-årig

blomsterfrø

60 cm

30-35 cm

Vidunderligt velduftende, gammeldags
plante. Blomstrer i løbet af forsommeren med violette blomster. På lune
sommeraftener spreder den bølger af
skøn duft over haven. Planten er toårig,
men spreder sig selv. Meget nøjsom og
hårdfør. Blomstrer året efter såning.
94228

5 cm

Aquilegia × cultorum

Staude /
flerårig

'Winky Double Red-White'
Den almindelige akeleje er kendt som en
gammeldags landboblomst. Denne sort
er meget smuk med dobbelte blomster
i hvidt, rosa og vinrødt. Trives i muldrig
og veldrænet jord. Blomstrer året efter
såning.
93080

70 cm

Staude /
flerårig

5 cm

'Mckana Giants'
Fin og elegant, trives sammen med roser.
Giver store blomster med lange sporer.
Farverne er blandede, mange blomster er
tofarvede. Nøjsom, men gerne lidt fugtig
jord. Også smuk som snitblomst.
93074
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Asters

		

Asters

Callistephus chinensis

		

Callistephus chinensis
1-årig

60 cm

Asters

8 cm

93186

Asters

Callistephus chinensis
1-årig

70 cm

'Prinette' mix
Farvekaskade i rødt, rosa og lilla.
Glimrende som sent blomstrende indslag
i sommerblomstbedet. Passer desuden
fint i sensommerbuketten. Trives bedst
i en næringsrig og veldrænet jord. Skift
dyrkningssted hvert år for at undgå
svampeangreb.

		

8 cm

93162

Asters

Callistephus chinensis
1-årig

90 cm

'Princess' mix
Giver store, fyldte blomster i bl. farver
på stive og stabile stilke. Meget holdbar,
god til snit, smuk i bedet. Blomstrer
længe. Trives i velgødet, veldrænet jord.
Skift dyrkningssted hvert år for at undgå
svampeangreb.

		

8 cm

93130

Callistephus chinensis
1-årig

60 cm

Matador mixed
Smuk og stor asters med store, dobbelte
blomster i blandede farver. Fin i bedet og
til snit. Trives i velgødet, veldrænet jord.
Skift dyrkningssted hvert år for at undgå
svampeangreb.

		

8 cm

1-årig
25 cm

Chinensis mix
Blomsterne er store, enkle og åbne med
gult centrum. Blandingen indeholder
mange fine, klare farver. Sorten er ekstra
modstandsdygtig mod sygdomme.
Trives i velgødet, veldrænet jord. Skift
dyrkningssted hvert år for at undgå
sygdomme.
93122

7 cm

Dwarf chrysanthemum mix
Lav og busket med store, dobbelte
blomster i blandede farver. Fin som kantplante og efterårsblomst i altankasser
og krukker på altanen. Trives i velgødet,
veldrænet jord. Vandes rigeligt. Skift
dyrkningssted hvert år for at undgå
svampeangreb.
93114
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Atlaskblomst

		
Atlaskblomst

		
Atlaskblomst

Asters

		

Asters

Callistephus chinensis

Callistephus chinensis
1-årig

50-60 cm

8 cm

Semi-Tall mix
Blanding af tidlige asterssorter. De er alle
dobbelte i mange fine farver, både klare
og bløde. Taknemmelig snitblomst som
holder længe i vase. Trives i velgødet,
veldrænet jord. Skift dyrkningssted hvert
år for at undgå svampeangreb.
93106

Clarkia amoena

1-årig

1-årig
70 cm

8 cm

40 cm

American Branching mix
Smuk og stabil med store, velfyldte
blomster i varierende farver. Buskagtig
voksemåde. God bed- og snitblomst, lang
holdbarhed. Trives i velgødet, veldrænet
jord. Vandes rigeligt. Skift dyrkningssted
hvert år for at undgå svampeangreb.
93098

Clarkia amoena

5 cm

1-årig
45 cm

'Sybil Sherwood'
En smuk sort med store, dobbelte,
azalealignende blomster i rosa. Noget
krusede kronblade som er let skinnende. Smuk både i staudebedet og som
snitblomst. Trives bedst i en næringsrig,
muldrig og veldrænet jord i fuld sol på et
beskyttet sted.
93210

Clarkia amoena

5 cm

'Rembrandt'
Smukt kirsebærrøde og hvide, azalealignende blomster på lodrette stilke.
Pragtfuld i staudebedet og fin til snit,
ekstra holdbar hvis man fjerner bladene
under vandoverfladen. Letdyrket og rigt
blomstrende.
93202

1-årig
40 cm

5 cm

Mix
Rigt blomstrende og smuk. Blomstrer
i røde, rosa, orange og hvide nuancer.
Blomsterne er dobbelte og med noget
krusede kronblade. Trives i en næringsrig,
muldrig og veldrænet jord i fuld sol på et
beskyttet sted.
93194
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Biblomme

		
Biblomme

Lobularia maritima

Lobularia maritima
1-årig

10 cm

		
Blomsterkarse, BuskTropaeolum majus
1-årig

0,3 cm

10 cm

'Violett Queen'
Fin kant- og stenbedsplante. Blomstrer
rigeligt med dybviolette, duftende
blomster. Blomsterne er populære hos
bier og insekter. Smalle, mørkegrønne
blade. Planterne danner gradvist et tæt
blomstrende tæppe. Nøjsom.

30 cm

95448

Tropaeolum majus

1-årig

0,3 cm

'Carpet of Snow'
Fin kant- og stenbedsplante. Blomstrer
rigeligt med lysende hvide, duftende
blomster. Blomsterne er populære hos
bier og insekter. Smalle, mørkegrønne
blade. Planterne danner gradvist et tæt
blomstrende tæppe. Nøjsom.

95464

		
Blomsterkarse, Busk-

		
Blomsterkarse, BuskTropaeolum majus

1-årig

5 cm

30-40 cm

'Whirlybird Mahogny'
Halvfyldte, propellignende rødbrune
blomster på lave, buskede planter. Glimrende i bede og krukker. Blomsterne er
spiselige og dekorative i salater. Frisk
farveplet i haven eller på altanen. Læg
frøene i blød et døgn i lunkent vand før
såningen.

5 cm

Tom Thumb
Kompakte planter med blomster i gule,
orange og røde nuancer. Meget velegnet
som kantplante, i altankasser, bede og
stenpartier. Blomsterne kan spises og er
dekorative i salater. Trives fint i mager og
veldrænet jord.
93856

93864

1-årig
30-40 cm

5 cm

'Salmon Baby'
Kompakte planter med dobbelte, stærkt
laksefarvede blomster. Meget velegnet
som kantplante, i altankasser, rabatter
og stenbede. Blomsterne kan spises og er
dekorative i salater. Trives fint i mager og
veldrænet jord.
93848
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Blomsterkarse, Busk-

		
Blomsterkarse, Busk-

Tropaeolum majus

Tropaeolum majus

1-årig
30-40 cm

		
Blomsterkarse, BuskTropaeolum majus

1-årig

5 cm

30-40 cm

Crazy Jewel
Fræk farvekombination af sorterne
'Primrose Jewel' og 'Mahogany Jewel'. Fin
som kantplante, i altankasser og bede.
Blomsterne kan spises og er dekorative
i salater.
93842

		
Blomsterkarse, Busk-

5 cm

30 cm

'Peach Melba'
Kompakte planter med lysegule,
ferskenfarvede blomster. Meget velegnet
som kantplante, i altankasser, rabatter
og stenbede. Blomsterne kan spises og er
dekorative i salater. Trives fint i mager og
veldrænet jord.

Tropaeolum majus

1-årig

Tropaeolum majus

1-årig

5 cm

30-40 cm

'Black Velvet'
Dramatiske, mørke, fløjlsrøde, Ca 5 cm
store blomster med gyldent centrum
og en fin kompakt voksemåde. Fin at
dyrke i f.eks. potte, altankasse og som
kantplante i bedet. Spiselige, dekorative
blomster.

93840

		
Blomsterkarse, Slyng-

5 cm

'Golden Globe'
Kompakte planter med dobbelte,
gule blomster. Meget velegnet som
kantplante, i altankasser, rabatter og
stenbede. Blomsterne kan spises og er
dekorative i salater. Trives fint i mager og
veldrænet jord.

93800

1-årig
75 cm

93816

5 cm

Glorius Gleam
Fyldte blomster i gule, orange og røde
nuancer på halvlange ranker. Fin at dyrke
i ampler, altankasser, op ad espalier og
som bunddækkende plante. Blomsterne
kan spises og er dekorative i salater.
Trives fint i mager og veldrænet jord.
93808
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Blomsterkarse, Slyng-

		
Blomsterkarse, Slyng-

Tropaeolum majus

Tropaeolum majus

1-årig
200 cm

		
Blomsterkarse, Slyng-

5 cm

200 cm

'Yellow Troika'
En blomsterkarse som virkelig folder sig
ud! Blomster i en intensiv gul farve med
røde markeringer ud fra midten. Fin at
dyrke i ampler, altankasser, op ad espalier
og som bunddækker.
93789

5 cm

		
Blomsterkarse, Slyng-

Tropaeolum majus

1-årig

1-årig

Blomster i gule, orange og røde nuancer.
Fin at dyrke i f.eks. ampler, altankasser,
op ad espalier og som bunddækkende
plante. Blomsterne kan spises og er
dekorative i salater. Trives fint i mager og
veldrænet jord. Stor pose.

Tropaeolum majus

200 cm

93784

200 cm

5 cm

200 cm

'Out of Africa'
Farvestærk og populær sommerblomst
i gule, orange og røde nuancer. Bladene
er lysegrønne med hvide striber. Fin
at dyrke i ampler, altankasser, op ad
espalier og som bunddækkende plante.
Blomsterne kan spises og er dekorative
i salater.
93832
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Prisgruppe

Tropaeolum majus

1-årig

5 cm

Blomster i gule, orange og røde nuancer.
Fin at dyrke i f.eks. ampler, altankasser,
op ad espalier og som bunddækkende
plante. Blomsterne kan spises og er
dekorative i salater. Trives fint i mager og
veldrænet jord.

93785

		
Blomsterkarse, Slyng-

Forkultur

Såes direkte

Blomstring

5 cm

1-årig

'Milkmaid'
Herlige cremegule blomster med gyldent
centrum. Fin at dyrke i f.eks. ampler,
altankasser, op ad espalier og som bunddækkende plante. Blomsterne kan spises
og er dekorative i salater.
93824
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Brudeslør

		
Brudeslør

		
Blomsterkarse, Sommerfugl

		
Blåpude
Aubrietia x cultorum

1-årig
200-300 cm

2 cm

10-12 cm

Tropaeolum peregrinum L.

Herligt frodig og hurtigt voksende, kan
blive meget høj og dækker hurtigt et
stort areal. Bladende er dybt femtakkede,
lysegrønne og udgør en fin baggrund for
de klart gule, sommerfuglelignende, lidt
frynsede blomster. Trives i velgødet og
porøs havejord.
93776

		
Brændende kærlighed

1 cm

Lychnis chalcedonica L.

Staude /
flerårig

'Red Cascade'
Rigt blomstrende, vintergrøn bunddækker. Giver lysende farvepletter forår og
forsommer. Dens honningduft tiltrækker
insekter. Fin i stenbedet og på skråninger.
Trives i næringsrig, sandblandet og
veldrænet jord. Blomstrer året efter
såning.
93226

90 cm

10 cm

Staude /
flerårig

Velkendt, gammeldags og pålidelig
plante. Den blomstrer med en samling
ildrøde blomster i løbet af højsommeren.
Fin i bedet og som snitblomst. Meget
vejrbestandig, blomstrer pænt også i
kolde og regnfulde somre. Trives i porøs
jord, men er meget nøjsom.
95476

Gypsophila elegans

Gypsophila paniculata L.
1-årig

40 cm

1,5 cm

90 cm

Sød og spæd. Planten breder sig med små
blade på tynde stilke, hvilket gør den meget yndefuld at se på. De hvide blomster
er små og passer fint i bed og potte. Kan
også anvendes i sommerbuketter. Trives i
en let og veldrænet jord i fuld sol.
95376

0,5 cm

Staude /
flerårig

'Snowflake'
Let at dyrke. Fin i bedet og smuk som
snitblomst, også som tørret evighedsblomst. Hvide, dobbelte blomster,
næsten som små snebolde. Planten bliver
med tiden ganske frodig. Meget nøjsom,
når planten er vokset til. Blomstrer året
efter såning.
93446
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Chokoladeblomst

		
Dahlia

		
Dahlia

		
Djævlen i busken

		
Dorotheanthus

Berlandiera lyrata

Dahlia × pinnata
2-årig

30 cm

4-5 cm

40 cm

'Choko Prince'
Lækkert lysende gule blomster og stilke
i en brun nuance. Blomsterne har en
tydelig duft af chokolade. Passer bedst i
potter på et varmt og beskyttet sted.
93449

Dahlia × pinnata
1-årig

9 cm

50-60 cm

'Redskin'
Farvestærke, store, dobbelte blomster
i blandede farver i smuk kontrast til
det mørke rødglinsende løv. Tidlig og
ganske robust. Topkap planterne og fjern
den første blomsterknop, så bliver de
fyldigere. Trives i muldrig, porøs jord.
93458

Nigella hispanica
1-årig

8 cm

90 cm

'Sunny Reggae'
Farvestærk dahliasort med orange, røde
og gule nuancer. Velegnet til potten eller
bedet og er fin som snitblomst Sorten
er tidlig og ganske robust, men tåler
ikke frost. Topkap og fjern den første
blomsterknop, så bliver de fyldigere.
93457

Dorotheanthus bellidiformis
1-årig

5 cm

1-årig
10-15 cm

'African Bride'
Med sit sirlige løv og hvide blomster
med mørke støvdragere og frøkapsler er
blomsten sød og dramatisk på samme
tid. Velegnet til såvel bedet som buketten. Frøkapslerne er meget dekorative og
anvendelige i tørret tilstand.
95392

3 cm

Mix
Opsigtsvækkende, lav plante til bede
og stenpartier. Små, tykke blade.
Blomsterne er i de mest fantastiske nuancer af rosa, gult, orange, rødt og hvidt.
Blomsterne er åbne i solskin og lukkede
om aftenen og i dårligt vejr. Trives i let
jord, tåler tørke.
93488
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Fingerbøl

		
Fladbælg, Flerårig

		
Flaskegræskar

		
Enkeblomst

		
Evighedsblomst, Kæmpe-

Scabiosa atropurpurea

Xerochrysum bracteatum
1-årig

90 cm

3 cm

'Snowmaiden', 'Black Knight'
Stilfuld kontrast af blomster i hvid og
dyb mørk rød, næsten sort. Fantastisk
flot i alle sommerens buketter. Duften
fra blomsterne tiltrækker humlebier, bier
og sommerfugle. Har brug for støtte.
Klip visne blomster af, kan også tørres til
evighedsblomst.

80 cm

4 cm

1-årig

Smuk og farvestærk i bedet, som
snitblomst og til tørring. Planterne bliver
høje med mange dobbelte blomster i
lysende nuancer af gult, rødt, rosa, hvidt
og orange. Trives i porøs og muldrig jord.
Vandes mens planten er lille.
93704

Digitalis purpurea L.

Lathyrus latifolius L.
2-årig

80-100 cm

3 cm

100-150 cm

Stor og pragtfuld. Blandingen indeholder
rosa og gullighvide farvetoner, hvor
blomsterne kan være mere eller mindre
tofarvede. Også smuk som snitblomst.
Trives i de fleste jordtyper. Blomstrer året
efter såning. Giftig.
93524

3 cm

Staude /
flerårig

Fladbælg er nært beslægtet med den
etårige ærteblomst, men er flerårig. Enestående smuk, blomstrer i rosa nuancer.
Hurtigt voksende og rigt blomstrende.
Sød i buketter. Dufter ikke.
95857

Lagenaria siceraria

1-årig

250 cm

Dekorative frugter som plukkes om
efteråret og hænges til tørring. Den
vokser hurtigt op ad en væg eller et
espalier på et solrigt sted. Trives i muldrig
og velgødet jord et varmt sted, gerne i en
stor krukke på terrassen/altanen.
93542

94655
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Flittiglise

		
Floks, Sommer-

		
Fløjlsblomst

		
Fløjlsblomst

		
Fløjlsblomst

Impatiens walleriana

Phlox drummondii
1-årig

30 cm

Tagetes patula
1-årig

4 cm

30 cm

'Cha Cha' F1 mixture
Blanding af farver i røde, orange, laksefarvede og hvide blomster. Taknemmelig
udplantningsplante. Blomstrer rigeligt
selv i skyggen. Tåler også en regnfuld
og kold sommer, men ikke frost. Fin som
potteplante, kan plantes ud efter frost.
93559

2 cm

20 cm

Velduftende sommerfloks med store
blomster i blandede farver. Ganske lav
og velegnet som kantplante, i bede,
stenpartier og altankasser. Kan sås på
friland, men forspiring anbefales for
at sikre tidligere blomstring. Trives i
velgødet, porøs jord.

Tagetes patula
1-årig

4 cm

20 cm

'Yellow Boy'
Taknemmelig og let at dyrke. Sorten
giver gule, fyldte blomster ca. 4 cm store.
Blomstrer rigeligt, også i koldt/regnfuldt
vejr, tåler en del frost. Bør forspires,
mislykkes sjældent. Trives i velgødet jord,
men nøjsom.

93590

Tagetes patula
1-årig

95627

4 cm

1-årig
25 cm

'Strawberry Blonde'
En fløjlsblomst i rosa toner. Passer
udmærket i bede og potter. Planten er
lav og blomstrer rigeligt også i koldt vejr.
Knib de første blomsterknopper, så bliver
planten mere busket. Trives i velgødet
jord, men er nøjsom. Knib alt vissent for
rigeligere blomstring.
95620

4 cm

'Tiger Eyes'
Taknemmelig og let at dyrke. Smuk med
et fyldt, gyldent centrum og en mahognirød "kjole" af større blomsterblade.
Blomstrer rigeligt, også i koldt/regnfuldt
vejr, tåler en del frost. Bør forspires,
mislykkes sjældent. Trives i velgødet jord,
men nøjsom.
95619
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Fløjlsblomst

		
Fløjlsblomst

		
Fløjlsblomst

		
Fløjlsblomst

		
Fløjlsblomst

Tagetes patula

Tagetes patula
1-årig

20 cm

Tagetes patula
1-årig

4 cm

15 cm

'Panther'
Taknemmelig og let at dyrke. Sorten
giver bronzerøde, fyldte blomster ca. 5
cm store. Blomstrer rigeligt, også i koldt/
regnfuldt vejr, tåler en del frost. Bør
forspires, mislykkes sjældent. Trives i
velgødet jord, men nøjsom.
95603

2 cm

20 cm

'Mowgli Orange'
Sød minitagetes hvor blomsterne bliver
ca. 2 cm i diameter. Sorten giver fyldige
blomster i ren orange. Planten er lav og
blomstre, selv i koldt og regnfuldt vejr.
Glimrende i bede og krukker. Blomstrer
rigt hele sommeren.

Tagetes patula
1-årig

4 cm

25 cm

'Boy o Boy'
Taknemmelig og let at dyrke. Fyldte
blomster, 5 cm store, i citrongule, orange
og tofarvede nuancer. Blomstrer rigeligt,
også i koldt/regnfuldt vejr, tåler en del
frost. Bør forspires, mislykkes sjældent.
Trives i velgødet jord, men nøjsom.

95589

Tagetes patula
1-årig

95579

5 cm

1-årig
20 cm

'Alumia Vanilla Cream'
En sød lille fløjlsblomst i cremet gul.
Passer udmærket i bede og potter.
Planten er lav og blomstrer rigeligt også
i koldt og regnfuldt vejr. Knib de første
blomsterknopper, så bliver planten mere
busket. Trives i velgødet jord, men er
ganske nøjsom.
95572

4 cm

'Bolero'
Taknemmelig og let at dyrke. Giver
rustrøde blomster med en varm, gulorange kant i varierende bredde omkring
blomsterbladene. Blomstrer rigeligt,
også i koldt/regnfuldt vejr, tåler en del
frost. Bør forspires, mislykkes sjældent.
Trives i velgødet jord, nøjsom.
95571
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Fløjlsblomst, Opret

		
Fløjlsblomst, Opret

		
Fløjlsblomst, Opret

Tagetes erecta

Tagetes erecta
1-årig

35 cm

50 cm

'Vanilla' F1
Taknemmelig og let at dyrke. Giver store,
fyldte blomster i herlig cremehvid farve.
Blomstrer rigeligt, også i koldt/regnfuldt
vejr, tåler en del frost. Bør forspires,
mislykkes sjældent. Trives i velgødet jord,
men nøjsom.
95643

68

Tagetes erecta
1-årig

7 cm

50 cm

'Taishan Orange'
En statelig og robust fløjlsblomst, som
passer fint i sommerbedet og også i store
potter på terrassen og balkonen. Knib de
første blomsterknopper, så bliver planten
mere busket. Trives bedst i næringsrig og
veldrænet jord. Fjern visne blomster efter
behov. Bør forkultiveres.

Tagetes tenuifolia
1-årig

7 cm

20-30 cm

1 cm

95563
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Tagetes tenuifolia

Forkultur
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1-årig
20 cm

'Tangerine Gem'
De fintfligede blade har en skarp, krydret
citronsmag, gode til salat og fisk. Blomsterne anvendes i salater og til dekoration.
Vokser i pudeform og bliver helt dækket
med små, enkelte, orange blomster.
Robust, vandes ved tørke.

95635

2021

		
Fløjlsblomst, Smalfliget

1-årig

7 cm

'First Lady' F1
Taknemmelig og let at dyrke. Giver store,
meget fyldte og klart gule blomster.
Blomsterne sidder godt fri af løvet.
Blomstrer rigeligt, også i koldt/regnfuldt
vejr, tåler en del frost. Bør forspires,
mislykkes sjældent. Trives i velgødet jord,
men nøjsom.

95637
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Fløjlsblomst, Smalfliget

Blomstring

1 cm

'Lemon Star'
En herlig lille tagetes med citrongule
blomster, der er ca. 2 cm i diameter.
Buskagtig voksemåde, fintfliget løv og
rigelig blomstring. Glimrende kantplante
og dekorativ som blomstrende lav hæk.
95555
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Forglemmigej

		
Frøkenhat

		
Frøkenhat

		
Frøkenhat

		
Frøkenhat

Myosotis sylvatica

Zinnia elegans
2-årig

15 cm

0,7 cm

40 cm

'Blue Ball'
Velkendt og populær plante med blå,
stjerneformede blomster og en lav,
kompakt voksemåde. Trives på både
skyggefulde og solrige steder. Fin som
kantplante og dekorativ sammen med tulipaner. Trives i de fleste jordtyper, gerne
lidt fugtige, men ellers nøjsom.
93608

Zinnia elegans
1-årig

5 cm

50-70 cm

'Sunbow mixed'
Stiv, lodret stilk med en eller flere
velformede, fyldte blomster i masser af
farver i toppen. Et farvestærkt indslag i
bede og potter, desuden en fin og meget
holdbar snitblomst. Trives i næringsrig,
porøs plantejord.
96017

Zinnia elegans
1-årig

10 cm

70 cm

Takii's Choice
Store og velformede blomster i en
farvestrålende blanding. Et vidunderligt
indslag i bedet, lækker i samplantning
og holdbar i vase. Letdyrket og frodig.
Blomstrer længe. Trives i næringsrig og
porøs plantejord. Vandes ved tørke.
96011

Zinnia elegans
1-årig

7 cm

1-årig
40 cm

'Zinderella Peach'
Meget dobbelt frøkenhat, som fanger
blikket i orange og rosa nuancer. Fin
mørk i midten, som skaber kontrast.
Visse blomster bliver enkle. Letdyrket og
taknemmelig. Udmærket snitblomst.
96010

5 cm

'Sunbow Purple'
Køn sommerblomst med lang blomstringstid. Den har en stiv, lodret stilk med
en eller flere fyldte blomster i toppen.
Skærer man kviste af, forgrener den sig.
Farvestærkt indslag i bede og potter.
Holdbar snitblomst. Sorten er lav og har
violette blomster.
96009
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Frøkenhat

		
Frøkenhat

		
Frøkenhat

		
Frøkenhat

		
Frøkenhat

Zinnia elegans

Zinnia elegans
1-årig

60-80 cm

7 cm

60 cm

Graffiti
Lækker kombination af forskellige typer
af Zinnia. Pluk gerne til buketter, det
medfører, at planten forgrener sig. Nem
at dyrke og taknemmelig.
96008

Zinnia elegans
1-årig

5 cm

80 cm

'Pop Art Gold & Red'
Sej dahliablomstrende Zinnia i gul med
røde striber. Flot indslag i bedet også flot
i sammenplantninger. Nem at dyrke og
taknemmelig, let at forkultivere. Fjern
visne blomster løbende så blomstrer den
hele sommeren. Trives i næringsrig, løs
plantejord. Vand ved tørke.
95997

Zinnia elegans
1-årig

7 cm

80 cm

'Cresto! Violet'
Smuk fyldt frøkenhat i mørkviolet farve.
Visse blomster bliver enkle. Letdyrket
og taknemlig. Pluk visne blomster af
løbende, så blomstrer den hele sommeren. Udmærket snitblomst. Trives i
næringsrig, porøs plantejord. Vandes
ved tørke.
95988

Zinnia elegans
1-årig

7 cm

1-årig
60 cm

Den har en stiv, lodret stilk med en eller
flere velformede fyldte blomster i toppen. Farvestærkt indslag i bede og potter.
Fin og holdbar snitblomst. Blanding i
mange farver med store georginelignende blomster. Trives i velgødet og
næringsrig jord.
95985

7 cm

'Envy'
Herlig limegrøn farve. Et pragtfuldt
indslag i bedet og flot i samplantninger.
Letdyrket og taknemmelig, let at forspire. Pluk visne blomster væk løbende.
Trives i næringsrig, porøs plantejord.
Vandes ved tørke.
95977
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Gråblad

		
Guldvalmue

		
Guldvalmue

		
Heliotrop

		
Hindebæger, Vinget

Senecio cineraria

Eschscholzia californica
1-årig

20 cm

'Silver Dust'
Meget dekorative blade som er ensartet
sølvgrå og lodne. Kan kombineres med
alle farver og give en fin effekt. Tåler
meget sol, velegnet til altankasser,
krukker og som kantplante i bede. Trives
i velgødet, porøs jord, men er ganske
nøjsom.
95208

Eschscholzia californica
1-årig

20 cm

5 cm

95524

1-årig
20 cm

'Rosa Romantica'
Smuk sommerblomst i romantiske,
rosa nuancer. Blomstrer rigeligt hele
sommeren. Blomsterne lukker sig om
aftenen. Taknemmelig i bede, fin og
holdbar som snitblomst, hvis den plukkes
i knop.

Heliotropium arborescens L.

5 cm

40 cm

Candy mix
Populær sommerblomst i lækker
blanding. Enkle og dobbelte blomster,
som lukker sig om aftenen. Blomstrer
rigeligt hele sommeren. Planten er lav og
kompakt med dildlignende løv. Holdbar
som snitblomst, hvis den plukkes i knop.
Trives bedst i mager jord.
95558

10 cm

Limonium sinuatum
1-årig

'Marine'
Velduftende plante med store, violetblå
blomsterklaser. Bladene er dybgrønne og
grove, planten lodret med skud fra basis.
Den skal forspires og det tager ganske
lang tid, men er rigeligt besværet værd.
Trives i velgødet og muldrig jord.
93644

60 cm

0,5 cm

'Cutie Apricot'
Søde blomster i abrikos og gult. Til snit
og evighedsblomst. Kan sås på friland,
men bør forspires. Trives i sandblandet
jord. Gødes sparsomt. Blomsterne høstes
fuldt udsprungne og tørres med hovedet
nedad. Læg frøene i blød 2 døgn før
såning, så spirer de hurtigere.
94977
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Hindebæger, Vinget

		
Hjelmbønne

		
Honningurt

Limonium sinuatum

Lablab purpureus
1-årig

60 cm

250-300 cm

Mix
Meget farvestærk, kan anvendes både
som frisk snitblomst og tørret som
evighedsblomst. Farven er intens,
blomsterne er små men samlede og giver
et fyldigt indtryk. Kan sås på friland på
gode steder, men bør forspires. Trives i
sandblandet jord.
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Phacelia tanacetifolia
1-årig

0,5 cm

J F M AM J J A S O N D

1-årig
70-80 cm

Fascinerende slyngplante med rosalilla,
duftende blomster samt dekorative,
mørke purpurfarvede bælge (kan spises
kogte). Glimrende espalierplante. Trives i
næringsrig, veldrænet jord på et solrigt,
læfyldt, beskyttet sted.

4-5 cm

Økologiske frø. Smuk plante til at bruge
i sommerbedet. Lokker masser af sommerfugle og bier til haven. Perfekt som
grøngødningsplante til køkkenhaven.
93657

93656

94976
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Husløg

		
Hør, SpindLinum usitatissimum L.

		
Ipomoea
Ipomoea quamoclit

Sempervivum

Staude /
flerårig

6-10 cm

1-årig
70 cm

Glimrende f.eks. på mure, gærder,
stenbede og tørvetage, men også i
bede, potter, kummer og store fade med
smukke sten. Trives i fuld sol, gerne et
åbent sted. Kræver veldrænet jord. Tåler
tørke. Blomstrer første gang nogle år
efter såning.
95655

		
Kinesisk hundetunge
Cynoglossum amabile
1-årig

2 cm

1-årig

200 cm

Køn og letdyrket evighedsblomst
med smukke blå blomster. Det er dog
de brune frøkapsler, der bruges som
evighedsblomster. Stilken er smal med et
tyndt løv. Blomsterne sidder i lodrette,
kvastlignende stande. Nøjsom, men
gerne porøs jord.

75 cm

'White Feather'
Slyngplante hvis tynde, fjerformede
blade kan blive op til 10 cm lange. Klokkeformede blomster med hvide, stjernelignende kronblade. Meget populær
hos fugle og sommerfugle. Glimrende i
potter på altanen og i udestuen.

93954

1 cm

'Mystery Rose'
Letdyrket og taknemlig plante med små, lyserosa, stjerneformede blomster og en lodret voksemåde. Meget anvendelig
i buketter. Blomstrer stort set hele sommeren Ikke særligt
krævende med hensyn til jord, trives også på skyggefulde steder.
Vandes ved tørke.
93612

95869
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Japansk lygte
Physalis alkekengi franchetii

		
Jernurt, KæmpeVerbena bonariensis

		
Klokke, Smalbladet
Campanula persicifolia L.

		
Klokkeranke
Cobaea scandens

		
Klokketræ
Abutilon x hybridum

60 cm

5 cm

Staude /
flerårig

1-årig
120 cm

Let at dyrke. Får lysende, orangerøde
lygter, som omgiver de små uanselige
blomster. Har en lidt diffus voksemåde.
Høstes til tørring, når "lygterne" er blevet
orange. Meget nøjsom, men giver flest
lygter, når den dyrkes et solrigt sted i
kalkholdig jord.
93692

70

NATURLIGE VALG

5 cm

40-80 cm

Flot sommerblomst, som er en udfordring at dyrke. Er flerårig, men dyrkes
her som etårig. Blomstrer med violette
blomster på høje stængler. Bladene er
lancetformede og mørkegrønne. En
favorit sammen med høje georginer

5 cm

Staude /
flerårig

Dejlig eng- og haveblomst. Lige i tide
til midsommerens buketter springer de
første klokker ud i toppen. En oplagt
plante på naturgrunden, velegnet til
forvildning.

95813

93392

1-årig
200-400 cm

7 cm

50 cm

Populær og hurtigt voksende. De klokkelignende blomster er dybt blåviolette
og meget dekorative. Glimrende på
terrasse og altan et solrigt sted. Kræver
opbinding. Kan dyrkes som potteplante
i et solrigt vindue. Trives i gødet, porøs
jord.
93752

Prisgruppe

Forkultur

Såes direkte

Blomstring

Staude /
flerårig

En gammeldags, letdyrket, sød potteplante. Bladene minder om små
ahornblade, blomsterne om hibiscus,
men mere klokkelignende. Farven kan
variere fra rødt til gult, med en og anden
orange mellemtone. Trives et solrigt sted
i god jord.
93746
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Kornblomst
Centaurea cyanus

		
Kornblomst
Centaurea cyanus

		
Kornblomst
Centaurea cyanus

		
Kornblomst
Centaurea cyanus

		
Kornblomst
Centaurea cyanus

1-årig
40 cm

3 cm

1-årig
70 cm

'Polka Dot'
Populær, gammeldags sommerblomst,
også fin i buketter. Blomster i rosa, røde,
violette og blå nuancer samt hvidt.
Sorten har en buskagtig voksemåde.
Letdyrket og smuk farveplet. Trives i
næringsrig, veldrænet jord, men er ellers
nøjsom. Fin som evighedsblomst.
93380

3 cm

1-årig
80 cm

Mix
Populær, gammeldags sommerblomst,
også fin i buketter. Dobbelte blomster i
rosa, røde, hvide og blå nuancer. Letdyrket og smuk farveplet i haven. Trives i
næringsrig, veldrænet jord, men er ellers
nøjsom. Fin som evighedsblomst.
93374

3 cm

1-årig
70 cm

'Blue Boy'
Vidunderlig i buketter og let at dyrke.
Den vokser hurtigt og begynder at
blomstre tidligt på sæsonen. Så om
efteråret for at få blomster til næste
midsommer. Trives i næringsrig, veldrænet jord, men er ellers nøjsom. Fin som
evighedsblomst.
93368

3 cm

1-årig
60-80 cm

Økologiske frø. Kendt sommerblomst.
Vokser hurtigt og begynder at blomstre
tidligt på sæsonen og nye blomster kommer hele sommeren. Så om efteråret for
blomstring til næste midsommer. Trives i
næringsrig, veldrænet jord, men er ellers
nøjsom. Udmærket evighedsblomst.
93365

3 cm

'Black Boy'
Velkendt vild blomst. Havetyperne fås i
forskellige farver og har større blomster
end den vilde art. Denne sort har blomster i en mørk purpur. Letdyrket med en
yndefuld sammenvævet voksemåde.
Trives i næringsrig, veldrænet jord, men
er nøjsom. Fin som evighedsblomst.
93362

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

J F M AM J J A S O N D

		

		

		

		

		

		
Lavendel
Lavandula angustifolia

		
Lavendel
Lavandula angustifolia

		
Levkøj, SommerMatthiola incana

		
Lobelie, HængeLobelia erinus

		
Lobelie, HængeLobelia erinus

Staude /
flerårig

30-35 cm

'Ellagance Ice'
Fantastisk velduftende og smuk
krydderurt, som tiltrækker bier og
sommerfugle. Blomsterne er hvide og
dekorative i staudebedet. Trives i porøs
og varm jord.
93888

Staude /
flerårig

40 cm

Velduftende og smuk. Tiltrækker bier og
sommerfugle. Blomsterne anvendes bl.a.
i krydderblandingen 'Herbes de Provence'
samt i i potpourrier og duftposer. Blomsterne er lavendelblå, fine i staudebedet.
Trives i porøs og varm jord. Blomstrer året
efter såning.
93882

1-årig
40 cm

2 cm

1-årig
5-10 cm

'Ten Week'
Duftende og rigt blomstrende, også smuk
til snit. Lodrette blomsterstængler med
blomsterne tæt langs stilken. En lavt
voksende sort. Blandingen indeholder
nuancer af gullighvidt, mørkviolet, rosa
og rødt. Trives i velgødet, porøs jord.
94140

1 cm

1-årig
5-10 cm

'Saphir'
Anvendes hovedsageligt som kantplante
i bede, altankasser, krukker og potter.
Smuk sort med en kraftig, hængende
voksemåde, lysegrønt løv og klart blå
blomster med et hvidt øje. Trives bedst i
en næringsrig, veldrænet jord.
93974

1 cm

'Red Cascade'
Anvendes hovedsageligt som kantplante
i bede, altankasser, krukker og potter.
Smuk sort med en kraftig, hængende
voksemåde, lysegrønt løv og rødviolette
blomster med et hvidt øje. Trives bedst i
en næringsrig, veldrænet jord.
93966
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Lobelie, KantLobelia erinus

		
Lobelie, KantLobelia erinus

		
Løvemund, HaveAntirrhinum majus

		
Løvemund, HaveAntirrhinum majus

		
Løvemund, HaveAntirrhinum majus

1-årig
10 cm

1 cm

'Snowball'
Anvendes hovedsageligt som kantplante
i bede, altankasser, krukker og potter.
Planten har en kompakt voksemåde.
Hvid lobelia er desværre svær at få helt
sortsren. Bliv derfor ikke forbavset hvis et
par af blomsterne er blå. Trives bedst i en
næringsrig, veldrænet jord.
94006

1-årig
10 cm

1 cm

'Crystal Palace'
Anvendes hovedsageligt som kantplante
i bede, altankasser, krukker og potter.
Populær sort med kompakt voksemåde,
mørkegrønt løv og masser af intenst blå
blomster. Trives bedst i en næringsrig,
veldrænet jord.
93990

1-årig
80 cm

3 cm

Klassisk sommerblomst. Blandingen
indeholder nuancer af gult, rødt, hvidt og
rosa. Glimrende både i krukker og sommerblomstbede. Velegnet til snit. Trives
bedst i en næringsrig og veldrænet jord.
Vandes ved tørke.
93919

1-årig

1-årig
40 cm

3 cm

'Cheerio' F2
Klassisk sommerblomst. Sorten
indeholder nuancer af gult, rødt, hvidt og
rosa. Glimrende både i krukker og sommerblomstbede. Velegnet til snit. Trives
bedst i en næringsrig og veldrænet jord.
Vandes ved tørke.
93912

40 cm

3 cm

'Lipstick Silver'
Unik sort med den klassiske løvemunds
elegante blomsterspir i lækkert hvidt
med rosalilla kanter. Pragtfulde i bedet
og meget holdbare som snitblomster.
Trives i velgødet, porøs jord. Vandes
ved tørke.
95362
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Mamelukærme
Lavatera trimestris L.

		
Mamelukærme
Lavatera trimestris L.

		
Marieklokke
Campanula medium L.

		
Matrem
Tanacetum parthenium

		
Mimose, Følsom-

1-årig
60 cm

1-årig

8 cm

60 cm

'Silver Cup'
Kraftfuld og letdyrket. Sorten er
prisbelønnet for sine gode egenskaber
såsom blomsterrigdom, holdbarhed
og usædvanligt smukke, dybtrosa, let
tragtformede blomster. Smuk i buketter.
Nøjsom, trives i de fleste jordtyper, gerne
næringsrig og veldrænet.
94180

2-årig

8 cm

70 cm

'Mont Blanc'
Kraftfuld og letdyrket. Sorten er
prisbelønnet for sine gode egenskaber
såsom blomsterrigdom, holdbarhed
og usædvanligt smukke, hvide, store,
tragtformede blomster. Smuk i buketter.
Nøjsom, trives i de fleste jordtyper, gerne
næringsrig og veldrænet.

6 cm

20 cm

Giver en masse klokker langs en stabil
og lodret stilk. Klokkerne i hvidt, rosa
og dybt blå sidder på korte skafter tæt
langs stilken. Blomstrer året efter såning.
Holdbar og smuk i buketter. Nøjsom,
trives i de fleste jordtyper, gerne porøs,
muldrig jord.
94196

94172

Mimosa pudica
1-årig

1,5 cm

1-årig
25 cm

'Snowball'
Lille og fin, meget velegnet som kantplante i bede og stenpartier. Kompakt
og lavstammet. Den bliver oversået med
små, hvide, meget fyldte blomster. Bør
forspires, men kan også sås på friland på
solrige steder. Trives bedst i næringsrig
jord, men er ellers nøjsom.
94204

1,5 cm

Køn lille potteplante, som folder sine
blade sammen ved berøring, og folder
dem ud igen efter nogle minutter. Blomsterne er uldne, lyserøde kugler på korte
skafter, bladene er grågrønne. Letdyrket
og taknemmelig. Trives i næringsrig jord
et lyst sted.
95192
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Mix, Engblomster

		
Mix, Engblomster

40-75 cm

		
Mix, Evighedsblomster

40-75 cm

En blanding af engblomster, bl.a.
blåklokke, hvid okseøje, kornblomst,
blåhat. Lokker insekter til sig. Så frøene
separat, bland dem ikke med græsfrø.
Undgå gødning. Blomsterne slås først
sidst på sommeren, de skal have lov at
kaste deres frø

80 cm

Nelson Mixture
En fin blanding af blomster, som hører
hjemme på blomsterenge, bl.a. kløver,
margerit, kornblomst, farvegåseurt og
nyserøllike. Blomsterne slås først af sidst
på sommeren, de skal have lov at kaste
deres frø.

93268

		
Mix, Honningblomster

93266

40-75 cm

Nelson Mixture
Planter der egner sig til tørring; bl.a.
solvinge og hindebæger. Farverne
og formerne er mange, velegnede til
blandede, tørrede buketter. De forskellige sorter skal alle høstes, lige når de er
sprunget ud. Trives i velgødet og porøs
jord. Vandes ved tørke.

100-200 cm

Nelson Mixture
Nyttig og smuk blanding af udvalgte
sorter, der kan tiltrække og give nektar til
bier. Bier er nødvendige for bestøvning i
haven. Indeholder bl.a. reseda, hjulkrone,
alm. honningurt og trompetkatost. Trives
i porøs, muldrig jord, men flere sorter er
nøjsomme.

93272

		
Mix, Slyngplanter

93254

Nelson Mixture
Pragtfuld blomstrende blanding af
højtvoksende slyngplanter med bl.a. ærteblomst, pragtsnerle og blomsterkarse.
Velegnet til mure, stakitter og espalierer.
Planterne kræver støtte. Kan dyrkes i
krukke. Trives bedst i gødet, porøs jord,
men er nøjsomme.
93260
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Mix, Sommerblomster

		
Mix, Sommerblomster

1-årig

		
Mix, Sommerblomster

40-75 cm

Pink Shades
Fantastisk blanding udelukkende i
lyserøde og mørkrosa nuancer. Herligt
indslag i et farveafstemt bed. Indeholder
letdyrkede sorter med forskellig blomstringstid, hvilket sikrer lang blomstring.
Trives i porøs og muldrig jord, men
mange af sorterne er nøjsomme.
93296
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1-årig

1-årig

40-75 cm

Blue Shades
Fantastisk blanding udelukkende i blå og
violette nuancer. Et herligt indslag i et
farveafstemt bed. Indeholder letdyrkede
sorter med forskellig blomstringstid,
hvilket sikrer lang blomstring. Trives
bedst i porøs og muldrig jord, men
mange af sorterne er nøjsomme.

40-70 cm

Nelson Mixture
Hyggelig blanding med flere af vore elskede sommerblomster som kornblomst,
morgenfrue, asters, frøkenhat, romersk
ridderspore m.fl. Herligt dekorativ
farveplet både i bedet og i vasen. Trives i
næringsrig og veldrænet jord. Stor pose.

Prisgruppe

Calendula officinalis

Nelson Mixture
Hyggelig blanding med flere af vores
elskede sommerblomster. F.eks. kornblomst, morgenfrue, asters, frøkenhat,
romersk ridderspore m.fl. Herligt dekorativ farveplet i bedet og i vasen. Trives i
næringsrig og veldrænet jord.

93279

93278

Forkultur

Såes direkte

1-årig
50 cm

Blomstring

7 cm

'Radio'
Blomstringsvillig og letdyrket. Fyldte
blomster med lange kronblade i ren
orange. Smuk at dyrke i bedet og i
køkkenhaven. Velegnet til snit. Spiselige
dekorative blomsterblade. Frøsår sig
villigt. Trives bedst i næringsrig og
veldrænet jord, men er ellers nøjsom.
94940
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Morgenfrue

1-årig

40-70 cm

93290
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Mix, Sommerblomster
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Morgenfrue

		
Morgenfrue

		
Morgenfrue

		
Morgenfrue

		
Morgenfrue

Calendula officinalis

Calendula officinalis
1-årig

50 cm

7 cm

65-75 cm

Økologiske frø. F.eks. er morgenfrue
helt vidunderligt i køkkenhaven. Denne
blanding giver blomster i nuancer af gul,
abrikos og orange. De smukke kronblade
er spiselige og er dekorative i f.eks salater. Klip visne blomster af, eller lad frøene
udvikle til frøsåning.
94934

Calendula officinalis
1-årig

7 cm

50-70 cm

'Ivory Princess'
Dobbelt morgenfrue i lysegule næsten
hvide nuancer. Midten er mørk eller
kremfarvet. Spiselige kronblade,
dekorative i salater. Trives i næringsrig og
veldrænet jord, men er nøjsom.
94933

Calendula officinalis
1-årig

7 cm

50 cm

'Pink Surprise'
Blomstringsvillig og letdyrket med
blomster, der skifter fra orange til
abrikos. Smuk i bedet og køkkenhaven.
Velegnet til snit. Spiselige dekorative
blomsterblade. Frøsår sig villigt. Trives
bedst i næringsrig og veldrænet jord,
men er ellers nøjsom.
94932

Calendula officinalis
1-årig

7 cm

1-årig
40-60 cm

'Pacific Beauty'
Blomstringsvillig og letdyrket. Fyldte
blomster i nuancer af gult, abrikos og
orange. Smuk i bedet og køkkenhaven.
Velegnet til snit. Spiselige dekorative
blomsterblade. Frøsår sig villigt. Trives
bedst i næringsrig og veldrænet jord,
men er ellers nøjsom.

7 cm

'Kinglet Yellow'
Smukt gul morgenfrue med fyldt midte.
Nogle blomster kan blive ufyldte. Vidunderlig at bruge i buketter. Fin at dyrke i
bedet og i køkkenhaven.
94920

94924
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Morgenfrue

		
Morgenfrue

		
Morgenfrue

		
Morgenfrue

		
Morgenfrue

Calendula officinalis

Calendula officinalis
1-årig

60 cm

7 cm

30 cm

'Orange Porcupine'
En pragtfuld, fyldtblomstrende sort med
lysende farve. Smuk at dyrke i bedet og i
køkkenhaven. Ideel til snit. Blomsterbladene kan spises og er dekorative i salater
og drinks.
94916

Calendula officinalis
1-årig

6 cm

60 cm

'Fiesta Gitana'
Blomstringsvillig og letdyrket. Fyldte
blomster i nuancer af gul, abrikos og
orange. Smuk at dyrke i bedet og i
køkkenhaven. Fin til snit. De farvestærke
blomsterblade kan spises. Sår sig selv.
Trives bedst i næringsrig og veldrænet
jord, men er ellers nøjsom.
94908

Calendula officinalis
1-årig

7 cm

20 cm

'Cantaloupe'
Store blomster i smukke farver.
Spiselige kronblade. Trives i næringsrig
og veldrænet jord, men er nøjsom. Klip
visne blomster af for længere blomstring.
Sår sig selv, hvis blomsterne får lov at
visne ned og frøene udvikles. Planten kan
muldes ned til efteråret.
94901

Calendula officinalis
1-årig

6 cm

1-årig
45 cm

Daisy Citrus Mix
Herlig farvekombination af sorterne
Apricot Daisy, Lemon Daisy og
Orange Daisy. De er lavt voksende og
fine i potter og som kantplante i bede, eller hvorfor ikke i køkkenhaven! Spiselige
blomsterblade.
94900

7 cm

'Bronzed Beauty'
Letdyrket, rigt blomstrende morgenfrue
med iøjnefaldende farve. Smuk at dyrke i
bedet og i køkkenhaven. Velegnet til snit.
Kronbladene er spiselige og dekorative i
salater og drinks mv. Fin snitblomst.
94892
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Morgenfrue

		
Morgenfrue

		
Natlys, Krybende-

		
Nellike, Studenter-

		
Nellike, Studenter-

Calendula officinalis

Calendula officinalis
1-årig

50 cm

7 cm

Blomstringsvillig og letdyrket. Blomster
fra lysegul over abrikos til mørk orange.
Smuk i bedet og køkkenhaven. Velegnet
til snit. Spiselige dekorative blomsterblade. Frøsår sig villigt. Trives bedst i
næringsrig og veldrænet jord, men er
ellers nøjsom. Stor pose.
94877

Oenothera macrocarpa
1-årig

50 cm

7 cm

15 cm

Blomstringsvillig og letdyrket. Blomster
i lysende nuancer af gult, abrikos og
orange. Smuk i bedet og køkkenhaven.
Velegnet til snit. Spiselige dekorative
blomsterblade. Frøsår sig villigt. Trives
bedst i næringsrig og veldrænet jord,
men er ellers nøjsom.
94876

9 cm

Dianthus barbatus

Staude /
flerårig

Lille, flerårig plante med krybende
voksemåde. Planten får masser af store,
gule, tragtformede blomster. Velegnet
i stenpartier, på skråninger og forrest
i bede. Blomstrer som regel året efter
såning, men kan blomstre allerede første
år ved såning tidligt om foråret.
94220

Dianthus barbatus
2-årig

40 cm

2 cm

'Herald of Spring'
Populær, gammeldags plante i rosa,
fløjlsrødt, hvidt og mange forskellige
tofarvede kombinationer. Meget holdbar
snitblomst. Bliver gerne flerårig, da den
sår sig selv. Pas på du ikke luger de selvsåede frøplanter væk. Trives i næringsrig,
fugtig jord.
93428

2-årig
40 cm

2 cm

Mix
Populær, gammeldags plante i nuancer
af rødt, hvidt og rosa, flere tofarvede.
Meget holdbar snitblomst. Bliver gerne
flerårig, da den sår sig selv. Pas på du ikke
luger de selvsåede frøplanter væk. Trives
i næringsrig, fugtig jord.
93422
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Nikkeknop

		
Okseøje

		
Okseøje, Hvid

		
Papirblomst

		
Pelargonie

Rhodanthe manglesii

Chrysanthemum carinatum
1-årig

30-40 cm

Leucanthemum vulgare
1-årig

2,5 cm

60 cm

Køn og letdyrket evighedsblomst i en
blanding af rosa nuancer. Der sidder
flere let nikkende blomster for enden
af en spæd stilk. Meget køn i forskellige
typer arrangementer. Ganske skrøbelig,
håndteres med forsigtighed. Nøjsom,
men foretrækker en porøs jord.

6 cm

70 cm

Let at dyrke. Bladene er mørkegrønne
og fintfligede. Giver en masse farver
som gult, rosa, rødt og hvidt i forskellige
kombinationer med et dekorativt brunt
øje i midten. Fin i bedet og til snit. Trives
i de fleste typer jord, gerne porøs og
muldrig.

95200

94960

6 cm

Xeranthemum annuum

Staude /
flerårig

Pelargonium x hortorum

1-årig

1-årig
45 cm

'Maikönigin'
Velkendt og traditionel. Smuk i bede
og i alle sommerens blomsterbuketter.
Flerårig plante som godt kan forvilde
sig i et hjørne af haven. Denne sort har
usædvanligt store, hvide blomster.
Ganske nøjsom, tåler tørke når planterne
er vokset godt til.

3 cm

35 cm

Meget smuk evighedsblomst med
silkeglinsende blomster. Blandingen
indeholder rosa, lilla og hvide nuancer af
dobbelte blomster. De vajer blidt i vinden, eftersom stilken er ganske spinkel,
men sej. Trives i porøs, sandblandet jord.
94332

94772

2,5 cm

'Inspire White' F1
Potte- og udplantningsplante. Kan overvintre lyst og køligt, ved 5°C. Giver masser
af blomsterstande, kan have op til 15-20
blomster samtidigt. Kompakt voksemåde
med mange skud nede fra basis. Tidligt
blomstrende. Trives i næringsrig, veldrænet jord.
94408
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Pelargonie

		
Pelargonie

		
Petunia

		
Petunia

		
Petunia

Pelargonium x hortorum

Pelargonium x hortorum
1-årig

35 cm

Petunia hybrida
1-årig

2,5 cm

30 cm

'Inspire Scarlet' F1
Potte- og udplantningsplante. Kan overvintre lyst og køligt, ved 5°C. Giver masser
af blomsterstande, kan have op til 15-20
blomster samtidigt. Kompakt voksemåde
med mange skud nede fra basis. Tidligt
blomstrende. Trives i næringsrig, veldrænet jord.
94400

2,5 cm

30 cm

'Inspire Pink' F1
Potte- og udplantningsplante. Kan overvintre lyst og køligt (5°C). Giver masser af
blomsterstande, kan have op til 15-20
blomster samtidigt. Kompakt voksemåde
med mange skud nede fra basis. Tidligt
blomstrende. Trives i næringsrig, veldrænet jord.

Petunia hybrida
1-årig

9 cm

30 cm

'Cascade Orchid Mist' F1
Velkendt udplantningsplante, som
passer godt i altankasser, krukker
og ampler. Denne sort får dobbelte
blomster i herlige pastelfarver. Trives i
porøs plantejord, gødes jævnligt. Sorten
blomstrer rigeligt.

9 cm

1-årig
25 cm

'Purple Pirouette' F1
Velkendt udplantningsplante, som passer
godt i altankasser, krukker og ampler. Her
i en lækker farvekombination af dybt violette blomster med en rent hvid, bølget
spidskant. Blomsterne er dobbelte, ca. 10
cm store og meget vejrbestandige.

94528

94384

Petunia hybrida
1-årig

94616

9 cm

'Glorius' F1
Populær og velkendt udplantningsplante.
Blomsterne er store og fyldte, med
kronblade der har lidt frynsede og meget
krusede kanter. Blomstrer rigeligt og er
mest velegnet til altankasser og potter.
Trives i porøs plantejord.
94544
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Petunia, Hænge-

		
Petunia, Mini-

		
Pragtsnerle

		
Prydgræs

		
Prydgræs

Petunia hybrida

Petunia hybrida
1-årig

30 cm

1-årig

6 cm

10-15 cm

'Showers Burgundy'
Smuk og rigt blomstrende sort med
vejrbestandige blomster i en herlig farve.
Vokser først lidt lodret, men får senere
50-60 cm lange ranker og en hængende
voksemåde. Fin i ampler, krukker, altankasser og som bunddække.
94560
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Nassella tenuissima
1-årig

4 cm

300 cm

'Picobella' F1
Lille petunia med kompakt voksemåde.
Giver masser af blomster. Velegnet både
i bede, altankasser, krukker og ampler.
Blandingen giver mindst fem smukke
farver. Trives i porøs plantejord, der
jævnligt gødes.
94536
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Ipomoea tricolor

Panicum capillare
1-årig

7 cm

40 cm

'Heavenly Blue'
Strålende himmelblå blomster. Hver
enkelt blomst springer kun ud en enkelt
dag. Passer glimrende i store potter på
terrasse, altan og i udestue. Trives bedst
i en næringsrig, veldrænet jord et varmt
og beskyttet sted. Giv planten noget at
klatre op ad.

60-80 cm

'Pony Tails'
Hejregræs er en meget smuk og elegant
græs med sirlige aks med lange børster.
Kan anvendes som evighedsblomst. Passer glimrende i bedet, men også i potter
og krukker. Trives i næringsrig, veldrænet
plantejord, men er nøjsom.

93302

94732

Prisgruppe

Forkultur

Såes direkte

'Frosted Explosion'
Lækker sort af hirse med meget dekorative fjerduske. Smuk i bede og potter
sammen med andre sommerblomster og
stauder eller som solist. Holdbar i buketter. Trives i næringsrig, veldrænet jord,
men er ellers nøjsom.
94724
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Prydgræs

		
Prydgræs

		
Prydgulerod

		
Prydtobak

		
Prydtobak

Hordeum jubatum L.

Festuca
1-årig

40-60 cm

15-30 cm

Smuk og sart græs med fjerlignende aks
og lange børster, der changerer i violet
i toppen. God i bede, potter/krukker og
som solist. Børsterne er hårde/skarpe og
kan stikke, dyr bør ikke spise dem. Trives i
næringsrig, veldrænet jord, men nøjsom.
94716

Daucus carota

Staude /
flerårig

Smuk, blågrå, tuedannende prydgræs
til tørre og solrige steder. Den blågrå
nuance varierer noget mellem planterne.
Får spæde kvaster i juni-juli. Kan dyrkes i
hele landet, på en veldrænet og beskyttet vokseplads. Trives i mager, tør jord.

Nicotiana x sanderae
2-årig

90 cm

7 cm

50 cm

'Dara'
Dekorative, sarte blomster i rosa, purpur
og hvidt som væver et blomsterbed fint
sammen. Viduderlig som fyld i buketter.
93319

94708

Nicotiana x sanderae
1-årig

5 cm

1-årig
100 cm

'Perfume Deep purple' F1
Smuk og rigt blomstrende. Bliver
oversået af purpurlilla, ca. 5 cm store,
trompetformede blomster. Glimrende
både i krukker og bede. Trives bedst i en
næringsrig og veldrænet jord. Vandes ved
tørke. Klip visne blomster væk løbende.
93338

4 cm

'Lime Green'
Stor og smuk med dekorative, gulgrønne
blomster. Glimrende i samplantninger
og som baggrund for andre planter.
Danner en kraftig bladroset. Trives i
næringsrig, veldrænet jord. Vandes og
gødes jævnligt.
93332
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Prydtobak

		
Prydtobak

		
Prydtobak, Jasmin-

		
Pyntegræskar

		
Pyntegræskar

Nicotiana x sanderae

Nicotiana x sanderae
1-årig

40 cm

4 cm

25 cm

'Crimson Bedder'
Vidunderligt rigt blomstrende og letdyrket prydtobak, som tåler regn og blæst
ganske godt. Sorten er mørkerød uden
duft. Meget smuk både i bede og potter.
Trives i næringsrig, veldrænet jord.
93326

Nicotiana alata
1-årig

4 cm

75 cm

'Avalon Lime/Purple Bicolour' F1
Nyudsprunget er blomsten lyst
limefarvet med lidt rosa kanter. Skifter
senere til rosa og ender som mørkt rosa.
Rigt blomstrende med kompakt, busket
voksemåde. Bliver oversået af 4-5 cm
store, trompetformede blomster. Trives i
næringsrig, veldrænet jord.
93320

Curcubita maxima

1-årig
4 cm

Cucurbita pepo
1-årig

200 cm

'Grandiflora'
Vidunderligt rigt blomstrende og letdyrket. Trives både på solrige og skyggefulde
steder, og er ganske robust over for regn
og blæst. Sorten er hvid og herligt duftende. Meget smuk både i bede og potter.
Trives i næringsrig, veldrænet jord.
93350

1-årig
200 cm

'Turk´s Turban'
Kan vokse op ad espalier eller krybe
langs jorden. Gule blomster efterfølges
af store, turbanlignende græskar, som
er mere eller mindre stribede i orange,
rødt, grønt og hvidt. Spiselige, men
dyrkes mest til pynt. Trives i nærings- og
humusrig jord et varmt sted.
94764

Shenot, 'Crowns of Thorn'
Kan vokse op ad espalier eller krybe langs
jorden. Gule blomster efterfølges af
kroneformede græskar, som er mere eller
mindre stribede i orange, grønt og/eller
hvidt. Dyrkes til pynt. Trives i nærings- og
humusrig jord et varmt sted.
94756
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Pyntekål

		
Rævehaleamarant

		
Reseda, Have-

Brassica oleracea

Amaranthus caudatus L.
1-årig

25 cm

Giver store, dekorative, temmelig
flade hoveder i rødt og grønt eller hvidt
og grønt med krusede bladkanter.
Kan anvendes som dekoration ved
borddækning, som kantplante i bede og
i blomsterarrangementer. Tåler frost.
Trives i tungere, lerholdig jord.
94740

		
Ridderspore, Pragt-

Reseda odorata L.

1-årig

1-årig
80 cm

Delphinium belladonna

30 cm

Dekorativ med små, vinrøde blomster
samlet i lange, hængende, rævehalelignende blomsterstande. Busket
voksemåde. Et originalt indslag i bede,
krukker eller som en lav, midlertidig
hæk. Fin snit- og evighedsblomst. Trives i
næringsrig og veldrænet jord.
95128

80-100 cm

Uanselige blomster som dufter vidunderligt i de lune sommeraftener. Fin i buketter for sin fine dufts skyld. Tiltrækker bier
og insekter. Så den gerne i små pletter på
mange steder i haven. Nøjsom plante der
tåler tørke ganske godt.
94788

3 cm

Staude /
flerårig

'Blue Donna'
Pragtridderspore med gammeldags
charme. Blomstrer med dybblå, halvfyldte blomster. Bør støttes eller dyrkes
op ad væg. Smuk både alenestående
og sammen med andre planter. Trives
i muldrig havejord, vandes ved tørke.
Planten er giftig.
94840

		
Ridderspore, Stor
Delphinium elatum
180 cm

'Blue Bird'
Pragtfuld, stor og rigt blomstrende. Let
at dyrke med en gammeldags charme,
der pynter i bedet. Bør have støtte eller
dyrkes op ad en væg, eftersom planterne
bliver meget høje. Smuk som solist. Trives
i muldrig havejord. Giftig.
94864
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Rosenslynger

		
Røllike, Pastel-

		
Salvie, Blå

		
Skærmsløjfeblomst

		
Snerle, Pragt-

Rhodochiton atrosanguineum
300 cm

6 cm

Achillea

Staude /
flerårig

60-75 cm

Pragtfuld, gammeldags slyngpotteplante. Dyrkes i stor potte med støtte
af et espalier. Rankerne kan blive flere
meter lange og har spidse, hjerteformede
blade og blomster i mørkerødt. Trives i et
solfyldt vindue, vandes med måde. Skal
overvintre køligt.
95733

8 cm

Salvia patens

Staude /
flerårig

'Summer Pastels' F2
Smukke blomsterstande i sommerens
pasteltoner. Ved tidlig såning blomster
planten allerede det første år. Fin i bedet
og som snitblomst. Blomsterne kan også
tørres. Trives i porøs jord, men er meget
nøjsom. Tåler en del tørke, når planten
er vokset til.

Iberis umbellata L.
1-årig

60-70 cm

4 cm

30 cm

'Blue Angel'
Fin, sammenflettet voksemåde og
lysende, klart blå blomster. Glimrende
samplantningsplante og farvekontrast,
både sammen med stauder og andre
sommerblomster. Giver dine kompositioner det lille ekstra! Trives i næringsrig,
veldrænet jord.

95130

Ipomoea nil

1-årig

1-årig
3 cm

200-300 cm

Fin lille kant- og stenbedsplante.
Ensartede, kompakte planter i nuancer af
rosa, lilla og hvidt. Letdyrket og nøjsom,
kan sås på friland eller bredsås i kasse
og udplantes uden prikling. Ønsker
jævn temp./fugt under spiring. Trives i
veldrænet jord.
94992

95148

8 cm

'Split Second'
Herlig slyngplante med rosa, dobbelte
blomster. Passer glimrende i store potter
på terrasse, altan og i udestue. Trives
bedst i en næringsrig, veldrænet jord
et varmt og beskyttet sted. Giv planten
noget at klatre op ad.
95877
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Solhat, Håret

		
Solhat, Håret

		
Snerle, Purpurpragt-

		
Snerle, Purpurpragt-

Ipomoea purpurea

Ipomoea purpurea

1-årig
250 cm

		
Solhat, HavepurpurEchinacea purpurea

1-årig

5 cm

250 cm

'Star of Yelta'
Vidunderlige, store blomster, ca. 7 cm.
Passer glimrende f.eks. i store potter
på terrasse/altan. Trives bedst i en
næringsrig og veldrænet jord. Giv planten
støtte i form af f.eks. espalier at klatre på.
Plantens frø er giftige.
95893

5 cm

100 cm

'Bohemian Shades'
Bedårende mix af purpurpragtsnerle
blomstrer rigeligt i mørke lilla og pink
toner. Fine i store krukker på en altan
/ terrasse. Giv planten støtte, f.eks. et
espalier at klatre på. Plantens frø er
giftige.
95891

9 cm

Rudbeckia hirta var. pulcherrima

Staude /
flerårig

Rudbeckia hirta var. pulcherrima

1-årig
25 cm

'Starlight'
Kulturplante som bl.a. anvendes til
forkølelsesmedicin. Stabil, kræver ikke
opbinding. Sorten har store dybrøde
blomster med den typiske opstikkende
midterknap. Letdyrket og hårdfør.
Holdbar i buketter. Trives et beskyttet
sted i veldrænet jord.

8 cm

'Toto Gold'
Kompakt voksemåde og oversået
med gyldne blomster med det typiske
mørkebrune centrum. Smuk i bede,
potter og altankasser. Trives i næringsrig
plantejord. Gødes og vandes rigeligt. Selv
om planten ser lille ud i starten, vokser
den hurtigt til.

95072

1-årig
70-80 cm

95120

10 cm

'Prairie Sun'
Herlige, store, brede blomster, ca. 10 cm
i diameter. Blomsterbladene er lysegule
i yderkanten, gyldne længere inde med
et effektfuldt grønt centrum. Velegnet i
bede, tåler let frost, herlig til snit. Trives i
næringsrig, veldrænet jord.
95112
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Solhat, Håret

		
Solhat, Håret

		
Solknap

		
Solsikke

		
Solsikke

Rudbeckia hirta var. pulcherrima

Rudbeckia hirta var. pulcherrima

1-årig
45-50 cm

1-årig

8 cm

50 cm

'Maya'
Store og fyldte blomster, ca. 8 cm, på stabile stilke. Glimrende i bedet, f.eks. som
farvekontrast blandt stauder og andre
sommerblomster. Passer også godt f.eks.
i store potter på terrasse og altan. Trives
bedst i en næringsrig og veldrænet jord.
95096
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Sanvitalia procumbens

10 cm

95088

1-årig
15-20 cm

'Cherry Brandy'
En vidunderlig kirsebærrød solhat,
der passer fortrinligt som farveplet i
bedet eller i en stor havekrukke. Store
blomster, stabile stilke og fint forgrenet
voksemåde.

Helianthus annuus

Helianthus annuus
1-årig

2 cm

70 cm

'Million Suns'
En fantastisk anvendelig sommerblomst!
Danner overvældende, konstant blomstrende planter, der tåler al slags vejr!
Klart lysende, gule kronblade og mørkt
centrum. Som en minisolsikke. Trives
bedst i en næringsrig og veldrænet jord.

25 cm

40-50 cm

'Zebulon'
Smuk, gylden solsikke med en stor, ca. 25
cm, enkelt intenst gul blomst på en for
solsikker lille plante. Sorten er smuk i bedet, men er også beregnet til afskæring.
Nøjsom, men vokser bedre hvis den
vandes og gødes i løbet af sommeren.

93662

95340

J F M AM J J A S O N D

2021

Prisgruppe

Forkultur

Såes direkte

Blomstring

10 cm

1-årig

'Sunspot'
Lysende solsikke som er egnet til såning
direkte på voksestedet. Sorten giver en
lav plante med fin forgrening og mange
tidlige, 10 cm store solgule blomster.
95332
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Solsikke

		
Solsikke

		
Solsikke

		
Solsikke

		
Solsikke

Helianthus annuus

Helianthus annuus
1-årig

170-200 cm

15 cm

60 cm

'Double Sunking'
Guldgule fyldte blomster på en fintforgrenet stilk. Fin snitblomst og et blikfang
i bedet. Nøjsom.
95326

Helianthus annuus
1-årig

17 cm

180-200 cm

'Sungold'
Lavere end almindelige solsikker, men
har lige så store, fine blomster. De er
gyldne og helt fyldte, meget dekorative
både i bedet og i vasen. Hvis planten
topkappes bliver den mere busket og
giver 6-7 blomster/plante. Nøjsom, men
vil gerne have vand og gødning.
95324

Helianthus annuus
1-årig

20 cm

30-40 cm

'Ruby' F1
Den populære solsikke i ny skikkelse:
store, dybt rubinrøde blomster der vækker opmærksomhed. Trives i veldrænet
jord. Knopperne smager godt let kogte
med lidt smør, og også frøene kan spises.
Fin snitblomst og et blikfang i bedet.
95316

Helianthus annuus
1-årig

10 cm

1-årig
200-300 cm

'Pacino Gold'
Lysende solgul solsikke, velegnet til dyrkning i krukke. Sorten giver en lav plante
med fin forgrening og mange tidlige 10
cm store blomster. Smuk i større krukker,
i bede og til snit. Let og taknemmelig at
forspire. Trives i de fleste jordtyper.
95292

20 cm

'Moonwalker'
Velkendt og letdyrket. Sorten forgrener
sig, giver et busket indtryk, og dækkes af
6-10 store, intenst citrongule blomster
med chokoladefarvet centrum. Trives i de
fleste jordtyper, kræver rigeligt med vand
og gødning.
95284
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Solsikke

		
Solsikke

		
Solsikke

		
Solsikke

		
Solsikke

Helianthus annuus

Helianthus annuus
1-årig

150-500 cm

30 cm

120 cm

'Uniflorus'
Stærkt voksende, pragtfuld solsikke med
en stor, gul blomst. Kan bruges i bede,
køkkenhave og som læhegn. Statelig som
snitblomst. Gem evt. nogle frøstande
til fuglene. Nøjsom, men vokser endnu
bedre, hvis den vandes og gødes i løbet
af sommeren.
95276

Helianthus debilis
1-årig

13 cm

200 cm

'Ikarus'
Forgrener sig fra basis og blomstrer rigeligt med 12-15 cm store solgule blomster
med mørkt centrum. Velegnet til snit, i
bedet, som afskærmning, plantes op ad
en husvæg eller mur. Trives i næringsrig
jord, men er nøjsom.
95268

Helianthus annuus
1-årig

7 cm

100-150 cm

'Ice Cream'
Denne art af solsikke får mindre blomster,
men blomstrer rigeligt og forgrener sig
mere end den klassiske. Lyse vaniljegule/
citrongule blomster med meget mørkt
centrum. Herlig i bedet og glimrende til
snit. Trives i næringsrig jord, nøjsom.
95260

Helianthus annuus
1-årig

15 cm

1-årig
150-200 cm

'Golden Hedge'
Blomsterne er ca. 15 cm store og smukt
gyldne. Forgrener sig godt 50 cm over
jorden, og flere planter på række danner
en tæt blomstrende hæk. Sorten er
pollenfri og blomstrer derfor flere uger
længere. Velegnet til snit. Nøjsom, men
vandes for god tilvækst.
95252

Wilde mixture
En herlig blanding i forskellige højder og
farver  gylden, bronze og forskellige
røde nuancer. Kan bruges som afskærmning, plantes op ad en husvæg eller
havemur. Herlige i bedet og pragtfulde til
snit. Trives bedst i næringsrig jord, men
er nøjsom.
95244
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Sommermargerit

		
Spansk flag

		
Stedmoder

		
Sommeradonis

		
Sommerfugleblomst

Adonis aestivalis L.

Nemesia strumosa
1-årig

30 cm

3 cm

Letdyrket med dekorativt dildlignende
løv i store mængder. Giver et luftigt,
grønt indtryk som krones af små klart
røde blomster med et sort øje. Smuk både
i bede og stenpartier. Ganske nøjsom
plante, som trives i de fleste jordtyper.
95360

Mauranthemum paludosum
1-årig

1-årig
20-30 cm

2 cm

20 cm

Carnival mixed
Farvestærk, dekorativ og anvendelig i
såvel bede som krukker og altankasser,
gerne i samplantning med større planter.
Blandingen indeholder mange nuancer
af gult, orange, rødt og rosa. Trives i
muldrig, velgødet jord.
94260

Ipomoea lobata

2 cm

Viola x wittrockiana
1-årig

300 cm

Meget køn, margeritlignende sommerblomst. Blomsterne er ca. 2 cm brede og
løvet smukt lysegrønt. Passer glimrende
i krukker, altankasser og som kantplante
i bede. Trives bedst i en næringsrig,
muldrig og veldrænet jord.
94780

Charmerende med et ganske mørkt løv.
Blomsterne sidder på lange stilke. De
springer ud i rødt for derefter at blive
orange, så gule og til sidst hvide. Alle
farver optræder samtidigt. De er meget
holdbare som snitblomster. Trives i
velgødet jord.
95384

2-årig
15 cm

7 cm

'Rococco'
Nem og letanvendelig med store krusede
blomster i blandede farver. Afhængigt
af såtidspunkt kan de anvendes sammen
med f.eks. forårsblomstrende løg, sommerblomster eller i sensommer/efterår,
hvor planten tåler en del frost. Trives i
næringsrig, veldrænet plantejord.
94500
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Stedmoder

		
Stedmoder

		
Stedmoder

		
Stokrose

		
Stokrose

Viola x wittrockiana

Viola x wittrockiana
2-årig

15 cm

Viola x wittrockiana
2-årig

6 cm

15 cm

'Panola Blackberry Sundae' F1 Mix
Letdyrket blomst i smuk farveskala.
Afhængig af såtid kan blomstringstiden
variere. For tidlig forårsblomstring sås i
aug.-sep. alt. jan.-feb. Stedmoderblomster er også en udmærket efterårsblomst
og tåler en hel del frost. For blomstring
sensommer/efterår sås i juni.
94467

6 cm

15 cm

Hiemalis
Taknemmelig og letanvendelig blomst
i blandede farver. Afhængigt af
såtidspunkt kan de anvendes sammen
med f.eks. forårsblomstrende løg, sommerblomster eller i sensommer/efterår,
hvor planten tåler en del frost. Trives i
næringsrig, veldrænet plantejord.

Alcea rosea L.
2-årig

7 cm

150 cm

'Florist Strain'
Taknemmelig, letanvendelig med store
blomster i blandede farver. Afhængigt
af såtidspunkt kan de anvendes sammen
med f.eks. forårsblomstrende løg, sommerblomster eller i sensommer/efterår,
hvor planten tåler en del frost. Trives i
næringsrig, veldrænet plantejord.

94460

Alcea rosea L.

2-årig

2-årig
10 cm

150 cm

'The Watchman'
Store enkelte blomster i mørkerødt,
næsten sort. Blomstrer normalt året
efter såning, men kan ved tidlig såning
blomstre samme år (er så 1-årig). Trives i
næringsrig, fugtighedsbevarende jord.
95436

94452

10 cm

'Summer Carnival'
Smuk og rigt blomstrende. De fyldte
blomster varierer fra hvidt, gult og rosa
til mørkerød. Pragtfuld i bedet og
som snitblomst. Stokrose blomstrer
normalt året efter såning, men kan ved
tidlig såning blomstre samme år. Trives i
næringsrig, fugtighedsbevarende jord.
95428
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Stokrose

		
Stolt kavaler

		
Stolt kavaler

		
Stolt kavaler

		
Stolt kavaler

Alcea rosea L.

Cosmos bipinnatus
2-årig

180 cm

Cosmos bipinnatus
1-årig

10 cm

100 cm

'Chaters Double'
Meget fyldte, pæonlignende 10 cm store
blomster i hvidt, gult, rosa og mørkerødt.
Blomstrer normalt året efter såning, men
kan ved tidlig såning blomstre samme år.
Trives i næringsrig, fugtighedsbevarende
jord.
95412

10 cm

30-50 cm

'Fizzy Pink Dark Center'
Smukke halvdobbelte cerise blomster
med mørkere midte. Perfekt til bede
og snit. Gødes sparsomt, ellers kommer
der flere blade og færre blomster. Rens
visne blomster væk løbende. Kan kræve
opbinding.

Cosmos bipinnatus
1-årig

11 cm

50-60 cm

Vega Mixture
Herlig sortsblanding med store blomster
i hvidt, rosa og forskellige rosarøde nuancer. Relativt lav, fin til såvel bede som
potter. Gødes sparsomt, ellers kommer
der flere blade og færre blomster.

8 cm

1-årig
80-100 cm

'Xanthos'
Meget smuk og speciel stolt kavaler i lyst
guldgult. Bliver lavere end almindelig
stolt kavaler og passer udmærket i både
bed og potte. Glimrende snitblomst.
95048

95052

95056

Cosmos bipinnatus
1-årig

11 cm

'Purity'
Letdyrket blomst i rent hvidt. God i
samplantninger og som baggrund for
lavere planter. Velegnet til snit. Gødes
sparsomt, ellers kommer der flere blade
og færre blomster. Rens visne blomster
væk løbende. Kan kræve opbinding.
95044
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Stolt kavaler

		
Stolt kavaler

		
Stolt kavaler

		
Stolt kavaler

		
Stolt kavaler

Cosmos bipinnatus

Cosmos bipinnatus
1-årig

100 cm

1-årig

11 cm

75 cm

'Early Summer'
Letdyrket sommerblomst i en blanding af
hvide, lys- og mørkrosa nuancer. Perfekt
til sommerblomstbedet og til snit. Gødes
sparsomt, ellers kommer der flere blade
og færre blomster. Rens visne blomster
væk løbende. Kan kræve opbinding.
95036
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Cosmos bipinnatus

95029

1-årig

10 cm

120 cm

'Gazebo Red'
Lidt lavere variant af stolt kavaler med
store cerisrosa-røde blomster. Perfekt til
sommerblomstbedet og til snit.

Cosmos bipinnatus

1-årig

11 cm

100-120 cm

'Double Click'
Herligt, rigt blomstrende sort med store,
halv- og helfyldte blomster i hvide og
forskellige rosa nuancer. Perfekt til
sommerblomstbedet og snit. Gødes
sparsomt, ellers kommer der flere blade
og færre blomster. Rens visne blomster
væk løbende. Kan kræve opbinding.

11 cm

75 cm

'Daydream'
Skøn farvekombination af hvid, lys rosa
og mørk kirsebærrød. Perfekt i bede og
til snit. Gødes sparsomt, ellers kommer
der flere blade og færre blomster. Rens
visne blomster væk løbende. Kan kræve
opbinding.

95028
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Cosmos bipinnatus

95020

Prisgruppe

Forkultur

Såes direkte

Blomstring

1-årig

'Candy Stripe'
Let at dyrke. Giver store hvide blomster
med en rosarød kant omkring hele
kronbladet eller med dybrosa pletter
og prikker. Smukt dildlignende løv.
Fin i bedet og til snit. Gødes sparsomt,
ellers kommer der flere blade og færre
blomster.
95012
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Susanne med det sorte øje

		
Susanne med det sorte øje

		
Tidselkugle

		
Trompetkatost

		
Tusindfryd

Thunbergia alata

Thunbergia alata

1-årig
100-150 cm

3 cm

150 cm

'Alba Oculata'
Har masser af smukke, hvide blomster.
Kræver støtte mod espalier eller pinde.
Foruden som sommerblomst udendørs,
f.eks. på altan eller terrasse, kan den
anvendes som potteplante i et sydvendt
vindue. Trives i næringsrig, velgødet jord.
95504

Echinops bannaticus

1-årig
3 cm

80-100 cm

Letdyrket og hurtigt voksende. Kan
anvendes både udendørs på solrige,
varme steder, på terrasse, altan og i
udestuer samt som potteplante. Kræver
opbinding. Blomstrer rigeligt med
blomster i bl. farver med sort centrum.
Trives i velgødet, porøs jord.
95496

5 cm

Malope trifida

Staude /
flerårig

Herlig, gammeldags plante, som giver
kuglerunde, sølvblå blomster. Robust og
dekorativ i bede, som solitærplante, og
velegnet til tørring som evighedsblomst.
Bladene er mørkegrønne med sølvhvid
underside. Nøjsom, tåler en del tørke, når
planten er vokset til.
93416

Bellis perennis L.
1-årig

90 cm

5 cm

15 cm

Stor og stabil, velegnet i bede. Let at
dyrke. Blomsterne er store og silkeglinsende, let tragtformede i dybe cerise,
rosa og hvide nuancer. Smuk og holdbar
i buketter. Nøjsom plante, som trives i
de fleste jordtyper, gerne næringsrig og
veldrænet.
94156

1,5 cm

Staude /
flerårig

'Pomponette'
Helt fyldte blomster i nuancer af lyserødt,
hvidt og rødt. Køn voksemåde med
bladene i en lav roset på jorden. Fin kantog stenbedsplante, gerne plantet i små
grupper. Blomstrer til efteråret det første
år, derefter maj-sept. Meget nøjsom.
95715
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Tusindfryd

		
Valmue

		
Valmue

		
Valmue, Fjer-

		
Valmue, Korn-

Bellis perennis L.
10 cm

1,5 cm

Papaver somniferum

Staude /
flerårig

'Meadow Daisy'
Små, margeritlignende blomster med
hvide kronblade og gult centrum. Køn
voksemåde med bladene i en lav roset
på jorden. Fin bed- og stenpartiplante
som kan sprede sig ud i græsplænen.
Blomstrer til efteråret det første år,
derefter maj-sept. Meget nøjsom.
95707

Papaver somniferum
1-årig

70 cm

8 cm

70 cm

'Black Peony'
Store fyldte blomster i en lækker
mørkeviolet farve. Også smuk til snit.
Den udviklede, men stadig grønne
dekorative frøkapsel kan anvendes som
evighedsblomst. Såning om efteråret
giver tidligere blomstring. Trives i de
fleste veldrænede jordtyper.

Papaver somniferum
1-årig

8 cm

70 cm

Store, fyldte, pæonlignende blomster.
Blandingen indeholder rosa, hvide og
røde nuancer. Meget letdyrket bed- og
snitblomst. Så både efterår og forår for at
sikre lang blomstringsperiode. Trives i de
fleste veldrænede jordtyper.
95777

Papaver rhoeas L.
1-årig

8 cm

'Lilac Pompom'
En valmue med fyldte blomster i lyslilla.
Passer fint i bede med sommerblomster
og blandt stauder. Meget smuk til snit.
Så både efterår og forår for at sikre lang
blomstringsperiode. Trives i de fleste
veldrænede jordtyper.
95793

95785

1-årig
40-60 cm

6 cm

'Bridal Silk'
En letdyrket etårig plante, som hører til
slægten kornvalmuer. Den er en pryd
overalt med sin vidunderlige silkehvide farve. Nøjsom, men trives bedst i
næringsrig, fugtbevarende jord.
95769
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Valmue, Korn-

		
Valmue, Orientalsk

		
Valmue, Sibirisk

		
Vidunderblomst

		
Viol, Horn-

Papaver rhoeas L.

Papaver (Orientale-gr.)
1-årig

40-50 cm

6 cm

Med sine enkle røde blomster udgør
kornvalmuen et smukt indslag på vilde
enge og naturgrunde. Yderst velegnet
til forvildning. Ses ofte langs grøfter og
vejkanter.
95761

100 cm

10 cm

Papaver croceum

Staude /
flerårig

Pompøs og dekorativ. Fantastisk stærkt
orangerød blomst. Kraftige, fligede
sølvgrønne blade, der visner tidligt ned.
Plant evt. sammen med stauder, der
udfylder tomrummet sidst på sommeren.
Nøjsom, tåler tørke, men vand planten
mens den er lille.
95753

30 cm

5 cm

Mirabilis jalapa L.

Staude /
flerårig

Lysende gule, orange og røde nuancer.
En intens farveplet i haven gennem lang
tid. Den kan sprede sig noget og bør have
sit eget lille hjørne i bedet. Sås i grupper
for optimal effekt. Tåler dyrkning i tør og
mager jord. Trives bedst i porøs jord.
95801

Viola tricolor
1-årig

60 cm

4 cm

Store, iøjnefaldende, trompetlignende
blomster i de mest varierende farver.
Planten bliver stor og frodigt grøn. Smuk
i bede og store krukker. Trives bedst i en
porøs og velgødet jord. Kan overvintres
frostfrit.
95743

2-årig
12-15 cm

3 cm

'Tiger Eye' F1
Herlig farvekombination med unikt
mønstrede blomster. Afhængigt af
såtidspunktet kan de anvendes sammen
med f.eks. forårsblomstrende løg, sommerblomster eller sensommer/efterår.
Trives i næringsrig, veldrænet plantejord.
95905
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Lathyrus odoratus L.

Lathyrus odoratus L.
1-årig

125 cm

Lathyrus odoratus L.
1-årig

5 cm

150 cm

'Spencer Arthur Hellyer'
Lys lilla og en anelse krusede blomster
med kraftige stilke og en fantastisk duft.
Velegnet til både potter og bede. Kræver
opbinding. Trives i næringsrig, veldrænet
jord. Vandes og gødes jævnligt.
94107

5 cm

125 cm

Stars and Stripes
Skøn blanding af ærteblomster, som har
striber i forskellige nuancer af purpur,
rosa, rødt og lilla. Velegnet både til f.eks.
krukker på altanen og i bedet. Kræver
opbinding. Trives i næringsrig, veldrænet
jord. Vandes og gødes jævnligt.
94106

Lathyrus odoratus L.
1-årig

Lathyrus odoratus L.
1-årig

5 cm

125 cm

Royal Mix
Smuk og velkendt slyngplante med masser af duftende, langskaftede blomster
i en blanding af farver. Velegnet både
til f.eks. krukker på altanen og i bedet.
Kræver opbinding. Trives i næringsrig,
veldrænet jord. Vandes og gødes
jævnligt.

5 cm

Royal Mix
Smuk og velkendt slyngplante med masser af duftende, langskaftede blomster
i en blanding af farver. Velegnet både
til f.eks. krukker på altanen og i bedet.
Kræver opbinding. Trives i næringsrig,
veldrænet jord. Vandes og gødes
jævnligt.

94091

1-årig
100-150 cm

94090

5 cm

'Royal White'
Smuk og velkendt slyngplante med
masser af hvide, duftende, langskaftede
blomster. Velegnet både til f.eks. krukker
på altanen og i bedet. Kræver opbinding.
Trives i næringsrig, veldrænet jord.
Vandes og gødes jævnligt.
94082
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Lathyrus odoratus L.

Lathyrus odoratus L.
1-årig

100-150 cm

Lathyrus odoratus L.
1-årig

5 cm

100-150 cm

'Royal Scarlet'
Smuk og velkendt slyngplante med masser af lysende røde, duftende, langskaftede blomster. Velegnet både til f.eks.
krukker på altanen og i bedet. Kræver
opbinding. Trives i næringsrig, veldrænet
jord. Vandes og gødes jævnligt.
94074

5 cm

25 cm

'Royal Rose'
Smuk og velkendt slyngplante med
masser af rosa, duftende, langskaftede
blomster. Velegnet både til f.eks. krukker
på altanen og i bedet. Kræver opbinding.
Trives i næringsrig, veldrænet jord.
Vandes og gødes jævnligt.

Lathyrus odoratus L.
1-årig

4 cm

150 cm

'Villa Roma' White & Rose
En duftende, lav ærteblomst med bred
voksemåde i skøn romantisk farveskala.
Fin i ampler eller som bunddække. For
rigere blomstring klippes visne blomster
væk løbende. Læg frøene i lunkent vand
et døgn før såning, så spirer de bedre.

94066

Lathyrus odoratus L.
1-årig

5 cm

Old Spice Mix
Vidunderlig når det gælder duft og farvepragt. Blomsterne er ikke så store, men
forekommer rigeligt og duften er fortryllende. Velegnet både til f.eks. krukker på
altanen og i bedet. Kræver opbinding.
Trives i næringsrig, veldrænet jord.

94051

1-årig
150 cm

94042

5 cm

'Lord Nelson'
Gammeldags sort fra 1907. Charmerende
med en masse lidt mindre blomster,
herligt duftende i en blålilla nuance.
Velegnet til både krukker og bede.
Kræver opbinding. Trives i næringsrig,
veldrænet jord.
94034
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Øjeblomst, Plettet

Lathyrus odoratus L.

Lathyrus odoratus L.
1-årig

150 cm

40 cm

'Fire and Ice'
Spændende farvekombination af hvidt og
karmoisinrødt. Vingernes dekorative blå
kanter bliver bredere og mere markerede
senere på sæsonen. Med sin rige blomstring er den velegnet til at slynge sig op ad
net eller espalier. Glimrende snitblomst.
94026

5 cm

15 cm

Bijou Mix
En lavt voksende og velduftende
blanding af ærteblomster. Planterne er
ganske kompakte og kræver ikke opbinding. Blandingen indeholder rosa, røde,
blå, violette og hvide nuancer. Trives i
næringsrig, veldrænet jord. Vandes og
gødes jævnligt.

Nemophila maculata
1-årig

2,5 cm

15-20 cm

'Penny Black'
Farvestærk sommerblomst som dækker
jorden. Sorten har så mørkerøde blomster, at de næsten ser sorte ud. Den mørke
farve forstærkes af en sølvhvid kant hele
vejen rundt om blomsten. Letdyrket,
gammeldags blomst i en usædvanlig
farve. Vandes jævnligt.

94018
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Nemophila menziesii
1-årig

1-årig

4 cm

80

Nemophila menziesii

2,5 cm

Køn med skålformede, himmelblå blomster. Passer godt i bede og stenpartier.
Planten er ganske yndefuld med fintfligede små blade og en udbredt voksemåde.
Nøjsom og let at dyrke. Trives i de fleste
lidt porøse jordtyper.
94668

J F M AM J J A S O N D
Prisgruppe

Forkultur

Såes direkte

Blomstring

2 cm

Skålformede hvide blomster med fem
kronblade. I spidsen af hvert kronblad
sidder en tydelig, stærkt blåviolet prik.
Løvet er fintfliget og dekorativt, med
en udbredt voksemåde. Trives i porøs,
sandet jord. Tåler en del tørke.
93876

94676

2021

1-årig
15 cm

blomsterløg

FOTO: Annica Dahlqvist

Sæt et forårsløg i jorden, og nyd blomstringen fra midt
på sommeren til efterårets frostnætter. Forårsløg kan let
overvintre, og dyrker du i potte, behøver du heller ikke at
grave dem op for vinteropbevaringen. Stil potten køligt, tørt
og mørkt, når blomstringen er forbi, og tag den frem igen til
foråret. Med lidt ny jord og næring kan du se frem til endnu
en sæson med blomsterpragt.
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nyheder 2021
Årets Dahlia nyheder er en farverig palette af dristige kombinationer. ’American Sunset’ er som en brændende
solnedgang og hvor spændende lyder ikke ’Feline Yvonne’ i lyserød og lilla med antydninger af abrikos? Farveskalaen for
disse flerfarvede dahlier når at skifte farve fra knop til fuld blomst, hvilket er et skuespil i sig selv.
En af årets andre nyheder, er en af de mest populære dahlier i selvplukningen i snitblomster produktioonen hos
Fiddekulla, nemlig ’Wizard of Oz’. Vi har også valgt en blanding med ixia, også kaldet afrikansk kornlilje. Ixia bliver ikke så
høj og passer derfor perfekt i blomsterbedkanten eller i en krukke.
Gladiolus er fantastiske blomster. Let at dyrke og smuk, både på vækstpladsen og i buketter. Hvis du ikke har dyrket dem
før, kan det være, du skal prøve den færdigblandede Romantica-blanding. De tre sorter ’At Night’, ’White Prosperity’ og
’Wine and Roses` er smukke sammen!

1 Dahlia

1 Dahlia

1 Dahlia

1 Dahlia

’Bayou’
En anemonedahlia, hvis åbne blomster
lokker bier og sommerfugle. Florlet lyslilla,
næsten lavendelfarvede, ydre kronblade
rundt om en fyldig vinrød midte er en
lækker farvekombination. Også velegnet
til snit.

’Feline Yvonne’
Rigt blomstrende skønhed i en livlig rosa
farve, som på nært hold bliver en palet af
nuancer. Knoppen er purpurfarvet, stilkene
mørke og de udslåede kronblade intensivt
rosa med indslag af abrikos og lilla. Forgylder
bedet længe.

’Innocent Silence’
En fantastisk, næsten selvlysende, dahlia i
en syrligt lysegul nuance med et lille touch
af grønt. En sommeragtig skønhed, som er
stabil og blomstrer længe. Den er også nem
at kombinere med andre farver.

’Strawberry Cream’
En klassisk dekorativ dahlia, vidunderlig til
snit med mørke stilke og smagfulde farver.
De rosa striber på kronbladene får med tiden
en lidt dybere farve. En sommerens lækkerhed i bede og buketter.

100 cm 		 0615-0930

110 cm 		

0615-0930

90 cm 		 0615-0930

90 cm 		 0615-0930

72412

72451

72242

72376

1 Dahlia

1 Dahlia

1 Kornlilje, mix

3 Lovely Match

’Wizard of Oz’
Mange har ladet sig tryllebindes af
denne smukke bolddahlia. Dens bløde rosa
farve lysner i takt med at blomsten udvikles,
og stilkene er mørke, næsten lilla. Den holder
sig fin hele sæsonen og bliver en vidunderlig
snitblomst i tilpas højde.

’American Sunset’
En net dahlia, hvor solnedgangens brændende farver – gul, orange og murstensrødt – kombineres på kronbladenes for- og
bagsider. Den fyldte blomst minder om
en pompomdahlia, og den første følges af
mange flere.

Kornlilje, eller afrikansk harlekinblomst, fås i
mange friske farver. De florlette, klokkeformede blomster sidder på lange stilke og gør
den til en fin snitblomst. Den nette højde er
perfekt til bedkanten eller potten på altanen.

Romantica
En smuk kombination af storblomstrerne
gladiolus i intense farver. Plant dem i et bed
eller stor krukke. Når den nederste blomst
blomstrer, så tøv ikke med at plukke en buket. En pragtfuldere buket er svært at finde.

80 cm 		 0615-0930
72477
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80 cm 		 0615-0930
72603

25-50 cm 		

0615-0815

73000

Prisgruppe

80-100 cm 		
73710

Højde

Blomstring

0615-0930

Tag op ellerlad blive
i jorden?
Flere blomsterløg og -knolde er
flerårige. Sådan her opbevarer du
dem bedst.
Opbevar frostfrit
Tag krukken ind, grav knolden op, og
opbevar den køligt i vinterperioden,
maks. 9 °C.
Skærmlilje
Begonia
Havemontbretia (kan overvintre,
hvis placeringen er gunstig)
Dahlia
Gladiolus
Kalla
Oxalis
Væbnerlilje
Mindre knolde fra for eksempel fransk
anemone, fresia og ranunkel kan være
lidt mere besværlige at overvintre,
men man kan da altid prøve!
Lad blive i jorden
Dæk gerne med for eksempel
nedfaldne blade eller grankviste for
at beskytte mod fugt og kulde.

Kvalitetsarbejde i samarbejde med blomsterbønder

Fra og med efteråret 2018 er alle vores blomsterløg blevet prøvedyrket hos de
entusiastiske blomsterbønder Lovisa og Cilla Wendt. Ca. 45 km øst for vores hovedkontor i Tingsryd i syd Sverige, driver mor og datter smålandsk snitblomster
på Fiddekulla Trädgård.
Prøvedyrkning er en vigtig del af vores kvalitetsarbejde, for at sikre blomsterløg,
der kan dyrkes i vores klima og samtidig i de rigtige farve, form og højder.

BEDST TIL BIERNE

Bier og andre insekter sørger for, at dine planter bestøves, så der kan dannes frø
og frugter, og er derfor en vigtig del af økosystemet. Nektar og pollen er på sin
side insekternes mad.
Fyldte blomster har oftest mindre pollen, eller
mangler helt pollen og nektar. Hvis du gerne vil
skabe et paradis for de bestøvende insekter, får du
her nogle gode tips om, hvad du kan dyrk:
HAVEMONTBRETIA ’LUCIFER’
DAHLIA ’DRAGON BALL®’
DAHLIA ’BAYOU’
SORTØJE
LANGAKSET PRAKTSKÆR
Se endnu flere sorter på nelsongarden.dk.

Brudeslør
Langakset pragtskær
Solhat
Lilje
Det er muligt at overvintre de fleste
liljer med Lilium i det latinske navn,
men kejserlilje og kongelilje er et
langt mere sikkert valg på køligere
steder.

TIP

312607 010058
7

nelsongarden.dk

