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Hej,
Vi fyller 25 år i år som oberoende fröfirma. Inte
trodde vi när vi började att fröhandlandet skulle
bli så långlivat. Det har hänt mycket genom åren
och det mesta har varit bra. Mycket tack vare alla
vänner och kunder, släktingar och bekanta.
Under alla år har de bästa sorterna för vårt nordliga klimat varit det viktigaste och är det fortfarande. Varje år testar vi åtskilliga nya och gamla,
mer eller mindre okända och odlingsvärda sorter.
Vår egen ekologiska fröodling har varit med från
början, men ökar nu för varje år när vi fått möjlighet att erbjuda vårt eget utsäde till fritidsodlare.
Vi låter den botaniska tillhörigheten avgöra de
olika grönsakernas plats i katalogen, istället för att
följa någon form av bokstavsordning (som aldrig
fungerat riktigt bra). Och så långt som möjligt
samla växterna efter hur de används. Med en tydlig innehållsförteckning blir det ändå lätt att hitta.
Vi är fortfarande lika övertygade om att ekologisk odling i olika former är en förutsättning för
jordens överlevnad. En odling med uppriktig vördnad för det levande. En odling där balans är viktigare än maximal skörd. Utan användning av lättlösligt konstgödsel och kemiska bekämpnings- och
tillväxtmedel. Och vi gör vad vi kan för att hitta
fröproducenter runt om i världen med samma inställning.

Standardsorterna, de normalt pollinerade eller
frökonstanta, som de också kallas, kommer att fortsätta att dominera vårt sortiment. Inte av nostalgiska eller konservativa skäl, utan därför att många
av egen kraft ger utmärkt skörd i flera avseenden.
De är alldeles för bra för att få försvinna för alltid.
Många av dem hänger idag på en skör tråd och
tillsammans kan vi bidra till att rädda några från
glömskan. Utrensningen av gamla sorter fortsätter
med oförminskad kraft för att ersättas med nya
företagsskyddade ensamrätter.
Avsnitten om fröodling som funnits tidigare i
katalogerna, har vi flyttat till ett eget seperat fröodlingshäfte och till vår hemsida.
SPARA KATALOGEN! Den här gäller tills
nästa kommer ut. Vi kommer bara att skicka ut
ett tunnare häfte nästa år med nya sorter och
andra förändringar.
Det har blivit ett så stort slöseri att trycka
och skicka ut en tjock frökatalog varje år. För
att sedan läga undan den och trycka en ny med
nästan samma innehåll.
Men förlägger du den här eller ger bort den,
så ring eller skriv och vi skickar dig en ny.
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Asiatiska bladgrönsaker
Asiatiska bladgrönsaker är en samlingsrubrik för
ett litet urval bland alla de grönsaker som odlas i
Asien, framför allt från Kina och Japan. Många har
odlats i flera tusen år och är mycket vanliga i det
asiatiska köket.
De flesta tillhör kålsläktet i den korsblommiga
familjen och växer mycket bra här hos oss. Våra
kyliga vårar och framför allt höstar passar dem utmärkt. Om de får skydd i drivbänkar eller växthus
mot alltför stark kyla, då är det bara det magra
vinterljuset som hindrar dem för att växa nästan
året runt. De är lättodlade och ger ofta både de första och sista gröna bladen från trädgården.
Men som många andra kålväxter går flera sorter i blom under de långa försommardagarna och
förlorar sin sprödhet och smak. Bäst blir de under
sensommarn fram till sena hösten, då de ger massor av vitaminrika, friska gröna blad och krispiga
stjälkar.
De sorter som är medlemmar i andra familjer är
inte lika känsliga för sommarens sol och värme.
En del välkomnar det till och med.
För kålväxterna kan jordlopporna ställa till allvarliga problem, framför allt vid sådd på våren och
försommaren. Oftast växer plantorna ifrån ett angrepp. De växer snabbt om jorden har bra tillgång
på näring, en jämn fuktighet. Strö träaska, kalk,
algomin eller stenmjöl upprepade gånger på och
kring plantorna om lopporna är besvärliga. Det hjälper också mot kålflugan som vill lägga sina ägg
invid stjälken och låta sina små vita larver äta sönder rötterna.

För att ytterligare förvilla insekterna är det en
bra idé att samodla med doftande kryddor, lökfamiljen, selleri och potatis. Men inte med störbönor eller
jordgubbar, som ogillas av kålväxterna. Läs mer
under Odla kålväxter längre fram i katalogen.
De sorter som inte är kålväxter har visat sig vara
tämligen obesvärade av våra insekter här i Norden.
SÅDD: Så kålfröna i omgångar från tidigaste
vår till sena sommaren. De sås glest, ca. 1 cm djupt,
direkt på friland eller i drivbänkar och växthus för
en extra tidig eller sen skörd. Frön sådda kring
mitten av juli brukar ge den bästa skörden. Se respektive sort om det inte är en kålväxt.
AVSTÅND: Alla sorter, förutom Shungiku och
Mitsuba, gallras till ett inbördes avstånd på 20-35
cm. Gallringsplantorna går utmärkt att äta. Håll 3550 cm mellan raderna vid radsådd.
SKÖRD: Börja plocka bladen tidigt. Plantorna
växer fort och de mer eller mindre samlade huvudena skördas efter hand. Flera av kålsortena går i
blom på sommaren, så vänta inte med skörden. De
tål flera graders frost och kan ätas färska långt in
på senhösten. Används råa, kokta, inlagda, stekta,
i sallader, soppor, gratänger och grytor etc.
FRÖ: 1g av kålsorterna innehåller 300-500
frön.En portion räcker för att så 3-6 meter. För 100
strm. behövs ca. 10g. Shungiku ca. 30g.
Läs mer om de asiatiska grönsakerna i Lena
Israelssons bok ’Odla Orientaliskt’, som kom
ut på Wahlströms & Widstrands förlag under
våren -98.

1015 KYONA/MIZUNA (Brassica rapa var.
japonica). 40 dagar. Bildar tidigt en yvig bukett
av djupt skurna, fransiga, mörkgröna blad med
smala, långa, vita stjälkar. Det är en vacker och
omtyckt japansk kål med extra mild smak.
Kyona, som tål flera minusgrader, är mycket
lättanvänd både rå och tillagad. Den kan skäras
ner och kommer snabbt igen. Portion (ca. 400
frö) 20:-, 5g-40:-, 20g-90:-, 100g- 245:-. Ekofrö.
1025 TATSOI (B. rapa var. narinosa). 45 dagar.
Har mycket mörkgröna, glänsande, lite buckliga, skedformade blad som sitter samlade i en
låg och tät rosett. Stjälkarna är vita och saftiga,
ca. 2 cm breda. Den är trög att gå i blom och tål
en hel del frost på senhösten. Tatsoi är en vitaminrik skönhet, spröd och god. Används oftast
snabbt tillagad. Avstånd 20 cm. Port. (ca. 400
frö) 20:-, 5g-43:-, 20g-96:-, 100g- 265:-. Ekofrö.
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1030 OSAKA PURPLE (Brassica juncea). 40
dagar. Är en mycket vacker s.k. salladssenap
från Japan. Med sina stora, svagt krusiga blad i
en lysande grön bottenfärg överdragna med
kraftig violett-vinröd ton är den en prydnad i
trädgården. Smaken på de spröda bladen och
stjälkarna påminner mycket om pepparrot och
används oftast tillsammans med andra grönsaker, råa eller kokta. Portion (ca. 300 frön)-20:-,
5g-52:-, 20g-176:-, 100g-480:-. Ekofrö.

och kritvita. Smaken är mild kål, så namnet
mustard (senap) är missvisande. White Celery
sås helst på sensommaren och tål flera minusgrader. Portion (ca. 250 frön)- 20:-, 5g-63:-, 20g210:-, 100g-575:-. Ekofrö.

1035 YUKINA SAVOY (Brassica juncea). 25-45
dagar. Skördas i alla stadier från baby till fullvuxen. Ger en 30 cm. hög, mycket vacker kål
med långa, ljusgröna stjälkar och tjocka, mörkgröna savoyblad. Yukina blir bäst vid sådd
efter mitten av juli. Frosttålig. Används oftast
tillagad. Portion (ca. 350 frön)-15:-, 5g-49:-, 20g160:-, 100g-390:-. Utgående sort, se sidan 112.
1040 GREEN WAVE (Brassica juncea). 45 dagar. En tuff salladssenap som tål både regn och
kyla långt in på senhösten. De klargröna, 20-30
cm långa bladen, är starkt krusiga i kanten och
har en behaglig senapshetta i smaken som mildras betydligt om de anrättas. Påminner om den
japanska pepparroten Wasabi i smaken. Green
Wave är en överlevare som står skördefärdig
länge och är lätt att använda i köket. Portion
(ca. 400 frön)-15:-, 5g-34:-, 20g-75:-, 100g- 210:1050 GREEN BOY ( B. rapa var. perviridis). 45
dagar. Japansk kål med mörkgröna och saftiga
blad, som stora skedar med långa och spröda
stjälkar. Green Boy, som är en korsning mellan
komatsuna och pac choi, växer snabbt, är trög
att gå i blom och tål kyla. Portion (ca. 200 frön)20:-, 5g-52:-, 20g-175:-, 100g-480:-. Utgående
sort. Se sidan 112.
1055 PINK LETTUCY (Brassica rapa). En ny
skönhet bland de asiatiska bladkålarna med
läckert rosa stjälkar och bladnerver. Det gröna
varierar från friskt ljusgrönt till djupare grönt
med violetta kanter. Smaken är mild kål med
lite sting. Plantan är ståtligt upprätt, ca. 45 cm
och ger en stor skörd. Pink Lettucy är trög att
gå i blom, men ger bäst skörd under sensommar och höst. Den tål flera frostnätter på senhösten. Portion (ca. 300 frön)- 20:-, 5g-63:-, 20g210:-, 100g-575:-. Ekofrö.
1065 WHITE CELERY MUSTARD (B. rapa
chinensis). 57 dagar. Pac Choi. Kraftig skönhet
i vitt och mörkgrönt. Stjälkarna är långa, slanka
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1075 PRIZE CHOI (B. rapa chinensis). 60 dagar. Pac Choi. Vi hade Prize Choi i vårt sortiment i början och mitten av åttiotalet. Sen försvann den. Nu är den tillbaka igen och det
känns extra roligt att kunna erbjuda denna fina
pac choi igen. Den och White Celery är två av
de få ickehybriderna som finns kvar på marknaden. Den ger en öppet vasformat planta med
breda, saftiga, vita stjälkar och mörkt gröna, skinande blad, ca. 40 cm hög. Blir bäst under sensommar och höst eller riktigt tidigt på våren.
Portion (ca.250 frön)-20:-, 5g-63:-, 20g-210:-,
100g-575:-. Ekofrö.
1060 PUEBLO F1 (Brassica rapa var. chinensis).
55 dagar. En modern pac choi med ett kompakt
och knubbigt växtsätt (ca 20 cm hög). Den är
vackert vasformad med mörkt gröna blad och
breda ljusgröna stjälkar. Portion (ca. 250 frön)20:-, 5g-63:-, 20g-210:-, 100g-575:-. Utgående
sort. Se sidan. 112.
1080 KAILAAN el. Gai Lohn (B. oleracea var.
alboglabra). 60 dagar. Kinesisk broccoli. Har
långa, smala stjälkar, små blomställningar med
vita blommor och en fin, lite annorlunda smak.
Hela växten förutom roten används. Kailaan
växer bäst i svalt väder. Det är en mycket vitaminrik växt, full av A-och C- vitamin, kalk och
järn. Portion (ca. 250 frön)-20:-, 5g-38:-, 20g-85:100g-235:-. Utgående sort. Se sidan 112:

1090 HON TSAI TAI (Brassica rapa var.
parachinensis). 37 dagar. Violett variant av Choi
Sum, blommande pac choi. De spröda, tunna
stjälkarna och blomknopparna är en delikatess
Hon Tsai Tai växer mycket snabbt måste skördas ung. Så i omgångar från tidigaste vår. Bäst
skörd vid sådd i juli-augusti. Portion (ca. 300
frön)-15:-, 5g-38:-, 20g-85:-, 100g-235:-. Utgående sort. Se sidan 112.
1100 ORIENTAL SALADINI : En vacker och
smaklig blandning av flera asiatiska bladgrönsaker. Från ljusgröna till mörkgröna, från
småbladiga till stora. Bl.a. ingår Kyona, Green
Spray, Lettucy Type, Green Boy, Vitamin Green,
Pac Choi. Saladini ger en härlig variation i både
smak och form utan att man behöver köpa flera
olika sorter. Så i omgångar och ha fina, färska
blad från tidig vår till sen höst. Portion (ca. 250
frön)-20:-, 5g-52:-, 20g-175:-, 100g-480:-.
1125 SHUNGIKU el. Garland. Är en ätlig,
Chrysanthemumart (C. coronarium) med fin
och ovanlig smak. De flikiga bladen börjar skördas när plantan är 10 -15 cm hög. De är godast
då. Den växer fort även i halvskugga, kan sås i
omgångar under hela säsongen och stå ganska
tätt, 5-15 cm. Shungiku blommar med ätliga gul
-vita- oranga blommor på höga stjälkar. Den
används sällan rå, utan kokt, stekt, inlagd i
otaliga recept över hela Asien. Shungiku härstammar från Medelhavsländerna och fördes
till Asien under antiken. Portion (ca. 250 frön)20:-, 5g-32:-, 20g-56:-, 100g-152:-.
1160 KINTSAI el. Heung Kunn (Apium graveolens). 70 dagar. En snabbväxande kinesisk
bladselleri med unik selleriarom. Kintsai har
smala stjälkar och blir ca. 25 cm hög. Det är en
vild, oförfalskad selleri som används rå, kokt,
stekt, inlagd och som krydda, färsk eller torkad. Förkultivera eller direktså i varma lägen.
Läs mer under selleri. 2000 frön/g. Portion (ca
. 400 frön)-20:-, 5g-40:-, 20g-90:-, 100g-245:-.
1175 MITSUBA (Cryptotaenia japonica). Japansk persilja. Med en smak som påminner
om doften på en hjortronmyr på hösten. Den
liknar vanlig slätbladig persilja och blir 20-25
cm hög. Mitsuba föredrar skugga eller halvskugga. Hela växten, inkl. frön och rot, används färsk eller torkad som krydda och bladgrönsak. Flockblommig. 430 frön/g. Portion
(ca. 200 frön)-20:-, 5g-52:-, 20g-175:-, 100g-480:-

Alla priser är inklusive moms.

1240 CALALOO, Röd bladamarant (Amaranthus tricolor). Odlas i stor omfattning i Asien.
Framför allt i Kina. Den är mycket dekorativ
med palettblad i grönt och vinrött. Bladamarant
gillar varmt väder och tål inte frost. Förkultiveras inomhus i större delen av landet och
planteras ut med 20 cm. avstånd när frostrisken
är över och jorden blivit uppvärmd. Växer
snabbt. Unga blad och skott används. Kokta,
snabbstekta, stuvade, ibland råa. Bladen är lite
köttiga och mycket näringsrika. Framför allt på
järn och kalcium. 1300 frö/g. Portion (ca. 500
frön)-20:-, 5g-52:-, 20g-175:-, 100g-480:-.
1355 RÖD MALABARSPENAT (Basella
rubra). 70 dagar. Vacker värmeälskande lian
med mörkgröna blad, vinröda stjälkar och rosa
blommor. Malabarspenat är ett utmärkt alternativ till vanlig spenat. Den slingrar sig lätt
upp till 2-3 meter i kallväxthuset eller mot en
varm syd- eller sydvästvägg. De stora, köttiga
bladen och de unga stjälkarna används. Snabbstekta, snabbkokta, snabbångade, men sällan
råa. Fröna sås inomhus för utplantering när
frostrisken är definitivt över och jorden blivit
varm. Behöver stöd som till störbönor. Tål att
skördas flera gånger på en säsong. Kallas också
Poi Sag, Ceylon Spinach eller Malabar Nightshade. 50 frön/g. Portion (ca. 30 frön)-20:-, 5g60:-, 20g-210:-, 100g-585:-. Ekofrö.
4605 CELTUCE , Sparrissallat (Lactuca sativa
var. augustana (var. asparagina), 40-80 dagar,
som också kallas kinesisk sallat (Woh Sun), är
en mycket gammal grönsak i Asien. I Europa
har den funnits sedan mitten av 1800-talet. Det
kinesiska namnet betyder ´spröd stamsallat´.
Unga blad kan skördas som tidig plocksallat,
men det är den skalade stammen med sin ljusgröna, friska och saftiga märg, som är en mild
delikatess. Stammen blir 3-5 cm tjock och omkring 30-45 cm hög. Skördas strax innan den
går i blom. Odlas som vanlig sallat och tål lite
frost.Den skalade stammen används i skivor el.
stavar både färsk i sallader och lätt kokt. 850
frön/g. Port. (ca. 500 frön)-20:-, 5g-52:-, 20g175:-, 100g-480:-.
ASIATISKA BLAD; recept m.m.
För er som vill veta lite mer om de asiatiska bladen, har vi gjort ett häfte med beskrivning av de
olika sorterna, när och hur de skördas och ett antal
recept som hjälp vid användningen. Häftet kostar
inget, utan vi förlitar oss på frivilliga bidrag för att
täcka produktionskostnaderna och portot.
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Flockblommiga - APIACEAE
De är kanske mera kända under sitt gamla namn - Umbelliferae.
Det är en ganska stor familj med ca. 3000 arter, som främst växer på
norra halvklotet. Flera av våra vanligaste rotfrukter och kryddor hör
hemma här. De är ett- två- el. fleråriga och har små blommor som
sitter samlade i en typisk flock. Alla är korsbefruktande.
Det är framför allt bin och en del flugor som sköter om befruktningen,
så vid fröodling måste olika sorter inom samma art växa ordentligt skilda
ifrån varann. Om absolut renhet är ett måste och odlingen är stor, är 1000
m. ett minimum. För en liten fröodling utan överdrivna renhetskrav, kan
det räcka med något 100-tal meter.
Fröna, som egentligen är nötter, sitter två och två och blir bruna då
de mognar. De mognar ojämnt och kan lätt falla av, så fröskörden måste
ske i omgångar. Stänglarna, speciellt på de tvååriga, kan bli ordentligt
höga och måste ibland stödjas.

Morot

Daucus carota ssp.sativus

Moroten är en tvåårig växt och tillhör de flockblommiga växternas familj. Den är en mycket gammal kulturväxt, som från början kommer från
Afganistan. Roten var då kraftigt violett och grenig, men mycket uppskattad, också i Europa. Det
är först på 900-talet i Mindre Asien som en samlad, konisk rot uppträder. Den tog sig till Europa
via det moriska Spanien på 1100-talet och sedan
dess har européerna dominerat morotsutvecklingen.
Fram till 1500-talet var moroten violett, purpur,
röd eller svart till färgen, men smakade lika bra
som våra morötter idag. Då, genom en välsignad
mutation, såg en blekgul morot för första gången
dagens ljus i västra Europa. Hundra år senare hade
holländarna fått fram den estetiska, oranga morot
vi är vana vid. Och i snabb följd kom nu allt ifrån
små, tidiga och saftiga morötter till jättestora, kraftiga lagringsrötter för både människor och djur. Det
är dessa 1700-talsmorötter som är den direkta källan till alla de sorter vi har idag.
Moroten trivs bäst i en mullhaltig sandjord med
ett balanserat Ph-värde. Men även på andra jordar
kan man få mycket bra skörd, bara man väljer rätt
sort. Den är storförbrukare av kalium, så om jorden behöver gödslas, ge den väl brunnen naturgödsel, kompost, träaska och stenmjöl. Men gödsla
inte för kraftigt. Mycket kväve försämrar hållbarheten och kan medföra att rötterna spricker och att
blasten blir stor på bekostnad av roten.
Oftare än vart 4-5:e år bör man inte odla morötter på samma plats p.g.a. risken för rötsvampsmitta,
insekts- och nematodangrepp. Morötterna angrips
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framför allt av morotsbladloppan och lusen, som
orsakar krussjuka på bladen med små, oätliga rötter som följd och morotsflugans gulvita larver, som
gör gångar i rötterna. Det är morotens tilltalande
lukt som lockar och leder insekterna, så försök att
sprida så lite doft som möjligt vid gallring och
skörd.
För att öka motståndskraften gäller det att ge
plantorna en så bra start som möjligt med en ljus
och luftig växtplats och en god, balanserad, fuktighetshållande jord. Nässelvattning stärker växten ytterligare.
Samodling är ett sätt att försvåra för insekterna
att hitta moroten och på samma gång öka trivseln
för den. Svartrot, ärter, sallat, tomat, rädisa, rotpersilja, salvia och framför allt lökväxterna i närheten av morötterna kan förhindra eller dämpa angrepp. Men så inte dill intill morötterna. De är nära
släkt, men gillar inte varandra.
Upprepad pudring med träaska, kalk, algomin
eller stenmjöl gör det otrevligt för flugan att lägga
sina ägg och för lössen att suga på bladen. Också
färska sågspån, barr, ormbunks- eller renfaneblad,
snus eller sot i raden kan hjälpa. Växtgifter, som
pyrethrum och rotenon, kan användas vid kraftiga
och envisa angrepp från loppan och lusen.
Fiberduk är ett effektivt sätt att förhindra insektsangrepp. Den måste då ligga på från sådden till
efter morotsflugans sista äggläggning i juli-augusti.
Men tyvärr får fiberduken morotsblasten att växa
för kraftigt och gör klimatet fuktigt och lungt,
medan moroten föredrar en luftig och torrare miljö.
Flockblommiga

2015 AMSTERDAM FORCING: 55 dagar. Den
snabbaste moroten är en 11-13 cm lång, cylindrisk, spröd, kraftigt orange sort nästan utan
märg. Lämplig för både extra tidig och sen
skörd i växthus och bänkar, likväl som för
friland. Amsterdam Forcing är en gammal sort
som är mycket populär. Portion (ca. 500 frön)20:-, 5g-66:-, 20g-155:-, 100g-580:-. Ekofrö.
2020 MINICOR: 55 dagar. Mycket tidig, delikat morot av Amsterdam-typ. Mycket spröd,
ca. 15 cm lång, slank, cylindrisk och blir snabbt
genomfärgad. Port. (ca. 700 frön)-15:-, 5g-38:-,
20g-100:-, 100g-260:-.Utgående sort. Se sid. 112.
2050 PARABELL: 55 dagar. Klotrund och tidig
Paris Market-morot. Roten är kring 3-4 cm i
diameter, kraftigt orange helt igenom. Parabell
är en härlig liten morot som också kan odlas
tidigt och sent i växthus. Enstaka rötter bildar
spets. Portion (ca. 700 frön)-15:-, 5g-38:-, 20g100:-, 100g-260:-Utgående sort. Se sid. 112.
2115 EARLY NANTES 2: 62 dagar. Är en gammal, säker och tidig nantessort för friland och
drivbänkar.Den växer bra även i tyngre jordar.
De spröda rötterna är jämnt cylindriska, oranga
och saknar nästan märg. Early Nantes kan stå
längre än många tidiga nantessorter utan att
spricka. Utmärkt att lagra till långt fram på
våren. Introducerad 1885. Portion (ca. 800 frön)20:-, 5g-35:-, 20g-90:-, 100g-245:-. Ekofrö.

2125 ’FANCY’ Nantes 6: 65 dagar. Vår medeltidiga nantesfavorit. Den är kraftigväxande och
anpassar sig bra till olika jordar. Fancy kan
odlas under glas, som tidig och medeltidig
färskmorot eller som sen för lagring. Rötterna
är ganska långa, cylindriska, jämna och välfärgade. Fancy har kraftig blast och en likformighet som är ovanlig hos normalt pollinerade
sorter. Portion (ca.700 frön)-15:-, 5g-35:-, 20g90:-, 100g-245:-. Utgående sort. Se sid. 112.

Alla priser är inklusive moms.
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Så det är inte så konstigt att många tycker, att morot under duk inte smakar lika bra.
Ogräset blir lätt ett problem i morotsodlingen.
Fröna tar lång tid på sig för att gro och ger ogräset
ett stort försprång. Att bränna med en ganska kraftig gasollåga strax innan morötterna spirar, är
mycket enkelt och effektivt. Eller så morötterna
efter en välrensad gröda, som t.ex. lök.
Under sommaren och hösten är kupningen, som
man bör göra för att undvika missfärgning på
nackarna, det bästa sättet att oskadliggöra ogräset.
Men var försiktig. Morötterna är känsliga för skador och rubbas småplantan, får man greniga rötter.
SÅDD: Så när tjälen gått ur jorden och värmen
börjat tränga ner (ju varmare jord, desto snabbare
groning. Min.7°C). Eller mycket sent på hösten.
Då gror fröna våren därpå. Vid vårsådd kan fröna,
som gror långsamt, förgros. Lägg dem i ljummet
vatten ett dygn innan sådd, torka av dem och så.
Man kan också underlätta groningen genom att
vattna i raden innan sådd.
Så 1 cm djupt och inte för tätt. Gallringen kan
annars bli mycket arbetsam. Låt det inte bildas
skorpa på jordytan. Groddplantan har svårt att ta
sig igenom. Vattna.
AVSTÅND: De tidiga morötterna behöver ett
plantavstånd på 1-3 cm, medan de sena höst- och
vintersorterna 3-6 cm. Radavstånd 35-50 cm. I
bäddar räcker det med 15-25 cm mellan raderna.
SKÖRD: Morötterna kan skördas så snart de
fått tydlig orange färg. Då har också smaken utvecklats. Tidiga sorter bör inte stå skördemogna i
mer än 3 veckor. De spricker lätt, i synnerhet om
det finns ett överskott på näring och vatten. Så
snabbväxande sorter i omgångar istället.
De senare morötterna växer som bäst på hösten. Och ska de förvaras, skörda då så sent som
möjligt, men inte så sent att de blir övermogna.
Blasten ska fortfarande vara friskt grön och inte
börjat vissna eller missfärgas.
Morötterna tål flera graders frost, men låt dem
tina upp helt innan upptagningen. Täck med växtavfall om du vill kunna skörda färska rötter en bra
bit in på vintern. Lämna kvar någon cm. av blasten
och var varsam med rötterna vid skörden. Stötar
försämrar hållbarheten betydligt. De läggs i sand,
torra löv, torv eller sågspån i källare. I bra lagringsutrymmen håller de sig endast lagda i säckar eller
lådor. Morötterna klarar vintern bäst vid en temperatur på 0-1°C och en hög luftfuktighet.
FRÖ: 1g är 600-1000 frön. En portion innehåller 500-1500 frön och sår mellan 7-15 meter.
För 100 sträckmeter sommarmorötter behövs
10-20g beroende på såmetod (200-300g/1000 m2)
och till 100 meter lagringsmorötter behövs 5-10g
(ca. 100g/1000 m2).

2210 ’LONDON TORG’ Chantenay Red
Cored 2: 70 dagar. Är en gammal trygg trotjänare bland höstmorötterna med sina halvlånga,
bredaxlade, rödoranga, saftiga rötter. Blasten
är kraftig, likaså bladfästet. Den bör kupas för
att undvika gröna nackar. London Torg är lättodlad och lagringsduglig och passar bra även i
grundare jordar. Portion (ca. 600 frön)-20:-, 5g49:-, 20g-160:-, 100g-390:-. Ekofrö.
2215 ATOMIC RED: 70 dagar. Skiljer sig från
andra morötter med sin kraftigt mörkt rosa
färg. Inte bara på utsidan, utan också rakt igenom. Roten blir 15-18 cm lång och är jämnt,
slankt konisk. Blasten är kraftig, ibland med
vinröda inslag. Atomic Red smakar bra som rå,
men kommer bäst till sin rätt som tillagad. Den
behåller dessutom sin röda färg även efter kokning. Går utmärkt att lagra. Port. (ca. 500 frön)20:-, 5g-66:-, 20g-155:-, 100g-580:-. Ekofrö.

2235 JAMES SCARLET INTERMEDIATE: 80
dagar. En gammal (1858) pålitlig engelsk höstoch vintermorot med koniska och ovanligt välfärgade, symmetriska rötter. Den växer snabbt
med ganska kraftig blast och skördas både som
medeltidig buntmorot och som sen lagringsmorot. James Scarlet har en mycket fin smak
och går utmärkt att lagra. Portion (ca. 600 frön)15:-, 5g-35:-, 20g-90:-, 100g-245:-. Utgående sort.
Se sidan 112.
2260 BERLICUM 2. 80 dagar. En klassisk höstmorot med fast kött och utmärkt smak. Roten
blir stor och kraftig utan grön nacke. Den har en
väl genomfärgad märg och ett högt karotininnehåll. Formen är typisk, tjockt konisk med
en trubbig spets. Berlicum växer bra i både lätt
och tung jord och ger en stor och mycket lagringsduglig skörd. Portion (ca.700 frön)-20:-,
5g-35:-, 20g-90:-, 100g-245:-. Ekofrö.

2217 COSMIC PURPLE: 70 dagar. Mörkviolett
morot som inte går i blom istället för att bilda
ätbar rot, som tyvärr flera violetta sorter gör i
vårt långa försommarljus. Roten är konisk, ca
15-17 cm lång och kraftigt rödviolett. Nacken
blir mörkt blåviolett om den inte kupas. Men
innanför skalet döljer sig en orange rot, ibland
med en ljusorange märg. Cosmic Purple är en
korsning mellan två gamla morotstyper, Nantes och Imperator. Portion (ca.500 frön)- 20:-,
5g-66:-, 20g-155:-, 100g-580:-. Utgående sort. Se
sidan 112.
2220 AUTUMN KING 2: 75 dagar. Det är en
starkväxande och välfärgad höst- och vintermorot med något koniska rötter av Flakkertyp. De har smal märg och blir snabbt genomfärgade. Blasten är kraftig med normalt fäste
och nacken blir sällan grön. Används både som
färskmorot och till lagring. Autumn King är en
säker, stor, välformad och god morot. Portion
(ca.600 frön)-15:-, 5g-35:-, 20g-90:-, 100g-245:-.
Utgående sort. Se sidan 112.

2280 PFÄLZER: 75 dagar. Är en slät, helt genomfärgad, gul morot. Roten är kraftigt konisk
och får grön nacke om den inte kupas. Pfältzer
är en enhetlig lagringssort med kraftig upprätt
blast. Saknar karotin, men smakar mycket morot. Små, lättkokta gallringsrötter är en delikatess. Portion (ca. 700 frön)-15:-, 5g-33:-, 20g-77:100g-215:-. Utgående sort. Se sidan 112.

2225 ROTHILD: 75 dagar. Fin, kraftigt genomfärgad och saftig höst-vintermorot från Tyskland med ett extra högt karotininnehåll och
utmärkt smak. Roten är stor, 20-25 cm., lätt
konisk med väl avstumpad spets. Rothild, som
har ganska kraftig blast, är en mycket frisk och
god morot för färskkomsumtion och långlagring. Portion (ca. 700 frön)-20:-, 5g-49:-, 20g160:-, 100g-390:-. Ekofrö.

2290 KÜTTIGER RÜEBLI: 75 dagar. En enastående välformad, vit morot från Schweiz.
Roten är symetriskt konisk och blir normalt 1517 cm lång. Helt slät med en svag tendens till
grön nacke. Smaken är mild och helt i klass med
fina oranga rötter. Küttiger är frisk och lättodlad och ett bra alternativ för alla som inte tål
karotin. Har odlats sedan 1700-talet. Portion
(ca. 700 frön)-15:-, 5g-33:-, 20g-77:-, 100g-215:-.

Alla priser är inklusive moms
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Palsternacka
Palsternackan tillhör samma familj som moroten och har selekterats från vildpalsternackan, som
växer över stora delar av Europa och asiatiska Ryssland. Den har utvecklats främst i England. Och
någon gång under Medeltiden dyker de långa, koniska rötterna upp. Mer eller mindre greniga och klotrunda rötter har nästan helt försvunnit.
Det är en av våra härdigaste rotfrukter, som dessutom blir betydligt sötare efter ordentlig frost.
Övervintrad palsternacka innehåller tre gånger mer
sockerarter än den som skördas på hösten.
I en djup, mullhaltig och något kraftigare jord
trivs palsternackan bäst. I en alltför svagt gödslad
jord ger den håriga rötter och en uttorkad jord får
den att spricka.
Odla palsternackan tillsammans med lök, rädisor, sockermajs, krasse, gurkört, men inte potatis.
SÅDD: Använd alltid färska frön och så tidigt
på våren, 1-2 cm djupt. För att påskynda groningen,
som tar ca. 3 veckor, kan fröna blötläggas ett dygn
innan sådden i ljummet vatten, torkas av och sås.
Man kan också vattna i såraden innan sådd eller så
mycket sent på hösten, strax innan tjälen kommer.
Låt inte jorden torka ut under groningen.
AVSTÅND: 8-13 cm mellan plantorna och 4060 cm mellan raderna.
SKÖRD: Skörda så sent som möjligt, eftersom
palsternackan växer kraftigt på hösten och smakar
bättre efter frost. Lämna kvar 2 cm av blasten och
förvara dem som morötter.
Små gallringsrötter kan avnjutas som delikatesspalsternacka under sommar och höst.

Rotpersilja

Pastinaca sativa
Om man täcker över palsternackorna i landet
med ett tjockt lager hö, halm eller liknande, kan de
skördas ända tills de fryser fast. Rötter som övervintrat i jorden är vita och delikata, men måste tas
upp så snart tjälen gått ur. Börjar de växa igen, blir
de fort träiga och osmakliga i märgen.
FRÖ: 1g innehåller 150-250 frön. En portion
räcker till att så ca. 5-7 sträckmeter. 15-20g sår 100
meter och till 1000 m2 behövs 250-400g.

2430 STUDENT. Suttons. 112 dagar. En gammal trotjänare som vi själva håller vid liv sedan
många år. Den ger medellånga till långa rötter.
De är släta, jämnt koniska, enhetliga och har en
god motståndskraft mot skorv. Student är en
säker palsternacka som ger en stor lagringsduglig skörd av fin kvalitet med en stor
palsternacksmak. Introducerad 1865. Portion
(ca. 300 frön)-20:-, 20g-67:-, 100g-245:-. Ekofrö.
2455 WHITE GEM: 120 dagar. En av de mest
odlade palsternackorna i Norden idag. Förädlad med tanke på bättre motståndskraft mot
brunrost och skorv. Roten är medellång med
ett slätt, vitt skal och en fin inre kvalitet. White
Gem växer bra i de flesta jordar, är mycket
homogen och ger en stor och vacker skörd, som
kan lagras. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 20g-77:-,
100g-285:-. Ekofrö.

Petroselinum crispum var. tuberosum

Rotpersiljan är en utvald variant av slätbladig
bladpersilja och tillhör samma art. Den påminner
om en mindre palsternacka till utseendet, men har
en mycket tydlig persiljesmak. Rotpersiljan odlas
på samma sätt och under samma förutsättningar
som palsternacka.
Rotpersiljan kan odlas i de flesta jordar, men
växer helst i en djup, sandblandad mulljord i god
kultur. Gärna i närheten av sparris, tomat, jordärtskocka eller potatis. Men inte nära lavendel. Undvik också hårda jordar där roten lätt blir grenig.
Det är främst roten som används, men också
bladen som vanlig slätbladig persilja. Rotpersiljan
är mycket vitamin- och mineralrik. Den är dessutom mycket köldtålig och förtjänar större uppmärksamhet.
Flockblommiga
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SÅDD: Så tidigt på våren eller sent på hösten,
ca. 1 cm djupt. Förgroning: se under persilja.
AVSTÅND: 5-10 cm mellan plantorna och 4050 cm mellan raderna.
SKÖRD: Skörda sent, samtidigt med palsternackan och förvara och använd dem på samma sätt.
Täckt med växtavfall i en väldränerad jord, övervintrar den utmärkt och ger en delikat rot och en
massa persiljeblad tidigt på våren.
FRÖ: 1g innehåller 600-800 frön. En portion
sår 5-8 meter. Till 100 sträckm. behövs 8-10g.
2520 BERLINER HALBLANG: 100 dagar.
Odlingssäker rotpersilja av s.k Berliner-typ med
typiska halvlånga, koniska rötter. Roten, som
har ett litet bladfäste och ett begränsat bladverk, är jämnt avsmalnande och slankare och

Rotselleri
Att rotsellerin är en avkomma efter bladsellerin,
är historikerna överens om. Men var och när den
först uppträdde är höljt i dunkel. Under 1700-talet
dyker den upp som från ingenstans och 100 år senare odlas rotselleri runt hela Medelhavet och i
stora delar av Europa.
Eftersom sellerin ursprungligen är en strandväxt,
trivs den extra bra i kustklimat. Men den ger också
en hygglig skörd i inlandet, i synnerhet om den får
ett tillskott av algomin, tång eller algextrakt.
Sellerin är värmekrävande och har lång utvecklingstid. Den vill ha en välgödslad jord, som dessutom bör vara mullrik, djup och fuktighetshållande.
Mikronäringsämnen som natrium, magnesium,
mangan och bor är viktiga för sellerin. Saknas bor
i tillräcklig mängd, ruttnar roten inifrån. En allsidigt sammansatt kompost och naturgödsel är den
bästa försäkringen för att jorden ska kunna ge
sellerin vad den behöver.
Odla den gärna i närheten av kålfamiljen, tomater, lökfamiljen, sallat och buskbönor.
SÅDD: Sellerin behöver en lång säsong och
måste förkultiveras. Då fröet vill ha ljus för att gro,
sår man de små fröna grunt (2 mm) redan i februarimars. 10-12 veckor innan beräknad utplantering.
Håll jorden fuktig med en temperatur på 1822°C under groningen, som tar 14-24 dagar. För
att förkorta groningstiden, kan man blötlägga fröna
ett dygn i ljummet vatten, torka av dem och så.
Ge plantorna mycket ljus och sänk temperaturen något efter några veckor. P.g.a. den långa
utvecklingstiden behöver man skola om dem minst
en gång. Avhärda successivt utan att utsätta plan10

längre än hos Hamburgertyperna med sina
korta, tjocka rötter och stora bladverk. Den har
få sidorötter och är tålig mot rost och svampighet. Berliner Halblang ger en stor och fin lagringsduglig skörd. Portion (ca. 400 frön)-20:-,
5g-58:-, 20g-140:-, 100g-540:-. Ekofrö.
2540 ’TOSO’ Kurze Dicke: 95 dagar. En tidig,
ganska kraftigväxande, kortare rotpersilja av
Hamburger-typ från 1873. Rötterna har relativt
samlat bladfäste, är tjocka, koniska, släta och
vita. Toso Kort Tjock är en pålitlig och enhetlig,
lagringsduglig sort, som ger en bra skörd några
dagar före Berliner. Portion (ca. 600 frön)-15:-,
5g-28:-, 20g-52:-, 100g-135:-. Utgående sort. Se
sidan 112.

Apium graveolens var. rapaceum

torna för låga temperaturer. Risken för stocklöpningar ökar markant om temperaturen sjunker
under 13°C någon längre tid (max. 10 dagar). Även
temperaturchocker kan utlösa blomning. Plantera
ut när jorden blivit uppvärmd och risken för nattfrost är över.
AVSTÅND: 25-40 cm mellan plantorna och 5060 cm mellan raderna.
SKÖRD: Rotsellerin växer bäst på hösten och
tål flera minusgrader. Men den måste få tina upp
ordentligt innan skörd. Täck med hö, löv eller något liknande om kylan blir sträng.
Flockblommiga

Gräv upp sellerin ( var. rapaceum betyder att
roten klamrar sig fast vid Moder jord och måste
tas upp med våld), skär av blasten och putsa av en
del av rötterna. Förvara den som morot i en fuktig
och sval källare. De inre bladen kan användas som
bladkrydda eller till té, färska eller torkade.
FRÖ: 1g är ca.2000 frön, vilket kan ge upp till
1000 plantor. En portion ger ca. 100 plantor.
2625 MARS: 110 dagar. Har här hos oss i vår
lerjord gett den finaste rotsellerin. Roten blir
stor och slät med rötterna väl samlade undertill. Den är lite högbyggd och har ett kraftigt,
mörkgrönt, upprättväxande bladverk. Mars är

Stjälk-bladselleri
Sellerin är tvåårig och har sitt ursprung, liksom
många av våra köksväxter, i Främre Asien, där den
växer vild nära stränderna. Idag finns en vildväxande form av stjälkselleri på saltängar vid Europas
södra och västra stränder ända upp till Danmark.
Stjälksellerin odlades både som föda och medicin av forntidens egypter, greker och romare. Det
var romarna som förde den med sig runt Europa.
Men efter Romarikets fall försvann denna tidiga
och smalstjälkade selleri nästan helt ur odlingen.
Tack vare sina medicinska och magiska egenskaper överlevde den Medeltiden och vid 1500talets början kom den bredstjälkiga sellerin, vi är
vana vid, från Italien. Men än så länge fick man
kupa plantorna för att få de mjälla stjälkarna. Inte
förrän i slutet av 1800-talet kom Golden Selfblanching, den första självblekande sellerin.
Stjälksellerin odlas för sina spröda, välsmakande
stjälkar och sina kryddiga blad.
SÅDD: Uppdragning av plantor: se rotselleri.
AVSTÅND: Mellan plantorna 25-35 cm och
mellan raderna 50-60 cm.
SKÖRD: Vill man ha blekare och mjällare stjälkar eller en längre skördetid på hösten, kan man
kupa upp hö, halm eller löv som skydd. Stjälksellerin tål inte många frostgrader och måste skördas,
om den inte är skyddad, innan det blir alltför kallt.
Den håller sig några veckor på ett svalt och fuktigt
ställe. Används oftast färsk i sallader eller tillagad
i soppor, grytor, gratänger etc.
FRÖ: Se under rotselleri.

lämplig både för tidig kultur under glas el.
plast och för en stor och mycket lagringsduglig
höstskörd. Köttet är vitt av bästa kvalitet. Portion (ca. 150 frö)-20:-, 1g-190:-, 5g-785:- Ekofrö.
2640 BERGERS WEISSE KUGEL: 120 dagar.
En stovuxen rotselleri med kraftig blast. Roten
har ljusbrunt skal, är klotrund och mycket fast
med rötterna väl samlade på undersidan. Bergers Weisse Kugel är frisk och har mycket stor
motståndskraft mot Septoria (selleribladfläcksjuka). Utmärkt för lagring. Portion (ca. 150
frön)-20:-, 1g-190:-, 5g-785:-. Ekofrö.

Apium graveolens var. dulce

2680 TALL UTAH: 100 dagar. En hög, mörkgrön stjälkselleri med ett upprätt, väl samlat
växtsätt. Den är starkväxande och ger många
rena, långa stjälkar med liten benägenhet att bli
svampiga när de blir riktigt stora. Tall Utah,
som är en av de mest odlade idag, är en mycket
anpassningsbar och uppskattad sort. Portion
(ca. 150 frön)-20:-, 1g-77:-, 5g-345:-. Ekofrö.

2655 PAR-CEL: 72 dagar. Liknar en storväxt
krusbladig persilja, men är en bladselleri med
en smak som påminner om båda. Mest selleri
dock. Plantan växer snabbt och man bör skörda
bladen unga. De krusiga bladen och spröda
2665 GOLDEN SELFBLANCHING 3: 90 da- stjälkarna används som grönsak och krydda i
gar. Den första självblekande stjälksellerin. Det soppor, grytor, wokar etc. Stora utvuxna blad
är en vackert vaxgul, tidig och kompakt sort. ät mycket dekorativa, men oftast för kraftiga i
Den är frisk och stjälkarna, som är helt trådfria smaken för de flesta. Förkultivera som annan
och spröda, har en fin selleri-nötsmak. Portion selleri. Par-cel ger stor skörd långt in på senhös(ca. 500 frön)-20:-, 1g-38:-, 5g-180:-, 20g-585:-.
ten. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 1g-77:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
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Dill

Anathrum graveolens

Dill är en flockblommig ört och härstammar från
Främre Orienten. Den växer vild i bl.a. Sydeuropa
och stora delar av Asien.
Bäst trivs dillen i sol-halvskugga i en näringsrik, lucker, jämnt fuktig (inte blöt) och något lerhaltig jord med god tillgång på fosfor. För att undvika svampsmitta, som dill lätt drabbas av, bör den
inte odlas oftare än vart 4:e-6:e år på samma plats.
Inga andra flockblommiga, som morot, persilja,
palsternacka etc., får växa där under tiden. Skador
av groddbrand, rotbrand och div. förökningssvampar, som får plantan att bli brun och vissna, förebyggs och bekämpas med fräkenspad och algextrakt både före och efter uppkomsten.
Odla gärna dill tillsammans med kål- och lökfamiljerna och sallat.
SÅDD: Så glest, ca, 1 cm djupt, direkt på friland så snart jorden reder sig, något senare för krondill i södra Sverige. Dill kan också sås sent på hösten (fröet får inte gro) för extra tidig skörd året efter.
AVSTÅND: Håll 30-40 cm mellan raderna för
bladdill och 40-50 cm för krondill, som också bör
få några cm till närmsta granne i raden. Bladdill
går dessutom utmärkt att bredså i bäddar.
SKÖRD: Plocka bladen efterhand under sommaren och hösten. Klipps hela växten av tidigt,
växer den upp igen. Bladen går bra att torka eller
frysa för vintern, men bör då skördas innan blom-

Persilja

ningen. Dillkronor för inläggningar skäres av när
blomningen nästan är över.
FRÖ: 1g inneh. 600-700 frön. En portion räcker
till att så 5-7 m. bladdill eller ca. 15 m. krondill.
Till 100 sträckmeter bladdill behövs ca. 70g och
för krondill 25g.
2720 MAMMUTH: En kraftig, mörkt grön dill
för sommar- och höstskörd. Mammuth ger en
stor skörd och är inte så känslig för torka.
Blommar sent med stora kronor. Portion (ca.
1000 frön)-15:-, 20g-35:-, 100g-83:-. Utgående
sort. Se sidan 112.
2745 TETRA DILL. Utmärkt bladdill som går
i blom något senare än den ’vanliga’ dillen.
Tetra bildar en tät buske och ger en stor mängd
finflikiga blad. I synnerhet om den gallras till
10-15 cm. Tetra dill växer snabbt och ger den
första skörden. Portion (ca.800 frön)-20:-, 20g52:-, 100g-148:-. Ekofrö.
2750 VANLIG: Pålitlig gammal dillsort utan
eget namn. Den är lättodlad och tålig och ger en
bra bladskörd och den bästa skörden av krondill. Portion (ca. 1000 frön)-20:-. 20g-49:-, 100g137:-. Ekofrö.

Petroselinum crispum

Persilja är en tvåårig flockblomma som härstammar från Medelhavsområdet, där den odlades redan under forntiden.
Det finns två typer av bladpersilja. Den vanliga
krusbladiga (crispum) och den smakrikare slätbladiga (latifolium). De är båda mycket rika på vitaminer och järn.
Persiljan är en förnöjsam växt, som kan odlas
på de flesta jordar med ett pH-värde över 6,5. Den
klarar sig på näringsfattiga jordar, men ger betydligt större skörd om den gödslas.
Den trivs i närheten av tomater, potatis, jordärtskocka och sparris, men inte lavendel.
SÅDD: Så tidigt, ca. 1 cm djupt. Fröna gror mycket långsamt, i synnerhet i kall jord. (Enligt gammal folktro skulle persiljan sju gånger till helvetet
innan den grodde.) För att påskynda groningen, kan
man lägga fröna i ljummet vatten ett dygn före sådd.
Torka av dem och så. Också vattning i såraden
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underlättar groningen. Så vid midsommar för att
få speciell övervintringspersilja som ger en mycket
tidig skörd fram till försommaren, då de övervintrade plantorna vill gå i blom. Eller så riktigt sent
på hösten för en extra tidig groning på våren.
AVSTÅND: Gallra till 5-10 cm om ni vill ha
riktigt kraftiga plantor. Vid gles sådd kan man annars utesluta gallringen. Radavstånd 20-45 cm.
SKÖRD: Plocka bladen efterhand, långt in på
senhösten. Täckta, övervintrande plantor ger en tidig vårskörd. Persilja är godast färsk, men den kan
också torkas eller frysas med hyggligt resultat, speciellt den slätbladiga.
FRÖ: 1g är 600-800 frön. En portion sår 5-8
meter. Till 100 sträckmeter behövs ca. 15g. För att
så 1000 m2 åtgår 2-300g.
2825 GRÜNE PERLE: 73 dagar. Har stora, fint
mosskrusiga och mycket mörkt gröna blad på
långa, styva stjälkar, vilket gör den lätt att
skörda och utmärkt att knippa. Grüne Perle är
en vacker och vinterhärdig persilja av bästa
kvalitet.Portion (ca. 700 frön)-20:-, 20g-94:-,
100g-290:-. Ekofrö.

Knölfänkål

2835 EKSTRA MOSKRUSET 2: 77 dagar. Intensivt grön persilja med de krusigaste bladen.
Den står länge på hösten utan att förlora sin
färg och friskhet. Extra Mosskrusig är en gammal pålitlig sort som ger bra, är vacker och
lättskördad. Omnämnd redan 1837. Portion
(ca. 700 frön)-20:-, 20g-94:-, 100g-290:-. Ekofrö.
2860 PLAIN LEAVED 2 - slätbladig: 80 dagar.
Är en ursprunglig italiensk persilja med ganska stora, släta och mörkt gröna, glänsande
blad. Plantan är stor, ca. 30 cm hög, smakar mer
persilja och är den bästa att frysa in. Portion (ca.
1000 frön)-20:-, 20g-52:-, 100g-140:-. Ekofrö.
2875 GIGANTE di NAPOLI - Italiensk Kämpe:
86 dagar. Den verkliga giganten bland persiljorna. Den kraftiga plantan kan bli ända upp till
50-60 cm hög. De stora, släta, mörkgröna bladen har långa, tjocka stjälkar som kan användas likt bladselleri. Gigante ger en mycket stor
skörd med en milt kryddig persiljesmak. Portion (ca. 1000 frön)-20:-, 20g-52:-, 100g-140:-.
Ekofrö.

Foeniculum vulgare var. dulce

Knölfänkålen, finocchion, är en flockblommig
växt som har sitt ursprung i Sydeuropa. Bladen är
tjocka vid basen och bildar en kraftigt uppsvälld
tät knöl med en tydlig fänkålsmak.
Fänkålen trivs bäst i ett skyddat och varmt läge
på en lätt jord. Den är inte speciellt näringskrävande, men vill växa jämnt med god tillgång på vatten. Fänkålen är frostkänslig och på hösten tål den
endast någon enstaka frostgrad.
Insektsangrepp är ovanliga. Men fänkålen kan
angripas av samma insekter som andra flockblommiga växter. Se t.ex. morot och persilja.
Fänkålen ska helst växa avskilt. De flesta köksoch kryddväxter ogillar att växa i närheten av den.
SÅDD: Så 1-2 cm djupt. Inomhus 5-6 veckor till 3-5 meter vid direktsådd. Till 1000 plant beföre utplantering eller i maj på friland i söder. Jord- hövs 10g och till 100 sträckmeter knappt 20g.
temp. bör vara minst 10°C. Var försiktig vid utplanteringen. Skadas rötterna ökar risken för blomning.
AVSTÅND: Normalt radavstånd är 40-50 cm 2940 ZEFA FINO: 65 dagar. Är en ganska tidig,
och plantavståndet varierar mellan 15-30 cm.
trögblommande knölfänkål från Schweiz med
SKÖRD: Skörda knölarna efterhand. Kupning
med jord, löv eller halm skyddar mot kyla och för- ett stort, uppsvällt och sprött bladfäste. Zefa
länger skörden. Knölarna kan sparas några veckor Fino, som kan härledas till tidigt 1800-tal, kan
odlas under vår ljusa sommar utan alltför stor
i kyllager. Bladen används som krydda.
FRÖ: 1g innehåller ca. 250 frön. En portion ger risk för stocklöpning och blomning. Portion
minst 50 bra plantor vid förkultivering och räcker (ca. 100 frön)-20:-, 5g-65:-, 20g-195:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms
Flockblommiga
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Gräsväxter - POACEAE
Utan jämförelse den viktigaste familjen med allt ifrån ris, vete, majs till
kvickrot och flyghavre. De ca. 8 000 arterna har alla mycket ”förenklade” blommor samlade i småax. Varje liten blomma har bara ett fruktämne som innehåller ett enda fröämne.
De allra flesta gräsen är ettåriga örter och både själv- och korsbefruktande. Det är framför allt vinden som hjälper de korspollinerade arterna.
Någon enstaka insekt kan föra med sig pollen.
Vid fröodling i ett blåsigt läge måste olika sorter växa långt ifrån varann för att undvika korsningar. Minst 500 meter, gärna 1000, för att vara
säker. En liten odling på ett lungt ställe klarar sig med något mindre.

Majs

Zea mays var. saccharata och everta

Ursprungligen kommer majsen ifrån södra
Mexico, Guatemala och Honduras. Men vilken växt
som är dess förfader, är ett biologiskt mysterium
och forskare i olika läger har bråkat länge. Det s.k.
’majskriget’ pågår ännu för fullt.
De äldsta fynden av odlad majs har hittats i
Tehuacandalen i Mexico och är ca. 5000 år gamla.
Mångtusenåriga fynd har gjorts över hela Mellanoch Sydamerika och även i södra USA. Och när
Columbus kom, odlades det redan mellan 2-300
olika sorters majs. Allt ifrån den söta majs vi är
vana vid, till sorter endast avsedda för djur och i
de mest skiftande färger.
Efter det att Columbus tagit med sig frö till Europa, spreds majsen med ilfart till Afrika, Indien,
Tibet och Kina, där den, efter bara några årtionden, var vanlig i odlingarna.
Majsen odlas nu över hela världen i en mängd
varianter och är ett av de viktigaste sädesslagen.
Men tyvärr har de allra flesta gamla sorterna försvunnit och marknaden domineras nästan totalt av
hybrider och transgena sorter idag.
Majs föredrar en djup sandblandad mulljord och
är tacksam för en god tillgång på näring och vatten. Det är en värmekrävande växt som trivs tillsammans med bönor, ärter, potatis, gurkväxter,
solros och dill, men inte med salladskål och tomater.
Majsen har hanblommorna i toppen som en vippa, medan honblommorna sitter i rader på en kolv
i bladvecken intill stammen.
Så eller plantera aldrig majsen i en ensam rad
eller en dubbelrad. Pollineringen blir mycket dålig. Helst ska majsen växa i ett fyrkantigt block för
bästa pollinering. Vid dålig pollinering saknas en
del korn på kolven och spetsen är helt outvecklad.
Håll noga undan ogräset tills plantan är 30 cm
hög. Men hacka grunt, majs har mycket rötter nära
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ytan. Vattna vid torka och ta helst bort sidoskotten
nertill på plantan. De tar en del kraft och försenar
och försämrar skörden.
SÅDD: Så inomhus eller i bänk 4-6 veckor innan
utplantering, ca. 4 cm djupt och håll en temperatur
kring 25°C under groningen. Sänk temperaturen
efter uppkomsten för att undvika att de blir gängliga. Skola om plantorna i separata krukor när de är
5-10 cm höga om du bredsått dem.
Majs är frostkänslig, så plantera inte ut förrän
frostrisken är över och jorden blivit uppvärmd.
I södra och i varma lägen i mellersta Sverige
kan man så tidig majs direkt på friland. Jordtemperaturen måste vara minst 15°C för att inte obetade
fröer ska ruttna. Att täcka med fiberduk före och
under groningen höjer temp. några grader.
AVSTÅND: Ha 20-30 cm mellan plantorna och
70-80 cm mellan raderna. Eller odla i dubbelrader
med 10-20 cm mellan varannan rad.
SKÖRD: Sockermajsen är skördemogen när
silktrådarna vissnat helt och kolvarna har blivit
tjocka och trubbiga och fröna fått en svag gul färg.
Trycker man med nageln på ett majskorn, ska en
något trögflytande, mjölkvit saft komma fram.
Koka kolvarna omedelbart och njut. De kan också
frysas eller konserveras. Kolvarna till popkornmajs
får sitta kvar tills de är riktigt mogna.
FRÖ: 1g är normalt 3-5 frön. En portion ger
20-25 bra plantor för utplantering. Till 100 sträckmeter på friland behövs ca. 200g.

Gräsväxter

SOCKERMAJS
Zea mays var. saccharata
3022 FLEET (F1-hybrid): 65 dagar. Mycket tidig och tålig tvåfärgad majs med vita och gula
korn. Kolvarna är 16-18 cm långa på knappt 1,5
m höga plantor. Fleet har en s.k. se+ gen som
gör den något sötare och hållbarare efter skörd.
Portion (ca. 35 frön)-20:-, 20g-31:-, 100g-80:-.
Utgående sort. Se sidan 112.
3025 ASHWORTH: 70 dagar. Den tidigaste
standardsorten. Vi har saknat den i flera år,
men har nu hittat en leverantör i Österrike. Den
ger klargula kolvar, 15-17 cm långa, med utmärkt smak. Dock inte lika söta som de moderna hybriderna. Ashworth är stadigt rubust
och växer till ca. 140 cm. höjd och gror och
utvecklas bättre i svalare jord än de flesta sorter. Portion (ca. 30 frön)-20:-, 20g-48:-, 100g138:-. Ekofrö.

3030 EARLY EXTRA SWEET (F1-hybrid): 71
dagar. Tidigaste supersöta majs. De något korta
plantorna ger en bra skörd av 20 cm långa, gula
kolvar. Fröna gror i svalare jord än de flesta
supersöta, men behöver ändå kring 20½C för att
gro bra. Supersöt majs får inte blanda sina
anlag med annan majs. Kolvarna blir då lätt
hårda och oätliga. Min. avstånd 100 meter till
sorter som inte har den supersöta sh2-genen.
Portion (ca. 30 frön)-20:-, 20g-51:-, 100g-143:-.
Utgående sort. Se sidan 112.

kring 17 cm långa med 12-14 rader gula och vita
korn. Ibland förekommer någon helgul kolv.
Double Standard är en fin sort som är godare
och sprödare än genomsnittet. Sparar du mogna
frön själv, kan du få en helvit, tidig majs om du
sår endast vita korn. Portion (ca. 35 frön)-20:-,
20g-48:-, 100g-138:-. Ekofrö.
3060 GOLDEN BANTAM: 76 dagar. Uppskattad alltsedan 1902. Den är en av de sötaste
standardsorterna och en av de få som finns
kvar. Plantan blir hög, 160-170 cm., och bär
slanka, 15-18 cm. långa, gyllene kolvar med 8
rader breda kärnor. Golden Bantam är delikat
om den skördas precis fullmatad. Portion (ca.
30 frön)-20:-, 20g-48:-, 100g-138:-. Ekofrö.

POPKORNMAJS
Zea mays var. microsperma
3080 TOM THUMB : 85 dagar. Tom Tumme
ger små, täta kolvar med många korn på. Detta
är en förbättrad stam av en gammal amerikansk popcorn-majs. Plantorna är små, ca. 1 m,
och bär 1 till 2 kolvar som är 8-10 cm långa. Det
är en extratidig popcornmajs som kan odlas
tätt(15-20 cm) och mognar utan skydd i södra
delen av landet. Längre norrut är det säkrast att
dra upp plantor och plantera ut. Kolvarna får
sitta kvar så länge som möjligt på hösten (de tål
någon frostgrad) och eftertorkas inomhus. Tom
Thumbfröna är små, men ger ända hyggligt
stora popcorn. Portion (ca. 35 frön)-20:-, 20g48:-, 100g-138:-. Ekofrö.

MJÖLMAJS
Zea mays var. amylacea

3090 PAINTED MOUNTAIN: 85 dagar.
Vackare mat är svårt att hitta. Kolvarna, som är
något smala och 15-18 cm långa, ger glänsande
frön i nästan alla regnbågens färger. Vita, svarta,
blåsvarta, gula, orange, röda, vinröda, violetta.
Får kolvarna torka går det lätt att mala eget
majsmjöl. De kan också ätas färska, råa eller
kokta, rostas och grillas eller kokas till majsgröt. Painted Mountain kommer från bergen i
3045 DOUBLE STANDARD: 73 dagar. En tra- Montana, USA och tål kyligt och blåsigt väder
ditionell, tidig, öppet pollinerad, tvåfärgad bättre än de flesta och ger färdig skörd med de
sockermajs. Den gror bättre i sval jord än de allra tidigaste. Plantan blir kring 150 cm. Kolflesta sorter och klarar av mindre idealiskt majs- varna används också för dekoration. Portion
väder. Kolvarna varierar lite, men är oftast (ca. 30 frön)-20:-, 20g-51:-, 100g-143:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
Gräsväxter
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Gurkfamiljen - CUCURBITACEAE
Det är en liten familj, men välkänd. De flesta av de 800 arterna finns
i tropiska och subtropiska områden. Alla är ettåriga med enkönade blommor. Honblomman känns lätt igen på det lilla fruktanlaget under blomman, som dessutom saknar pollen. De är korsbefruktande inom samma
art, med några få undantag.
Eftersom det framför allt är humlor och bin som flyger omkring med
pollen, måste två sorter inom samma art odlas minst 500 meter ifrån
varann vid fröodling. I en mindre odling kan det räcka med ett kortare
avstånd.
Det bästa fröet tas ur riktigt mogna frukter, som gärna fått eftermogna inomhus några veckor.

Odla gurkväxter:
Gurkan är tillsammans med melon, pumpa,
squash och kalebass de arter i gurkfamiljen vi oftast odlar. De är alla ettåriga och växer kraftigt om
de får en varm, lucker, fuktig och näringsrik jord
att växa i. Kaliumbehovet är stort. Medan alltför
mycket kväve ger ett överväldigande bladverk,
dålig fruktsättning och frukter med sämre kvalitet.
Brunnen kompost och stallgödsel är den bästa
gödseln. Ingen av dem tål frost.
Växtsättet är ursprungligen slingrande, men de
kompakta busktyperna blir allt vanligare.
Blommorna är gula till orange och enkönade.
Honblommorna bär anlaget till frukten, som botaniskt sett är ett bär, under blomman. För att säkra
befruktningen, om inte insekterna kommer till, kan
man pensla pollen från han- till honblomma. Helst
på förmiddagen då pollenet är mest livskraftigt. Blir
inte blomman befruktad, ruttnar den lilla frukten
från spetsen.
Gurkväxterna bör inte odlas i samma jord oftare än vart 4:e år p.g.a. risken för bakterie- och

Gurka

svampsmitta. Just angrepp av olika svampar, bakterier och virus är ett betydligt större hot än insekter. De kan oftast luftas eller sprutas bort med
renfane-, malörtste, jäst nässelvatten och såpvatten,
eller i värsta fall pyrethrum- och rotenonduschar.
För att förhindra smitta eller hålla den under
kontroll, är sprutning med algextrakt och starkt
fräkenspad bra. Både på jord och växt. Avståndet
mellan plantorna ska helst vara väl tilltaget så att
de får växa luftigt och undvik drivande kvävegödsel.
Samplantering ökar plantornas trivsel och därmed motståndskraften. Odla gärna majs, ärter,
buskbönor eller jordärtskocka (solros) tillsammans
med gurkväxter, men inte potatis, kryddor, rädisa.
Var mycket aktsam om rötterna vid planteringen.
De är känsliga för rotstörningar och uppskattar
därför marktäckning, som håller fukten kvar och
gör störande ogräshackning överflödig. Dessutom
håller sig fruktern rena. Vänta bara med täckningen
tills jorden blivit riktigt varm.

Cucumis sativus

Gurkor har odlats mycket länge. De äldsta fynden finns i Sydostasien och är daterade till 9750
f.Kr. Men förfäderna till vår nuvarande gurka är
ännu inte säkert identifierade. Troligen härstammar den från en oaptitlig vildväxande art, C.
hardwickii, som växer på Himalajas sydsluttningar
och i norra Indien.
För 4000 år sedan odlades den allmänt i större
delen av Asien och kom till Europa via Mellanöstern och Nordafrika. Men med Romarrikets fall
försvann den från Europa och började inte odlas
igen förrän på 1500-talet. Till Sverige kom gurkan
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under 1600-talet.
Läget för gurkodling ska vara vindskyddat och
soligt. Låt aldrig gurkan torka ut. Den kan lätt bli
bitter då. Se för övrigt under Odla gurkväxter.
SÅDD: Fröna sås vanligen inomhus eller i varmbänk 4-5 veckor innan utplantering. Så i krukor, 12 cm djupt och 3-4 frön i varje. Snabbast och säkrast groning fås vid 22-26 °C. Gallra till 1-2 plantor i varje kruka och låt dem stå ljust och luftigt.
Avhärda dem innan utplanteringen, som sker när
jorden blivit varm och all frostrisk är över. I varma
lägen går det även att så direkt på friland.
Gurkfamiljen

AVSTÅND: Mellan plantorna 10-25 cm och
mellan raderna 100-150 cm. Gurkans slingrande
rankor kan bindas upp för att spara utrymme.
SKÖRD: Skörda gurkorna efterhand som de når
önskad storlek. Låt dem inte förväxa till osmaklighet. Färska tål de inte någon längre lagring, men
inlagda eller syrade kan de sparas ett bra tag.
FRÖ: 1g innehåller 30-40 frön. En portion ger
10-15 bra plantor vid förkultivering eller räcker till
2-3 meter vid direktsådd. (Xin Tai och Suyo Long
har endast 5-6 frön/port.) Till 1000 plantor behövs
ca. 50g, vilket också sår ca. 100 sträckmeter på
friland.
3115 NORTHERN PICKLING: 48 dagar.
Mycket tidig konservgurka med medelgröna
frukter som, likt alla inläggningsgurkor, bör
skördas unga för bästa smak. Rankorna är ganska korta med riklig fruktsättning. Northern
Pickling, som är fläcksjukeresistent, har i alla år
gett störst skörd av de tidiga standarsorterna.
Introducerad 1955. Portion (ca. 20 frön)-20:-,
5g-39:-, 20g-126:-, 100g-225:-. Ekofrö.
3130 MINIATURE WHITE: 48 dagar. Gräddvit,
liten och knubbig. Lik ett ägg. Vår tidiga favorit. Plantan ger massor med frukter som skördas 5-6 cm långa. Utsökta, saftiga och utan frön
länge. Även frukter som har förvuxit och börjat
bli gula i skalet är njutbara om de skalas. Miniature White är snabb och producerar nya frukter
så länge den plockas. Portion (ca. 8-10 frön)-20:5g-58:-, 20g-126:-, 100g-340:-. Ekofrö.

3170 DIVA: 58 dagar. En av de bästa salladsgurkor vi odlat. Slät och tunnskalig, med ett
krispigt, sött, helt bitterfritt kött. Den blir 16-19
cm lång, men smakar som allra bäst kring 10-12
cm. Eftersom Diva är rent honlig och parthenocarp ger den frukt utan behov av befruktning. Resistent mot mjöldagg. Odlas både utomhus i varma lägen, under fiberduk, i tunnlar
och i växthus. Portion (6-8 frön)-20:-, 5g-98:-,
20g-285:-. Ekofrö.
3180 MARKETMORE 76: 61 dagar. Medeltidig slanggurka för nordliga förhållanden. På
friland eller i bänk. Den ger enhetliga, raka,
mörkt gröna, bitterfria frukter, 20-25 cm långa.
Marketmore har en lång skördeperiod och är
resistent mot fläcksjuka, mosaikvirus och mjöldagg. En pålitlig trotjänare. Portion (ca. 20 frön)20:-, 5g-39:-, 20g-84:-, 100g-225:-. Ekofrö.
3210 XIN TAI: 55 dagar. Slanggurka från norra
Kina för växthus och friland. En mycket tidig,
knottrig och lite åsig gurka med smak bland de
absolut bästa. Xin Tai är den snabba lillebrodern
till Suyo Long. Den är inte lika lång, ’bara’ 35
cm. och inte heller så åsig. Xin Tai är den tidigaste växthusslanggurka vi provat. Det är en
normalt pollinerad gurka och ger frön om den
får växa vidare. Den är frisk och sund och blir
aldrig bitter. Mot slutet av säsongen kan Xin
Tai ge en del böjda gurkor om den får växa fritt
på marken. Binder man upp plantan däremot,
blir nästan alla frukter raka. Endast portion
med 5-6 frön -20:-. Ekofrö.
3230 SUYO LONG (Soo Yow): 61 dagar. Den i
särklass godaste gurkan är en mycket gammal
sort från norra Kina. Frukterna, som blir 40-55
cm långa, är mörkt gröna, kraftigt åsade och
knottriga. Om plantan inte binds upp blir frukterna lätt krokiga. Suyo Long är tålig, resistent
mot mjöldagg och kan ge en stor skörd både i
varma lägen på friland och i växthus. En av
våra absoluta favoriter. Portion (ca. 5-6 frön)20:-, 5g-70:-, 20g-252:-. Ekofrö.

3160 CRISTAL APPLE eller Lemon. 58 dagar.
Frilandsgurka med klotrunda, ljust gulgröna
3240 TANJA: 63 dagar. Ger en slät (med några
frukter. De är spröda och saftiga och har en
få taggar), mörkt grön slanggurka, ca 30-35 cm
delikat smak. Fruktköttet är vitt och mycket
lång med ett utmärkt saftigt kött, helt bitterfritt.
lättsmält. Crystal Apple är godast när frukten
Den kan bindas upp i växthus eller slingra fritt
är 3-5 cm i diameter, innan den blekt gulgröna
i varma lägen på friland. Tanja är en lättodlad,
färgen övergår till gult och fröna blir hårda.
rubust och tålig gurka, som är njutbar t.o.m. när
Den är resistent mot flera virusarter och tål
den förvuxit till en decimeters tjocklek. Portion
torka bra. Portion (ca. 15 frön)-20:-, 5g-64:-, 20g(ca. 20 frön)-20:-, 5g-64:-, 20g-138:-. Ekofrö.
138:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
Gurkfamiljen
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3295 STRIPED ARMENIAN (C. melo): 60 dagar. Kallas p.g.a. sitt utseende och användning
för gurka, men är en s.k. grönsaksmelon, med
smak därefter. Utsökt, saftigt, lite sött kött.
Frukten är randigt ljus- och mörkgrön, lite luden, 30-50 cm lång och blir krokig om plantan
inte binds upp. Börja skörda när frukterna är
kring 20 cm. Striped Armenian är en givande
sort som trivs bäst i växthus. Portion (ca. 10
frön)-20:-, 5g-58:-, 20g-126:-.

Kalebass
Kalebass är en ettårig slingerväxt som odlats i
tusentals år. Den har troligen sitt ursprung i norra
Indien och har fortfarande stor betydelse både för
de omogna, ätliga frukternas skull och för de andvändbara och dekorativa, torkade skalen på mogna
frukter. Idag odlas kalebass allmänt i stora delar
av Asien, Afrika och Sydamerika. Flera varianter
finns med mer eller mindre goda frukter.
De torkade frukterna i varierande storlek och
form används bl. a. till instrument, husgeråd som

3299 HEDGEHOG, Cucumis dipcaseus: 85
dagar. Igelkottsgurka. En släkting till den vanliga gurkan. Odlas för sina taggiga, plommonstora frukter som torkas och används till dekoration. De är brun- och grönrandiga och växer
på en sirlig, slingrande planta med blad som
påminner om vattenmelon. Kan ge frukt utomhus i bra lägen, men säkrast i växthus. Smaken
på fruktköttet är syrlig. Portion (ca. 30 frön)20:-, 5g-58:-, 20g-126:-, 100g-340:-. Ekofrö.

Lagenaria siceraria vulgaris
tallrikar, skålar, koppar eller till lampor, vaser och
fågelholkar, leksaker och prydnader etc. etc.
Läs under gurkväxter och squash för mera
odlingsråd.
SÅDD: Så 3 cm djupt inomhus i början av maj
och plantera ut i varm, mullrik jord när frostrisken
är över. Bäst resultat får man i växthus. Men den
kan också bindas upp mot en solig vägg i södra
hälften av landet.
Bryt av hanblomman på förmiddagen då pollenet är fruktsammast och gnid den mot honblommans märke på pistillen för att säkra pollineringen,
speciellt i växthus.
AVSTÅND: ca. 40 cm mellan plantorna.
SKÖRD: För att påskynda mognaden, beskär
man revorna över ett blad ovanför frukten när plantan har 3-4 frukter. Låt de sitta kvar så länge som
möjligt utan att bli skadade av frosten. De torkas
inomhus och töms på sitt torra innehåll. För att förhindra att de drabbas av mögel under torkningen,
är det en god idé att torka av frukterna då och då
med t.ex. ättiksprit.
FRÖ: 1g innehåller 4-5 frön.
3300 KALEBASS: Traditionell Kalebass med
frukter som varierar i olika flaskformer. Små
omogna frukter går utmärkt att äta. Portion (ca. 10
frön)-20:-, 20g-145:-.

Melon

Cucumis melo

Melonen härstammar ursprungligen från Persien. Den odlades tidigt runt hela Medelhavet och
spreds med romarna till stora delar av Europa. Efter romarrikets fall har den endast uppträtt sporadiskt i Frankrike och England. Det var först under
1400-talet som den kom igen på allvar. Framför
allt i Frankrike, där den skattades mycket högt och
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flera nya varianter utvecklades.
Melonen odlas idag över hela världen i flera varianter. C. melo var. reticulatus är vår vanliga nätmelon, medan den släta och åsade melonen heter C.
melo var. cantalupensis. Den s.k. vintermelonen eller casaban, C. melo var. inodurus, som mest odlas
i Asien, saknar den mogna melonens väldoft.
Gurkfamiljen

3340 SAVOR (F1-hybrid): 78 dagar. Fransk
melon med ett kraftigt orange, aromatiskt kött.
Den är av s.k. Charentais-typ, vilket ger ganska
små frukter på upp till ett kilo med ett slätt grågrönt skal. De har svaga åsar och mörkgröna
suturer. Doften avslöjar när frukten är mogen.
Savor, som är lätt att odla i växthus, är tolerant
mot flera svampsjukdomar, däribland mjöldagg. Portion (8-10 frön)-20:-. Utgående sort.
Se sidan 112.
3360 CHARENTAIS: 80 dagar. Den gamla ursprungliga franska melonen, som gett upphov
till ett flertal modernare hybridsorter. Frukten
är slät med ett grågrönt skal med mörkare
ränder från pol till pol. Den brukar väga mellan
0,7-0,9 kg. Köttet är djupt orange och mycket
saftigt och aromatiskt. Charentais är en riktigt
delikat dessertmelon. Portion (ca. 10 frön)-20-,
100 frö-140:-, 500 frö-570:-. Ekofrö.

Ny sort 2008

Liksom övriga i familjen gurkväxter, är melonen
en ettårig ört med handflikiga blad, gula blommor
(som ibland är tvåkönade) och saftiga frukter.
Melon kräver mycket värme och odlas helst i
växthus eller drivbänk, i en fuktighetshållande,
mull- och näringsrik jord. Pensla pollen från flera
han- till honblommor samtidigt, om inte insekterna
kan komma in och låt varje planta få utveckla 4-6
frukter. Skugga och lufta om temperaturen stiger
över 30°C. Befruktningen kan bli dålig om det är
för varmt.
Det går bra att binda upp melon för att spara
utrymme i växthuset. Se också under gurkväxter
för mer råd om odling och bekämpning.
SÅDD: Se under gurka. Bästa groningstemperatur är omkring 30°C.
AVSTÅND: Lagom plantavstånd är 60-100 cm
när plantorna ska ringla på marken. Uppbundna i
växthus räcker det med 40 cm. Plantan kan behöva
hjälp att bära frukterna när den binds upp.
SKÖRD: Melonen är mogen när den grågröna
färgen skiftar över i blekgult till orange och frukten lätt lossnar. Charentaismelon skördas innan den
är övermogen och övergår i gult. Stjälken har nu
sprickor invid fruktfästet och den mättade doften
avslöjar att melonen är mogen. Förvara den svalt.
FRÖ: 1g är 30-40 frön. En portion ger minst 78 bra plantor.

3325 JENNY LIND: 76 dagar. Urspungligen
från Armenien, men förbättrad och namngiven
i USA kring 1850. Näktergalen från Sverige,
Jenny Lind, som var mycket populär i USA, fick
ge namn åt denna unika melon med sitt saftiga
limegröna kött, så sött och aromatiskt att du vill
sjunga. Frukten är ganska liten, kring 0,5 kg,
kraftigt nätad och har en turban vid blomändan. Portion (ca. 10 frön)-20:-, 5g-140:-, 20g475:-. Ekofrö.

3365 HALE´S BEST JUMBO: 85 dagar. En av
de mest odlade sorterna under 1900-talet både
inom yrkesodlingen och i hemträdgårdarna.
Introducerades som namnsort 1923, men har
odlats länge innan dess. Kraftigt nätad oval
frukt med ett laxfärgat, fast, sött kött. Portion
(ca. 10 frön)-20:-, 100 frö-140:-, 500 frö-570:-.
Ekofrö.

3380 SUGAR BABY (Citrullus lanatus): 76
dagar. En mycket tidig vattenmelon som ger
hygglig skörd t.o.m. på friland i södra Sverige
3330 SUGAR NUT (F1-hybrid). 77 dagar. en bra sommar. Annars behöver den hjälp av
Spansk honungsmelon s.k. kanariemelon, som fiberduk, plasttunnlar eller växthus. Plantan är
ger nästan klotrunda, släta, varmt gula frukter rankande men småväxt och ger klotrunda,
på upp till 1 kg. Köttet är vitt, saftigt och mycket mycket mörkgröna frukter på upp till 2-3 kg.
sött. Litet fröhus. Sugar Nut håller sig mogen Köttet är kraftigt röd-orange med små mörkoch skördad längre än de flesta meloner. Port. bruna frön, sött och mycket sprött. Portion (ca.
(ca. 8-10 frön)-20:-. Utgående sort. Se sid. 112.
10 frön)-20:-, 5g-50:-, 20g-185:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
Gurkfamiljen
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3350 SWEET GRANITE: 70 dagar. En av de
tidigaste för friland och växthus. Den ger något
avlånga, svagt nätade frukter på 1-1,5 kg med
orange fruktkött. De växer på medelkraftiga
rankor, som går bra att binda upp. Sweet Granite
har utvecklats för nordliga förhållanden och är
motståndskraftig mot fusarium.Portion (ca. 15
frön)-20:-, 5g-140:-, 20g-475:-. Ekofrö.

Squash och Pumpa
Squash och pumpa, som båda tillhör gurkfamiljen Cucurbitaceae, är ettåriga slingerväxter från
Mellanamerika. Deras ursprung är höljt i dunkel
och någon vildväxande släkting som kan vara förfader har inte hittats.
Den tidigaste squashen var liten och bitter och
det var troligen bara de protein- och mineralrika
fröna som användes. Men redan för 9000 år sedan
odlades squash och pumpa som påminner om de
vi har idag. De har alltsedan dess haft stor betydelse som basföda hos indianerna i syd-, mellanoch nordamerika. Tillsammans med bönor och
majs.
Då européerna kom till Amerika, förvånades de
över den mängd och den mångfald som squashen
fanns i. Från små, söta och saftiga till hårda, torra
bjässar som bakades hela i glöden.
I Europa mottogs den amerikanska squashen
med svalt intresse. Den ’pumpa’ som alltsedan Babylons hängande trädgårdar, via Romarriket, odlades i Europa under Medeltiden, var med all säkerhet av släktet Lagenaria (kalebass).
Det var inte förrän på 1800-talet som squashen
fick status som värdig mänskoföda. Med ett undantag. Italienarna, som fastnade för de snabbväx-

SOMMARSQUASH
Sommarsquash är en tidig, buskliknande planta,
som producerar mängder av ny frukt så länge de
skördas. Några enstaka sorter med slingrande rankor finns också. Se i sortbeskrivningarna.
Den går dåligt att lagra, högst några veckor i
svalen. Storväxta höstexemplar kan klara någon
månad i ett torrt och svalt (7-16°C) utrymme.
De små frukter som ruttnar från spetsen har inte
blivit befruktade. Det brukar inte behövas, men är
vädret dåligt och insekterna få under blomningen,
kan man hjälpa till genom att överföra pollen från
han- till honblomma. Se under Odla gurkväxter.
SÅDD: Fröet kan sås direkt på friland när jorden är ordentligt uppvärmd (min. 15°C). Det gror
inte, utan ruttnar om jorden är kylig. Säkrast är att
dra upp plantor inomhus eller i drivbänk. Så ca. 3
cm djupt i krukor med 2-4 frön i varje, ca. 4 veckor
innan beräknad utplantering. Spara 1-2 plantor och
låt dem stå ganska varmt, ljust och luftigt. Avhärda
dem successivt och plantera ut när jorden blivit
varm och risken för nattfrost är helt förbi. Squash
har känsliga rötter, så var försiktig vid planteringen.
AVSTÅND: Mellan plantorna 40-80 cm och
mellan raderna 90-130 cm. Vid grupplantering: 34 plantor/grupp och 120-150 cm mellan grupperna.
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Cucurbita pepo och C. maxima

ande och milda squashvarianterna, hade för 300 år
sedan fått fram sin Zucchini. Men det var via USA,
som den i större omfattning kom till det övriga
Europa kring förra sekelskiftet. Tillsammans med
ett stort antal andra sorter, både för sommar- och
vinterbruk.
Men ett stort frågetecken i squashens historia är
deras väl dokumenterade odling och användning i
östra Asien, långt före vår tideräknings början. Hur
kom de dit ? Varifrån ? Eller började de där ?
Squash och pumpa är lättodlade, men vill ha en
varm, mullrik, fuktig och näringsrik jord. Gödsla
med kompost och väl brunnen naturgödsel och odla
den på en vindskyddad, solig plats. Täck gärna jorden med växtavfall när den blivit varm, för att hålla
den fuktig och frukterna rena. Skydda om det är
risk för frost. Se också under Odla gurkväxter för
mera odlingsråd.
Squash gillar speciellt att växa nära krasse och
gurkört, förutom de växter alla gurkväxter föredrar.
Vid fröodling kan C. pepo (sommarsquash och
pumpa) korsa sig med C. mixta och C. moschata
(vintersquash för varmare klimat). C. maxima (vår
vanliga vintersquash) kan också blanda sig med C.
moschata, men inte med C. pepo.

Cucurbita pepo
SKÖRD: Skär konsekvent av frukterna när de
är 10-20 cm långa. De är godast då. Råa, kokta,
stekta etc. etc. Leta recept i vårt recepthäfte.
FRÖ: 1g är 7-10 frön. En portion på ca.1 g ger
minst 5 bra plantor vid förkultivering. För plantor
till 100 sträckmeter behövs ca. 40g och vid direktsådd 50-70g.
3435 DARK FOG: 52 dagar. Är en utmärkt,
långsmal, mörkgrön zucchini. Frukten är skinande blank och har lite ljusare prickar i det
mörka. Dark Fog är en selektion av gamla pålitliga Black Beauty och skördas både som ung
courgette och som större för ungsbakning. Portion-20:-, 20g-130:-, 100g-355:-. Ekofrö.
3440 COSTATA ROMANESCO: 52 dagar.
Tydligt markerade ljusa åsar över en blekgrön
botten och ett mycket gott kött utmärker denna
gamla italienska zucchini. Den kraftiga plantan
ger också en fin skörd av stora, matiga hanblommor. Costata kan inte mäta sig med de nya
hybriderna i avkastning, men är överlägsen i
smak. Port.-20:-, 20g-130:-, 100g-355:-. Ekofrö.
Gurkfamiljen

3445 COCOZELLE: 55 dagar. Tilltalande och
lättodlad italiensk busksquash med långa,
slanka, cylindriska frukter. Skalet är ljusgrönt
med mörkgröna ränder. Köttet är ljust och fast
med fin zucchinismak. Cocozelle är en gammal
(1885) tålig, pålitlig zucchini som ger bra. Portion-20:-, 20g-130:-, 100g-355:-. Ekofrö.
3450 TONDO CHIARO DI NIZZA: 50 dagar.
Ger klotrunda frukter med mycket rik smak.
Perfekta för ungsbakning. Skalet, som är ganska tunt, är grönt med ljusa prickar. Frukterna
bör skördas när de är 10-15 cm för ugnsbakning
eller som små, 3-5 cm, och kokas hela. Tondo di
Nizza är en mer än hundraårig delikatess. Portion-20:-, 20g-158:-, 100g-430:-. Ekofrö.

3525 GOLD RUSH: 53 dagar. Välkänd ’golden
zucchini’ med mycket enhetliga, guldgula frukter. De blanka, cylindriska frukterna har ett
grönt skaft och ett fast, ljusgult kött. Gold Rush
är en lättodlad och lättskördad fin busksquash.
Portion-20:-, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.
3530 GOLDEN ZUCCHINI: 55 dagar. Är vår
gula zucchinifavorit. Ganska tidig och normalt
pollinerad. En av de få gula ickehybrider som
finns kvar. Den buskiga plantan ger en fin
skörd av jämna och blanka, guldgula frukter
med gult skaft. De är slanka och cylindriska och
har ett fast kött med mycket god zucchinismak.
Portion-20:-, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.

Ny sort 2008

3475 BENNING´S GREEN TINT: 54 dagar. De
plattrunda Patty Pan-frukterna med svagt vågad kant, har ljusgrön färg och ett slätt, mycket
gott kött. Benning´s frukter kan lagras i flera
veckor. Luftigt buskig planta. Portion-15:-, 20g105:-, 100g-285:-. Utgående sort. Se sidan 112.
3480 CUSTARD WHITE: 55 dagar. Ett vitt
flygande tefat med vågad kant. S.k. Patty Pan
frukt, med ett slätt, gräddvitt mycket gott kött.
Frukterna är godast vid 5 -10 cm i diameter. Råa
eller grillade har de en smak som påminner om
kronärtskockbotten. Större frukter bakas i ugn.
Custard White har odlats sedan för-columbiansk tid i Nord - Mellan- och Sydamerika och
beskrivs första gången 1591 av en fransk botaniker. Port.-20:-, 20g-235:-, 100g-760:-. Ekofrö.
3490 SUNBURST (F1-hybrid): 52 dagar. En ny,
tidig squash med s.k. patty pan-frukt. Frukterna, som är klart och kraftigt mörkgula, är
tjockt plattrunda, ufo-liknande med vågad kant.
Portion-20:-. Utgående sort. Se sidan 112.
3510 YELLOW STRAIGHTNECK: 50 dagar.
En jämntjockare, slätskalig, ljusgul, rak Yellow
Crookneck. Betydligt tidigare och ger större
skörd. Mycket god och lätt att använda, men
inte riktigt lika mogen i smaken som den långsammare Yellow Crockneck. Mycket odlingsvärd. Port.-20:-, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.

3545 YELLOW CROOKNECK: 60 dagar. Katten bland hermelinerna. En annorlunda, lite
senare busksquash med mörkt gula, knottriga
frukter, formade som käglor med böjd hals.
Köttet är fast och ’smörigt’ gott med en smak i
en klass för sig. Den godaste sommarsquashen
enligt många. Yellow Crookneck bör skördas
ca. 15 cm lång. Portion-20:-, 20g-130:-, 100g355:-. Ekofrö.

3580 TROMBONCINO (C. moschata): 58 dagar. Den lilla trombonen är en ovanlig gammal
italiensk squash. De släta, limegröna frukterna
blir långa, 5-6 cm tjocka och är uppsvällda vid
blomändan där alla frön är samlade. Skördas
helst vid 30 cm längd, men är fullt njutbar även
om den blivit en halvmeter. Köttet är slätt och
3515 ZEPHYR (F1-hybrid): 53 dagar. Ny typ av fast. Smaken är mild med en antydan av kronsommarsquash som har ett fastare kött med en ärtskocka. Den kraftiga plantan är rankande
delikat, lite nötaktig smak. Frukten är tvåfärgad, och fin att binda upp. Får den ringla fritt på
gul med ljusgrön blomända, och avsmalnande marken blir frukterna oftast krokiga. Tromcylindrisk, s.k. straightneck. Portion-20:-, 20g- boncino kan förvaras ganska länge. Portion20:-, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.
158:-, 100g-430:-. Utgående sort. Se sidan 112.
Alla priser är inklusive moms.
Gurkfamiljen
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Cucurbita pepo och maxima

PUMPA
Pumpan är en kraftig, slingrande växt som botaniskt klassas till samma art som sommarsquash,
men den har ett hårdare skal och kan förvaras betydligt längre. Några enstaka sorter klassificerats
som C. maxima (vintersquash).
Frukterna är oftast blekgula till orange och kan
bli mycket stora. Rekorden på frukter på flera
hundra kilo är många. Här i Norden har vi dock
mest odlat de avlånga ljusgula formerna.
Pumpan är inte fullt lika värmekrävande som
squash eller gurka, men odlas på samma sätt. Se
vidare under Odla gurkväxter för råd.
SÅDD: Se sommarsquash.
AVSTÅND: Pumpan är rankande och kan bli
mycket storväxt, så ge den ordentligt utrymme.
SKÖRD: Skörda innan frosten skadar frukterna.
Pumpan kan lagras i flera månader utan samma värmebehandling som vintersquash. (Med undantag
av maxima-pumpor). Den används till allt ifrån soppor och grytor till pajer, desserter, marmelad och
inläggningar. Se mer i vårt häfte med recept.
FRÖ: 1g är 2-10 frön beroende på sort. I en
portion är det frön till 5-10 plantor.
3625 VEGETABLE SPAGHETTI- Spagettipumpa: 95 dagar. Annorlunda pumpa som
antas komma från Manchuriet och västra Kina.
Frukten är oval, väger mellan 2-4 kg och har en
ljust gul färg. Den kokas eller bakas oftast hel,
delas och det gula fruktköttet, som liknar spagetti, repas ur med gaffel. Spagettipumpan har
ett hårt skal och kan sparas länge. Portion-20:, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.
3630 NEW ENGLAND PIE: 100 dagar. Är en
vacker orange pumpa från USA, som introducerades före 1863. Sedan dess har den varit en
av de mest odlade sorterna. Frukterna är tillplattat runda, väger 1,5-3 kg och har ett ganska
tjockt, gott, kraftigt orange kött. Perfekt för
pumpkin pie. New Engl. Pie kallas också Small
Sugar. Port.-20:-, 20g-130:-, 100g-355:-. Ekofrö.
3635 LONG PIE: 102 dagar. En riktig matpumpa med ett tjockt, orange, trådfritt, sött
kött. Frukten är avlång, 25-50 cm och 8-15 cm i
diameter och liknar en förvuxen mörkgrön
zucchini. Färgen övergår i lagret helt till orange.
Används framför allt till pajer, grytor, soppor.
Long Pie är mycket gammal och odlades i USA
innan europerna kom dit och var för 50 år sedan
en hårsmån från att försvinna för alltid. Portion-20:-, 20g-158:-, 100g-430:-. Ekofrö.
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3650 CONNECTICUT FIELD: 110 dagar.
Pumpan för Halloween som också går fint att
äta. Är det bara en hygglig sommar, då ger
Connecticut verkligen stora oranga frukter. De
väger lätt 5-10 kg och har ett sött, orange pumpakött lämpligt för ’pumpkin-pie’. Portion-20:-,
20g-158:-, 100g-430:-. Ekofrö.
3655 DILL´S ATLANTIC GIANT(C. maxima):
115 dagar. Den verkliga jätten med världsrekord på över 600 kg. Normalt ger den orangelaxfärgade frukter mellan 25-50 kg. Om plantan
får god plats, mycket omsorg, näring och sol
och endast bär en frukt, är vikter på 100-150 kg
inget ovanligt. Köttet är orange och gott.
Portion(ca. 8 frön)-20:-, 20g-143:-, 100g-390:-.
3665 PRYDNADSPUMPA: 95 dagar till fullmognad. Det är en mycket dekorativ blandning av små, tidiga sorter. Innehåller sorter
som Apple, Pear, Nestegg, Crown of Thorns,
Yellow-warted, Small Orange, Flat-Striped och
andra. Prydnadspumporna håller sig mycket
länge om de torkats väl efter skörden. Portion20:-, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.
3675 LADY GODIVA: 100 dagar. En nakenfröig pumpa som fått sitt namn efter legenden
om Lady Godiva. Frukterna är plattrunda och
varierar mellan 1 – 6 kg. De största kan ge upp
till 500 gram stora, olivgröna frön helt utan
skal. De är mycket näringsrika, med höga halter av flera viktiga oljor, protein och spårämnen
och kan njutas färska, torkade, rostade, med
eller utan salt. Fruktköttet är trådigt och ganska
smaklöst. Lady Godiva introducerades 1972.
Portion 20:-, 20g-190:-, 100g-620:-.
3680 KAKAI: 100 dagar. Nakenfröpumpa som
odlas för de olivgröna, helt skalfria frönas skull.
Den vackra orange frukten med sina mörka
gröna ränder ger mängder av stora, näringsrika, delikata frön. Portion-20:-, 20g-130:-, 100g355:-. Utgående sort. Se sidan 112.
3690 ROUGE VIF D´ETAMPES (C. maxima):
110 dagar. En mer än hundraårig fransk pumpa
med ett kraftigt rödorange skal. Populär i södra
Europa med sin stora, plattrunda frukt på 5-10
kg. Där säljes den i klyftor på marknaden.
D´Etampes med sitt fasta, oranga, något söta
kött, odlas och används som vintersquash. Portion-20:-, 20g-235:-, 100g-760:-. Ekofrö.
Gurkfamiljen

VINTERSQUASH
Vintersquash är en annan art än sommarsquash
(undantag finns) och kallas så för att den går utmärkt att lagra. Inte bara över vintern utan, vid rätt
behandling, upp till ett år för vissa sorter.
Skalet är hårt och formen och storleken varierar
mellan små, släta droppar till vårtiga jättar. I färger från mörkrött, över hela spektrat, till blåsvart.
Vintersquash uppfattas som en ganska ny grönsak av de flesta. Men redan på slutet av 1800-talet
fanns det flera sorter i handeln i Sverige. Av någon
anledning försvann de flesta efter första världskriget och glömdes bort.
I vårt klimat där vi måste kunna lagra grönsakerna över vintern, borde vintersquash vara en
självklarhet. Den är dessutom extra värdefull med
sitt höga näringsinnehåll och sin delikata smak.
Växtsättet är oftast slingrande och de behöver
stor plats. De behöver också en ganska lång frostfri säsong. I norr bör de odlas i drivbänkar och växthus eller under någon form av skyddsduk för att
ge en säker skörd. (Duken måste lyftas så att bina
kan befrukta blommorna). De är dock inte lika
värmekrävande som t.ex. gurka. En fin sommar kan
en del sorter ge en hygglig skörd långt upp längs
Norrlandskusten utan något skydd.

Cucurbita maxima och pepo
tydligt. Det kraftiga bladverket brukar skydda frukterna mot den första nattfrosten. Ju mer mogna de
är, desto längre går de att lagra och smakar bättre.
Är frukterna smutsiga, så torka av dem med vatten, ev. med lite ättika eller sprit i. Låt de lufttorka
och bilda korkvävnad inomhus efter skörden. Idealet är ett luftigt utrymme med en temperatur på 2532°C i ca.10 dagar. En värmefläkt gör god nytta
om man har en stor skörd. Förvara dem sedan på
ett svalt (7-16°C) och torrt ställe med god luftcirkulation. De bör helst inte ligga emot varann.
Det enklaste sättet att förvara frukterna är att
bara lägga dem som prydnad på en hylla i köket
eller i ett rum och sedan äta upp dem efterhand.
Eller så snart de visar tecken på något mögelangrepp.Oftast vid skaft- el. blomändan. Vi har förvarat frukter över ett år på det sättet.
Vintersquash av arten C. pepo kan lagras utan
att genomgå speciell torkning. Men kan inte lagras
lika länge med bibehållen kvalité och smak.
För att påskynda tillväxt och mognad av frukterna, kan man låta varje planta bära 2-3 st. De andra fruktanlagen och småfrukterna skäres bort och
ätes som sommarsquash. Det går också att beskära
rankorna om de blir för långa.
Vintersquash används på alla möjliga sätt. Ugnsbakad i halvor, gratinerad, stekt, stuvad, i soppor,
grytor och såser och sötad i pajer, desserter och
bakverk. Se vidare i vår receptsamling för squash
och pumpa.
FRÖ: 1g innehåller 2-10 frön. En portion räcker
till ca. 5 plantor. Till 100 plantor behövs 20-60g
och till 100 sträckmeter vid frilandssådd behövs
40-80g
3810 GOLD NUGGET: 85 dagar. Mycket tidig
vintersquash. De buskiga plantorna, som är
lätta att skydda mot den tidiga frosten, ger ca.
5 st. ganska små, runda till något plattrunda,
laxorange frukter med fint kött och mycket bra
lagringsegenskaper. De är 10-15 cm i diameter
och väger 5-10 hg. Gold Nugget tar liten plats
och är perfekt för ugnsbakning. Medelstora
frön. Portion 20:-, 20g-130:-, 100g-355:-.

Köttet är kraftigt gult till mörkt orange, sött, mer
eller mindre fiberfritt och mycket matigare än hos
sommarsquash och pumpa. Det är vitamin- och mineralrikt och har samma vatteninnehåll som t.ex.
morot. Smaken påminner närmast om sötpotatis.
3815 NAERATUS: 85 dagar. Denna tidiga
SÅDD: Se under sommarsquash.
AVSTÅND: Ge plantorna 50-80 cm i raden och ryska sort ger kraftigt oranga frukter på ca. 1
håll 100-240 cm mellan raderna beroende på sort. kg. med ett sött, trådfritt kött. Plattrunda och
Vid grupplantering: 3-4 plantor/grupp, 180-240 cm släta till formen. Plantan är kompakt utan längre
revor. Naeratus är snabb och tålig och ger
ifrån varandra.
SKÖRD: Låt dem växa så länge som möjligt. mycket fin frukt för att vara så tidig. Frukterna
Men skörda, med 5 cm av skaftet, innan frosten kan lagras en bra bit in på våren. Kallas också
når dem. Frostskador försämrar hållbarheten be- för Ulöbka. Portion 20:-, 20g-143:-, 100g-390:-.
Alla priser är inklusive moms.
Gurkfamiljen
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3860 GREEN HOKKAIDO-Blue Kuri: 98 dagar. Denna gamla japanska vintersquash har
svagt åsade, lite plattrunda, släta och mattgröna frukter på 1-1,5 kg. Det gula, fiberfria och
fasta köttet är ’smörigt’ sött. Green Hokkaido
är en tålig, långrankande sort som går mycket
bra att lagra. Har stora frön. Portion 20:-, 20g175:-, 100g-475:-. Ekofrö.

3830 SWEET MAMA (F1-hybrid): 95 dagar.
Odlingssäker och givande japansk busksquash
(enstaka rankor förekommer). Den plattrunda
frukten på 1,5-2,5 kg är mörkgrön med mossfärgade ränder och fläckar. Köttet är tjockt,
gulorange, sött och nötigt. Sweet Mama, som
tillhör kabocha-gruppen, ger en stor lagringsduglig skörd. Medelstora frön. Port. 20:-, 20g190:-, 100g-620:-. Utgående sort. Se sid. 112.
3835 BLACK FOREST: 95 dagar. Ger en mindre, riktigt mörkt grön frukt för långlagring. Den
tillhör kabocha-gruppen med plattrunda frukter. Köttet är djupt orange, helt trådfritt, medeltorrt och har en kraftig och söt smak. Det påminner mycket om sötpotatis. Black Forest ger
normalt 3-4 frukter per planta. Har stora frön.
Portion 20-, 20g-143:-, 100g-390:-. Ekofrö.
3840 BUTTERCUP (Burgess stam): 95 dagar.
Traditionellt välkänd (sedan 1925) och vädertålig vintersquash med mycket mörkgröna,
svagt åsade, trumformade frukter på 1-2 kg.
Den har ett vackert orange-gult, fiberfritt, slätt
kött med utpräglad söt smak av bästa kvalitet.
Buttercup har ett tunt, hårt skal och kan lagras
till långt fram på våren. Stora frön. Portion 20:20g-130:-, 100g-355:-. Ekofrö.
3850 RED KABOCHA: 95 dagar. Är en härligt
mörk orange vintersquash. Den tillhör kabochagruppen med sina plattrunda frukter på 1-2 kg.
Fruktköttet är slätt och nötaktigt sött och djupt
orange i färgen. Plantan är rankande, men drar
inte iväg så långt. Väl avmognad håller sig Red
Kabocha minst ett halvår på hyllan. Utmärkt
att baka i ung eller steka i skivor. Stora frön.
Portion 20:-, 20g-175:-, 100g-475:-. Ekofrö.
3855 UCHIKI KURI - Orange Hokkaido: 92
dagar. En traditionell japansk sort med droppformade, orangeröda, släta frukter på 1-2,5 kg.
Köttet är kraftigt orange, fiberfritt och med en
något söt och nötliknande smak. Ushiki kan
som mogen och vältorkad lagras länge. Stora
frön. Portion 20:-, 20g-190:-,100g-620:-. Ekofrö.
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3865 MARINA di CHIOGGIA: 100 dagar. En
välkänd, kraftig sort från nordöstra Italien. Frukten är plattrund, väger 2-3 kg. och har ett
småbuckligt mörkgrönt till brungrönt skal.
Köttet är kraftigt orange-gult och mycket gott.
Frukten kan lagras länge. Stora frön. Portion
20:-, 20g-130:-, 100g-355:-. Ekofrö.
3870 TURK’S TURBAN: 95 dagar. Den liknar
verkligen en turban med ett bulligt huvud som
sticker upp. Färgen är kraftigt orange med gröna, krämvita och röda ränder. Frukten väger 12 kg. Köttet är orange och gott, men Turk’s Turban odlas främst för dekoration. Den håller sig
mycket bra om den skördas fullmogen. Introducerad innan 1818. Stora frön. Portion 15:-,
20g-130:-, 100g-355:-. Utgående sort. Se sid. 112
3872 RED TURBAN: 95 dagar. En rödare variant av den välkända frukten, som oftast används till dekoration. Den liknar en turban
med sitt stora och iögonenfallande, uppväxta
blomsterfäste. Färgen är djupt röd med ränder
i vitt och grönt. Plantan växer rankande och ger
frukter på 1-3 kg. Köttet är orange och gott,
utmärkt att ungsbaka. Portion ( 6 stora frön)20:-, 20g-285:-, 100g-890:-. Ekofrö.
3875 GOLDEN HUBBARD: 90 dagar. En tidig
Hubbardsquash för långlagring med ett kraftigt rödorange, lite knottrigt skal. Den är krafGurkfamiljen
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3825 BLUE BALLET: 95 dagar. Lättodlad och
pålitlig lillebror till den storväxta Blue Hubbard. Med släta, gråblågröna, svagt plattrunda,
1- 2 kg frukter. Köttet är slätt och fiberfritt,
lysande orange och med en behaglig nötaktig
sötma. Blue Ballet ger lagom stora frukter som
kan sparas minst ett halvår. Portion ( 6 medelstora frön)-20:-, 20g-285:-, 100g-890:-. Ekofrö.

tigväxande och ger 2-4 kg tunga frukter. De är
runda med spetsiga, lite grönrandiga ändar
och har ett tjockt kött,som är orangegult och
slätt. Har stora frön. Portion 15:-, 20g-130, 100g355:-. Utgående sort. Se sidan 112.

har en mycket fin kvalitet. Lämplig till ungsbakning. Tuffy, som behöver sol och värme för
att mogna riktigt, kan lagras 3-5 månader. Har
medelsmå frön. Portion 15:-, 20g-130:-, 100g355:-. Utgående sort. Se sidan 112.

3885 BLUE HUBBARD: 105 dagar. Mycket
gammal, storväxt, tålig sort för lagring. Frukterna med sina släta, men kulliga, hårda, silverblå skal, väger allt mellan 2 och 15 kg. De är
avsmalnande i ändarna och har ett tjockt,
orangegult, slätt kött med fin kvalitet och smak.
Klarar av ett kyligare klimat än de flesta och
kan ge en bra skörd långt norrut. En mogen
Blue Hubbard kan lagras upp till ett år. Stora
frön. Portion 20:-, 20g-143:-, 100g-390:-. Ekofrö.

3985 DELICATA ZEPPELIN (C. pepo) har
funnits som namnsort sedan 1894 och har ännu
inte överträffats i smak som ugnsbakad. Frukten är cylindrisk, 15 – 20 cm lång och väger
kring ett halvt kilo. Färgen är gräddvit med
mörkgröna ränder som övergår i orange vid
lagring. Plantan växer samlat med någon liten
utlöpare. Zeppelin vill liksom alla Delicatasorter
ha en lång sommar för att ge rikligt med frukt.
Kan lagras i några månader utan att förlora sin
fina smak. Port. 20:-, 20g-143:-, 100g-390:-. Ekofrö.

3895 BANANA PINK JUMBO: 105 dagar. Den
bär stora, 3-8(25)kg, släta, ljust orange -laxrosa
frukter. De är cylindriska med avsmal-nande
ändar. Köttet är gul-orange, fast, torrt, perfekt
för ungsbakning. Väl mogen håller sig Banana
länge. Medelstora frön. Portion 15:-, 20g-130:-,
100g-355:-. Utgående sort. Se sidan 112.
3930 RONDINI (C. pepo): 80 dagar. Ger tidigt,
små klotrunda, mycket mörkgröna frukter. Den
småväxta, rankande plantan bär 5-15 apelsinstora frukter med ett hårt, tunt skal, som gulnar
alltmer under lagringen. De kan lagras i 3-4
månader utan att förlora förlora sin fina smak.
Rondini kokas (20 min.) eller bakas (30 min.)
oftast hel. Stick några hål i skalet för att undvika
övertryck. Dela och njut av det gula köttet
direkt ur skalet med smör och kryddor. Härstammar från Sydafrika. Har medelsmå frön.
Portion 20:-, 20g-175:-, 100g-475:-. Ekofrö.
3955 SWEET DUMPLING (C. pepo): 100 dagar. En liten, mycket dekorativ delikatess. Den
gräddvita, plattrunda, åsiga frukten med mörkgröna strimlor ätes oftast fylld och bakad i ugn.
Köttet är gyllengult med helt rätt struktur och
sötma. Det är en av de allra godaste. Men behöver en bra sommar för att ge säker frukt.
Sweet Dumpling håller sig bra med bibehållen
smak i 3-4 månader. Har små frön. Portion 20:, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.

3995 FIKONBLADSPUMPA (C. ficifolia): 90
dagar. Ger mycket vackra, enhetliga frukter på
3 kg. De liknar gigantiska mörkgröna plommon överstänkta med vita fläckar. Rankorna
med sina fina fikonblad kan bli mycket långa.
10 m. är inget ovanligt. Köttet är vitt och används bl.a kanderat i bakverk. ’Ficifolia’ kallas
också Änglahår. Medelstora frön. Portion 15:-,
20g-143:-, 100g-390:-. Utgående sort. Se sid. 112

SQUASHRECEPT: Många har frågat efter recept på framför allt vintersquash. Det finns inte
många i svenska kokböcker.
Därför har vi samlat och översatt ett antal utländska recept. Nästan 100 stycken. Både på vinter- och sommarsquash och pumpa. De flesta av
dem har vi provat själva.
Recepthäftet kostar inget, utan vi förlitar oss helt
på frivilliga bidrag för att täcka produktionskostnaderna och portot.

3975 TUFFY (C. pepo): 90 dagar. S.k. acornsquash som odlades av indianerna i sydvästra
USA långt innan européerna kom dit och fortfarande är mycket populär . Frukten är som
mogen mycket mörkt grön, åsad, spetsig i blomändan och väger kring 1 kg. Köttet är gult och
Alla priser är inklusive moms.
Gurkfamiljen
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Korgblommiga - ASTERACEAE
Den här mycket stora familjen kallades tidigare Compositae och innehåller allt ifrån små örter till träd. Omkring 19 000 olika arter. Korgblomman,
som egentligen är en tät samling av många små blommor, är lätt att känna
igen. Också fröet, som faktiskt är en nöt, är oftast typiskt med sin hårpensel
för långa flygfärder. Många av de vanligaste blommorna i trädgården är
korgblommiga. Grönsakerna och kryddorna är betydligt färre.
De flesta medlemmarna i familjen är ettåriga och blommar och ger frö
samma år. Men det finns också de som är två-och fleråriga. Många är i
grunden självbefruktande, så risken för korsningar vid fröodling är liten under normala somrar.
För att vara alldeles säker på att slippa korsningar, måste sorterna skiljas åt med flera hundra meter. I en liten odling, där några få ev. korsbefruktningar inte spelar någon roll, räcker det med ett betydligt kortare
avstånd. Låt bara inte två olika sorter växa alldeles intill varann.
Allt frö mognar inte samtidigt och många arter måste skördas i omgångar.

Cikoria

Cichorium intybus och endivia

Cikoria eller Vägvårda tillhör den korgblommiga familjen, och är en perenn växt som växer
vild i stora delar av Europa och även i södra
Sverige. De odlade formerna, rot- eller drivcikoria
(var. sativum), sallats- eller bladcikoria (var.
foliosum), har liksom Escarole- och Frissésallat (C.
endiva) under århundraden förbättrats som gröda
genom urval.
Rotcikorian används bl.a. som kaffeersättning
och till att driva fram den torpedformade s.k. julsallaten i vintermörkret. Sallatscikorian finns i
många varianter. Allt ifrån spretiga maskrosliknande gröna blad till knutna röda huvuden (radicchio).
Escarole har bredare, slätare blad, medan
Frissé har djupt flikiga och krusiga. Båda har ett
löst knutet huvud med ett blekt, milt inre. För att
ytterligare bleka bladen kan ytterbladen bindas upp
eller hela plantan täckas några dagar innan skörd.
Det är framför allt i Italien och Frankrike som
cikoria odlas i större omfattning. Deras mer eller
mindre beska smak gör att många har svårt att riktigt uppskatta cikorian. Men blandad med mildare
sallat är den en spännande ingrediens.
Cikorian har samma krav på jord och vatten som
vanlig sallat, men vill ha lite varmare under groningen. I gengäld är den frosttåligare på hösten.
SÅDD: Så 1 cm djupt när jorden blivit uppvärmd
(min. 10°C). I kall jord ökar stocklöpningsrisken.
Cikorian kan också förkultiveras och planteras ut
när frostrisken är över.
AVSTÅND: Gallra till 20-30 cm mellan plantorna och ha 40-50 cm mellan raderna.
SKÖRD: Sallatscikoria odlas för bladens och
huvudets skull och kan skördas till sent på hösten.
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Medan rot- eller drivcikorian ger en kraftig pålrot för drivning under vintern. Den kan också torkas, rostas och malas till ett kaffesurrogat, som är
mycket vanligt på kontinenten.
Rötter för drivning skördas sent. Blasta av någon cm. över rothalsen, putsa och korta till 15-20
cm. Låt dem torka något innan de förvaras som
morötter. Vid drivning ställer man dem tätt i en djup
låda eller hink med jord, fuktig sågspån eller torv.
Är utrymmet absolut mörkt behöver man inta täcka.
Men bäst resultat får man om rötterna täcks med
ett 20 cm tjockt lager av torr sågspån eller torv.
Förvara lådan i mörker vid en temperatur på 1520 °C. Efter 4-6 veckor skördas gulvita, spröda huvuden. Utsätts de för ljus blir de gröna och beska.
FRÖ: 1g är ca. 500 frön. En portion sår minst 5
meter. Till 100 sträckmeter behövs 7-10g.

SALLATSCIKORIA
Cichorium intybus var. foliosum
4010 CATALOGNA FRASTAGLIATA: 40
dagar. ’Italiensk maskros’ kallas denna sallatcikoria som har maskroslika, långa, mörkgröna,
djupt skurna blad med vit, saftig mittnerv. De
kan skördas i småplantstadiet likväl som fullt
utväxta med kraftigare smak. Blomstjälken används som sparris. Sommarsådda plantor kan
övervintra. Catalogna har en mild beska och är
sen att gå i blom. Portion (ca. 500 frön)-20:-, 5g38:-, 20g-100:-, 100g-260:-. Ekofrö.
Korgblommiga

4015 VARIGATA di CASTELFRANCO: 80
dagar. Mycket vacker sallat från Italien. Uppskattad åtminstone sedan 1700-talet. Bladen är
överstänkta med kraftigt vinröda fläckar, allt
ifrån de yttre klargröna till de inre gräddgula
hos det löst samlade huvudet. De är sötbeska
och förgyller den tamaste sallad. Castelfranco
är lättodlad, frisk och tålig och står skördefärdig långt in på senhösten. Rötterna kan drivas som rotcikoria. Portion (ca. 300 frön)-20:-,
5g-38:-, 20g-100:-, 100g-260:-.
4020 PAIN DE SUCRE - Sugar Loaf: 80 dagar.
Kombinerar cikorians beska med en tilltalande
sötma. Huvudet, som påminner om en cossallat, är svagt skruvat, 30-40 cm högt, ljust grönt
med ett vitt inre. Det är saftigt och ovanligt milt.
Sugar Loaf är en stadig, lättodlad och delikat
sallat, som är extra god vid skörd på hösten
efter lite frost. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-44:, 20g-143:-, 100g-390:-. Ekofrö.
4025 ROSSA di TREVISO: 85 dagar. Snygg,
elegant sallat från Treviso i norra Italien. Huvudet är torpedformat och övergår i en kraftig
vinröd färg då vädret blir svalare på hösten.
Bladen liknar små båtar med en intensiv kontrast mellan det glänsande vinröda och de bländvita nerverna. Rossa di Treviso, som fanns redan på 1700-talet, är mjäll med en svag beska.
Rötterna kan förvaras och drivas som vintersallat. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-44:-, 20g143:-, 100g-390:-. Ekofrö.

RADICCHIO eller Rosensallat
Cichorium intybus var. foliosum
4030 CHIOGGIA RED PRECO No.1: 60 dagar. En modern italiensk radicchio som tidigt
ger välknutna, kompakta, vinröda huvuden
med vita bladnerver. Red Preco, som sås på
senvåren, knyter sig fort när svalare höstväder
kommer. Radicchio är en ganska ’svår´, väderkänslig gröda, men Red Preco har visat sig vara
pålitlig. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 2g-88:-, 5g185:-, 20g-630:-. Utgående sort. Se sidan 112.

inte sås i kall jord, då risken för stocklöpning
ökar. Men klarar en del frost på hösten. Portion
(ca. 250 frön)-20:-, 5g-65:-, 20g-170:-. Ekofrö.

ROT- eller DRIVCIKORIA
Cichorium intybus sativum

4040 DI BRUXELLES -Brussels Witloof: Välkänd cikoria för drivning under vintern (Se under Cikoria-skörd). Den ger också massor av
något mörkgröna, sågtandade blad som påminner om maskrosens i smaken. Brussels Witloof har alltsedan mitten av 1800-talet odlats för
vintersallat och kaffesurrogat. Portion (ca. 800
frön)-20:-, 5g-38:-, 20g-100:-, 100g-260:-.

ESCAROLE

Cichorium endivia

4060 GROBO: 50 dagar. Mycket jämn och fin
escarole med ett stort, löst sammansatt, självblekande huvud. De breda, upprättväxande
klart gröna ytterbladen är vågiga och omsluter
ett sprött, gult inre med en utsökt escarolesmak.
En svag frisk beska blandad med en mjuk sötma.
Den är mycket trögblommande och lämplig för
sådd under hela säsongen. Grobo klarar en hel
del frost på hösten. Portion (ca. 100 frön)-20:-,
2g-78:-, 5g- 150:-, 20g-480:-. Ekofrö.

FRISSÉ

Cichorium endivia var. crispum

4075 PANCALIERI: 55 dagar.Italiensk frissé
med krusiga och starkt flikiga blad. Det stora,
löst samlade huvudet är mörkgrönt med ett
4035 PALLA ROSSA: 70 dagar. Gammal ita- självblekande, krämvitt inre. Pancalieri, som
liensk sort med klotrunda, kraftigt vinröda, tä- funnits som namnsort sedan 1885, är frisk och
ta huvuden. De skinande, blanka bladen har tålig och står skördefärdig länge. Den kan sås
vita, spröda nerver. Smaken är milt cikoria- under hela säsongen och tål flera minusgrader
besk, mildare närmare mitten. Palla Rossa är på hösten. Frissé är ett vackert och gott inslag i
mycket dekorativ och lättodlad och förvånans- en sallad. Portion (ca. 500 frön)-20:-, 5g-65:-,
värt jämn för att vara en så gammal sort. Bör 20g-170:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
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Sallat

Lactuca sativa

Sallat är en korgblommig växt och har odlats
långt innan vår tideräknings början av både perser,
egypter och greker. Troligen har den selekterats
fram ur ett vanligt ’ogräs’- Taggsallat ( Lactuca
serriola) under flera tusen år.
Romarna, som har spridit många grönsaker över
Europa, tog över sallatsodlingen efter grekerna. Det
var inte bara plocksallat i olika färger, utan också
huvudsallat med avlånga lösa huvuden, s.k. Cossallat, efter den grekiska ön där romarna hittade
den. De använde sallat både som mat och medicin.
Vår vanliga huvudsallat dyker upp under medeltiden och har, efter en trevande början, blivit
den mest odlade sallaten. Nu tillsammans med de
senare formerna isbergs- och bataviasallat.
Sallat kan man odla på de flesta jordar. Men den
bästa får man på en mullhaltig, lucker och fuktig
jord. Den har ett måttligt behov av näring och tillgången på fosfor och kalium är betydligt viktigare
än kväve, som i överskott ger lösa huvuden.
Sallat är en svalväderväxt och varma, torra perioder ger ofta kantbränna (tipburn) på bladen och
invändig röta. I synnerhet om det finns mycket
kväve i jorden. Idealtemperaturen är 16-18°C.

jordbundna, så att spruta både jord och småplantor
med algextrakt och/eller fräkenspad har bra effekt.
SÅDD: Så glest och ca. 0,5 cm djupt. Fröna behöver ljus och en temperatur under 18°C för att
gro. Högre temp. ger sen och svag groning.
Sallat kan drivas mycket tidigt i växthus (jordtemp. min. 5°C) eller sås inomhus och i drivbänk
3-5 veckor innan utplantering på friland. Avhärda
plantorna successivt. Plantera dem grunt och vattna.
Väl avhärdade tål de flesta flera minusgrader.
Direktsådd kan ske så snart jorden reder sig.
Vattna i såraden om jorden är torr. Det sänker också
temperaturen lite vid högsommarsådd. För att ha
tillgång till färsk sallat hela sommaren och hösten,
så i omgångar eller flera sorter med olika utvecklingstid. Höstsådd för övervintring kan lyckas.
AVSTÅND: Gallra i god tid. Huvudsallat, i synnerhet isbergssallat, behöver ett plantavstånd på 2530 cm för att kunna bilda huvud. Övriga sorter 2025 cm. Håll ett radavstånd på 35-50 cm.
SKÖRD: Huvudsallaterna skördas så snart de
bildat huvud. Plocksallaten efterhand som bladen
växer till eller som hel fullvuxen planta.
FRÖ: 1g innehåller 700-1100 frön. En normalportion sår 5-10 meter på friland eller ger 100-250
plantor för utplantering. För 100 sträckmeter behövs ca. 5g vid direktsådd. 20g ger plantor till 1000
m2. 50-100g behövs för att direktså 1000 m2.
(MTO) = mosaikvirustestat frö.

BATAVIASALLAT
Lactuca sativa var. capitata crispum
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4115 CARDINALE: 48 dagar. En vacker, frisk
och lättodlad bataviasallat. De buckliga, klart
vinröda bladen övergår i friskt grönt mot mitten. De omsluter ett sprött inre med mycket fin
smak. Cardinale, som liknar en korsning mellan huvud- och cossallat, skördas både som
babyleaf och som fullt utväxt. Står skördefärdig
mycket länge och kan sås hela säsongen. Port.
(ca. 300 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.
Korgblommiga
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Den växer helst i ett vindskyddat, men ändå luftigt läge. Den får inte torka ut och vill gärna ha lite skugga under soliga, heta dagar.
Odla gärna sallat tillsammans med morötter, rädisor, jordgubbar, gurkor och lök, men inte med
fänkål el. vinruta.
Angrepp av insekter är ovanligt. Eventuella
bladlöss kan bekämpas med upprepade kraftiga
vattenduschar, algomin eller träaska, färskt nässelvatten, renfane- eller malörtsté etc. Under regniga
perioder kan sniglarna göra stor skada. Håll dem
under kontroll med olika fällor som vittjas dagligen och upprepad spridning av kalk, träaska, sot,
stenmjöl, algomin eller salt.
För att förhindra eller mildra svampangrepp,
som är ett betydligt större hot för sallaten, är växelbruk viktigt. De flesta mögel- och rötsporerna är

Bataviasallat har länge varit en mycket uppskattad huvudsallat, framför allt i Frankrike. Den är
nästan lika spröd som isbergssallat, men smakar
mer, är mera näringsrik och betydligt lättare att
odla. Dessutom klarar den av ett kyligare klimat.
Det finns flera sorter som hamnat mittemellan
med osäker klassificering.
Bataviasallaten är sakta men säkert på väg hit
och kommer i framtiden att ta över en stor del av
isbergssallatens popularitet.
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4133 ANUENUE: 55 dagar. En batavia som kan
liknas vid en underbar blandning av spröd
plocksallat och en liten fast isbergsallat. Bladen
är tjocka, buckliga, glansiga och klart gröna,
milda och saftiga. Anuenue, som kommer från
Hawaii där namnet betyder regnbåge, är lättodlad och tålig och anpassar sig utmärkt till
vårt klimat både vår, sommar och höst. Portion
(ca. 300 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.

4150 MARAVILLA de VERANO: 65 dagar.
Ursprungligen från spanska Pyreneerna. Står
skördefärdig längst av alla med sitt väl knutna
huvud. Det är grönt med vinröda kanter och
krämvitt inuti. Bladen är glänsande, tjocka,
buckliga och krispiga. Maravilla är inte skördefärdig med de tidigaste, men det kompenseras
av den långa skörden av utsökt batavia. Port.
(ca. 300 frön)-20:-, 5g-110:-, 20g-380:- Ekofrö.

4140 MARVEL OF FOUR SEASONS: 65 dagar. En fransk sallat från mitten av 1800-talet
med burgunderröda blad som övergår i lysande grönt kring ett välknutet gräddvitt huvud. Bladen är tjocka, saftiga och mycket goda.
Som namnet anger kan den odlas under hela
säsongen. Den röda färgen blir djupast på hösten. Marvel of four seasons bildar snabbt huvuden som bör skördas i tid. Portion (ca. 300 frön)20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.

4185 WEBB’S WONDERFUL: 65 dagar. En
gammal pålitlig, robust och ståtlig huvudsallat från före 1885. Numera klassad som batavia,
tidigare som isbergssallat. De buckliga, kraftigt
gröna ytterbladen döljer ett medelstort, fast
huvud med vita, spröda blad. Webb’s, som inte
är lika enhetlig som en del nyare sorter, växer
lika bra under blöta som torra somrar och går
sent i blom. Portion 15:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Utgående sort. Se sidan 112.

COSSALLAT

Lactuca sativa var. longifolia

Cossallat har fått flera namn i Sverige. Den kallas både Roman- eller Romersk sallat och Bindsallat. Cossallat är det ursprungliga namnet, och
används i stort sätt över hela världen. Namnet kommer från den grekiska ön Kos, där den här sallatstypen odlades redan under antiken. Det är den mest
odlade sallatsvarianten, globalt sett. Och dessutom
den godaste, enligt många.
Cossallat är lättodlad, frisk och förnöjsam och
ger ett högbyggt huvud. De upprättväxande bladen är avlånga med en kraftig och spröd mittnerv.
4215 LITTLE GEM - Sugar Cos: 55 dagar. En
av de godaste sallaterna. Huvudet är litet, ca. 15
cm högt men ändå relativt tjockt. Ytterbladen
har en kraftig ljusgrön färg, är svagt buckliga
och omsluter ett mycket sprött, gult inre. Little
Gem (fr. Sucrine)är snabb och kan stå lite tätare.
Den är också bra för tidig och sen sådd i växthus och bänkar. Little Gem introducerades
redan 1903. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-110:20g-380:-. Ekofrö.

4245 VENEZIANER. 65 dagar, Ståtlig cos-/
plocksallat som skiljer sig med sina klargröna,
långa, sågtandade blad. Upprättväxande löst
knutet huvud med spröda, saftiga blad med
kraftig mittstjälk. Venezianer växer snabbt och
står skördefärdig längre än de flesta. Portion
(ca. 250 frön)-20:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4250 JERICHO. 65 dagar. Är en ny, modern
sensation från Israel med en smak som slår det
mesta. Det är bara lilla Little Gem som kan mäta
sig med denna söta, krispiga cossallat. Men i
storlek är Jericho dess motsats. I välgödslad
jord kan det kompakta huvudet med sina lite
buckliga blad lätt bli 40 cm högt. Mycket tåligt
mot sommarhetta och drabbas inte av s.k.
tipburn. Den enda nackdel vi upptäckt är en
benägenhet att gå i stock lite för lätt vid tidig
sådd. Så i omgångar. Portion (ca. 300 frön)-20:5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4255 BLONDE MARACHÈRE: 65 dagar. Stadig, kraftig, vackert ljusgrön cos som odlades
redan innan 1868, med en väl dokumenterad
delikat smak. De lite buckliga bladen med kraftig ljus mittnerv döljer ett ljusgult inre. Blonde
Marachère kan stå skördefärdig ett tag. Portion
(ca. 400 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.

4240 FRECKLES: 65 dagar. ’Fräknar’ säger det
mesta om utseendet på denna fina cossallat.
Bladen är friskt ljusgröna översållade med vinröda fläckar. Huvudet är det typiska högbyggda
coshuvudet med söta, saftiga blad som döljer
ett gult, sprött inre som behåller sina fräknar.
Freckles är en engelsk variant av den gamla 4260 WINTER DENSITY: 66 dagar. Är egentösterrikiska Forellenschluss. Portion (ca. 400 ligen en korsning mellan cossallat och huvudfrön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.
sallat. Huvudet är tungt, kompakt och väl samAlla priser är inklusive moms.
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lat. Det blir ca. 20 cm högt och har en glänsande, kraftigt
mörkgrön färg. De är krispiga, saftiga och söta. Winter
Density tål en del frost på hösten. Portion (ca. 400 frön)-15:, 5g-90:-, 20g-320:-. Utgående sort. Se sidan 112.
4265 PARRIS ISLAND: 65 dagar. Är en ’äkta’ cossallat
med ett upprätt, ca.30 cm högt huvud. Bladen är svagt
buckliga med en spröd mittnerv. De yttre mörkgröna och
de inre krämvita. Parris Island är mycket vital, frisk och
enhetlig. En av de mest odlade cossallaterna idag. Port. (ca.
300 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-.Ekofrö.
4270 CRISP MINT. 70 dagar. Storväxt, extra spröd och söt,
mild smak utan minsta tendens till beskhet i sommarhet-

HUVUDSALLAT

4335 DEER TONGUE: 58 dagar. De ovanliga, trekantiga
bladen är svagt buckliga och skinande gröna, ibland med
en vinröd ton i kanten. De är tjockare än hos andra sallater,
men ändå krispiga och smörigt goda. Deer Tongue, som
ger ett något högbyggt, löst huvud, är en gammal(1740)
sort som länge fått högsta betyg av sallatsälskare.
Portion(ca.300 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.
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4275 ROUGE d’HIVER: 70 dagar. Stilig, vinröd cossallat,
med fin smak. Det klassiska, cos-huvudet är en skönhet i
trädgården och på bordet. Den är köldtålig och står skördefärdig länge. Rouge d’hiver är en gammal (1840) sällsynt
sort från Pyreneerna. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-90:-,
20g-320:-. Ekofrö.

Lactuca sativa var. capitata

4320 BUTTERCRUNCH: 55 dagar. Kompakt, mörkt grön
huvudsallat med utmärkt smak. Ytterbladen är blanka,
buckliga och omsluter ett mindre gult huvud, som är
ovanligt krispigt och fast för att vara huvudsallat. Buttercrunch tål värme och blommar sent. Utmärkt också för s.k.
baby-leaf. Port (ca. 300 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.

4340 RED DEER TONGUE: 58 dagar. Mörkt vinröd variant av den gamla välkända Deer Tongue med sina typiska
spetsiga och saftiga blad. Det är en storväxt sallat som
närmast är ett mellanting mellan huvud- och plocksallat.
Den skinande röda färgen är inte helt dominerande. Ibland
förekommer plantor med gröna fläckar eller grönaktiga
skiftningar. Vackra de också och lika smörigt goda. Red
Deer Tongue är mycket frisk och står skördefärdig länge.
Portion (ca. 250 frön)-20:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4345 RED CROSS: 48 dagar. Mycket fin röd huvudsallat
som ger ett stort, vackert huvud med fylligt saftiga blad.
Ljust gulgröna i bottnen och röda längre ut. Kan sås under
hela säsongen och har visat sig mycket trög att gå i blom.
Tål både hetta och kyla utan att bli dålig. Red Cross är en
verkligt delikat och vacker huvudsallat. Portion (ca. 200
frön)-20:-, 5g-280:-, 20g-980:-.
4355 PIRAT. 60 dagar. Har flera namn. I Tyskland, som är
dess ursprungsland, heter den både Brauner Trotzkopf och
Sprenkel. Den ger ett tätt och sprött huvud omgivet av
klargröna lite buckliga blad med rödbruna kanter. Pirat,

30

tan. Dessutom står den skördefärdig länge. Färgen är
skinande mörkt grön, växtsättet något öppet upprätt och
bladen är lite fransigt buckliga. Crisp Mint, som påminner
om Jericho (inte lika söt, men står längre) har inte gjort
någon besviken än. Port. (ca. 250 frön)-20:-, 5g-110:-, 20g380:-. Ekofrö.

som är en vidareutveckling av gamla välkända Merveille
des Quatre Saisons, är en av de bästa huvudsallater vi
provat. Vacker, delikat och mycket trög att gå i blom.
Portion (ca. 250 frön)- 20:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4360 SPECKLED BIBB. 64 dagar. Spektakulärt vacker med
sina äppelgröna blad nerstänkta av kastanjebruna fläckar.
Mild och spröd med ett ganska löst huvud med ett krämgult inre. Omnäms redan 1799 och försvarar sin plats bland
alla fantastiska sallater tack vare sin fina smak och skönhet.
Portion (ca. 250 frön)-20:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4370 MILAN: 64 dagar. En ståtlig och enhetlig huvudsallat.
Huvudet är ganska stort, fast och väl skyddat av de något
upprättväxande ytterbladen. Färgen är glänsande medelgrön med ljusare innerblad. Det är en mycket frisk sallat,
resistent mot bladmögel. Milan ger en stor, fin skörd och
står skördefärdig länge. En modern, ’vanlig’ sallat fr. Tyskland. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-280:-, 20g-980:-. Ekofrö.

ISBERGSSALLAT
Lactuca sativa var. capitata crispum
4425 CRISPINO: 72 dagar. En tidig sort från Australien
som visat sig vara mycket pålitlig. Huvudet är ganska stort
och fast med skinande grönt yttre och ett vitt inre. Den har
färre ytterblad och kan växa lite tätare än de flesta. Crispino
ger ett stort utbyte av felfria huvuden med mycket bra
kvalitet, även om vädret inte är det bästa för isberg.Portion
( ca. 200 frön)-20:-, 5g-170:-, 20g-560:-.
4440 PABLO: 75 dagar. Är en underbar, spröd och isigt
krispig sallat som klassificeras både bland isberg och batavia.
Bladen är mörkt vinröda upptill och går över i ljust grönt
mot mitten. De har ett skinande blankt, nästan metalliskt
skimmer över sig och sluter sig till ett lite löst knutet
huvud. Mycket vacker. Pablo är riktigt saftig och god med
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4445 RED ICEBERG: 75 dagar. Är en skinande vacker ’röd’
isbergssallat. De yttre bladen, som omsluter ett fast, medelstort, isbergsprött huvud, är kraftigt överdragna med
burgunderrött. Huvudet står skördefärdigt relativt länge
utan att bli mjukt och mosigt i sommarhettan. Red Iceberg
är en pålitlig isberg för vårt klimat. Portion (ca. 200 frön)20:-, 5g-170:-, 20g-560:-.
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en smak bland de bästa och står skördefärdig mycket
länge i landet. Sorten kommer från Seed Savers Exchange
i USA. Portion ( ca. 200 frön)-20:-, 5g-170:-, 20g-560:-.

4455 VIENNA(Saladin): 77 dagar. Enhetlig, storväxt, mörkgrön isberg för friland. Huvudet är ganska fast (framför allt
på lite tyngre jord), väl samlat och sprött. Vienna är en frisk,
lättodlad och säker isbergssallat med lite mindre näringsbehov än normalt. Den står skördefärdig ovanligt länge.
Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-280:-, 20g-980:-. Ekofrö.

PLOCKSALLAT
Lactuca sativa var. crispa
4520 BLACK SEEDED SIMPSON: 42 dagar. Utomordentligt fin plocksallat som är tidigast av alla. De ljusgröna,
krusigt vågiga bladen är mycket spröda och saftiga.
Simpson, som växer kraftigt och bildar ett löst huvud som
fullvuxen, klarar torka och hetta och odlas från tidig vår till
höst. Den är sen att gå i blom och mycket omtyckt alltsedan
1850. Portion (ca. 400 frön)-20:-, 5g-72:-, 20g-260:-. Ekofrö.
4535 AMORINA: 45 dagar. Mycket kraftigväxande Lollo
Rosso-variant med intensivt röd färg. Bladen är vågiga och
krusiga. Smaken är typisk för Lollo. God, men inte delikat.
Amorinas främsta företräde är den fantastiska färgen och
fina formen. Står länge i landet, är lättodlad och mycket
frisk. Port. (ca. 150 frön)-20:-, 5g-280:-, 20g-980:-. Ekofrö.
4545 ROYAL OAKLEAF: Denna mycket gamla plocksallat, omnämnd redan 1686, har återupptäckts som en
gourmet-specialitet. Den bildar en tät rosett av skinande,
medelgröna, tunna och möra blad. De är starkt flikiga, likt
ekblad och blir aldrig bittra. Oakleaf tål sommarhetta bra,
är trögblommande och ger mycket. Odlas också för babyleaf. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.
4550 COCARDE: 46 dagar. ”Giant Red Oakleaf”. Ger ett
stort, upprätt och väl samlat huvud. Som en vas. Bladen är
flikiga som ekblad med en lång, kraftig och krispig stjälk.
De har mörkgrön bottenfärg överdragen av skinande mörkt
vinrött. Cocarde, som står skördefärdig mycket länge, är en
mycket vacker fransk sallat av bästa kvalitet. Portion ( ca.
200 frön)-20:-, 5g-170:-, 20g-560:-. Ekofrö.
4555 MERLOT: 47 dagar. Skinande blanka, mörkt, mörkt
vinröda, buckliga blad med lite fransig kant. Mörkröd
redan som babyplanta. Alla som provodlat den prisar
dess skönhet. Bildar ett löst huvud. Står länge innan den
går i blom. Merlot är god men inte delikat. Det är framför

allt utseendet som gör den till en så attraktiv nykomling.
Portion ( ca. 200 frön)-20:-, 5g-170:-, 20g-560:-. Ekofrö.
4560 SALADBOWL: 48 dagar. En välkänd, storväxt och
limegrön plocksallat. Bladen är smakligt tunna, flikiga och
lite vaxiga. Salad-bowl behåller sin kvalitet länge och är
mycket tålig mot sommarhetta. Det är en lättodlad, uthållig
och tämligen blomningströg sort som ger massor av blad.
Portion (ca. 400 frön)-20:-, 5g-72:-, 20g-260:-. Ekofrö.
4565 RED SALAD BOWL: 51 dagar. Röd ekbladssallat
med burgunderrött på grön botten. Bladen, som är djupt
flikiga och delikat tunna, bildar en kraftig och tät rosett. Sen
att gå i blom. Red Salad Bowl är en lättodlad, tilltalande och
lättanvänd sallat. Blir mycket stor om den får plats. Portion
(ca. 400 frön)-20:-, 5g-72:-, 20g-260:-. Ekofrö.
4570 GALISSE. 48 dagar. Är en ny, frisk, ljust limegrön och
mjäll plocksallat som står längst av alla. Den kan liknas vid
en kompakt lillebror till den storväxta Saladbowl. Port.
(100frön)- 20:-, 5g-280:-, 20g-980:-. (MTO). Utgående sort.
4575 RED SAILS: 48 dagar. En av de mest blomningströga
röda plocksallaterna. De skinande, djupt vinröda bladen är
buckliga, något fransiga och har en klart grön bottenfärg
som skiner fram under det röda. Den bildar ett kraftigt, löst
knutet, mycket vackert huvud. Red Sails är en utmärkt
sallat som aldrig blir bitter. Vanlig som s.k. baby-leaf.
Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö
4580 FLASHY GREEN BUTTER OAK. 50 dagar. Växer
snabbt och ger massor av stora, ljust gröna ekblad överstänkta med rödbruna fläckar. Den är inte bara vacker utan
också mycket spröd och mjäll. Trög att gå i blom vid
försommarsådd och en av de bästa på hösten vid sommarsådd. Portion 15:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö. .
4585 BERENICE: 50 dagar. En ny, lyxig, glänsande, djupt
grön ekbladssallat med ganska långa och smala blad. De är
mycket spröda och krispiga med sina kraftiga mittnerver.
Även som baby-leaf. Mycket frisk med motståndskraft mot
flera virussjukdomar. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-280:-,
20g-980:-. Utgående sort. Se sidan 112.
4590 LES ORIELLES DU DIABLE: 50 dagar. Djävulsöron. En gammal fransk sallat med spetsiga, pilformade,
glänsande grön-vinröda blad som växer i en stor, tät,
stjärnlik rosett. De är spröda och smakliga, i synnerhet som
unga. Les Orielles du Diable, som närmast är ett mellanting
mellan plock- och huvudsallat, tål sommarhetta utmärkt
och är sen att gå i blom. Port. 15:-, 5g-90:-, 20g-320:-. Ekofrö.
4600 SALADINI är vår egen utvalda blandning av sallatsorter, för att få variation utan att behöva köpa flera påsar.
Vi har gjort en blandning av både tidiga plocksallater och
senare huvuden i färger från klart ljusgrönt över mörkgrönt till rött, med ett stänk av endive, rucola och machésallat. Så fröna glest och börja plocka blad och plantor tidigt
för att slutligen ge de som är kvar ett avstånd på 15-20 cm.
Portion (ca. 500 frön)-20:-, 5g-72:-, 20g-260:-. Ekofrö.

Alla priser är inklusive moms.
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Vintersallat (Fält-, Maché-)
Vinter- eller fältsallat eller maché (vårsallat i
Danmark) är en förädlad bladväxt i Vänderotfamiljen, Valerianaceae, och har använts mycket
länge i Europa och USA. Den bildar en låg rosett
av blanka, gröna blad och skördas året runt i mildare klimat. Här odlas den ute under säsongen och
i växthus under vintern.
Fältsallaten är mycket tålig, C-vitaminrik och
lättodlad. Klarar åtskilliga frostperioder under senhöst och tidig vår. Den har dessutom en fin arom
helt i en klass för sig själv.
SÅDD: Så ca. 1 cm djupt. Tidigt under glas och
sedan på friland fram till sensommaren för en lång
höstskörd och övervintring. Håll jorden fuktig under groningen, som tar 10-14 dagar. I större delen
av landet kan fältsallat också sås i kallhus på hösten för en tidig vårskörd. Under glas bredsår man
ofta fältsallat. Ca. 3g/m2
AVSTÅND: 10-15 cm mellan plantorna och 2530 cm mellan raderna.
SKÖRD: Knip av hela rosetten vid jordytan så
snart den blivit stor nog att äta och till långt in på
senhösten. Bladen används helst färska som sallad, men också tillagade som spenat och mangold.
FRÖ: 1g är 600-700 frön. En portion på 1,5 g
sår 4-5 meter. Till 100 meter behövs ca. 20g.

Rucola

Valerianella locusta

4750 LARGE LEAVED D´ORLANDA: 45-70
dagar. En gammal (1863) vacker favorit bland
salladsälskare. Den är en mörkgrön, kompakt
rosett med relativt stora (5-10 cm), avlångt skedformade blad. Smaken är mild med en arom av
’citronblomma’. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g48:-, 20g-165:-, 100g-510:-. Ekofrö.
4770 VIT: 50 dagar. Är en av de mest odlade
sorterna idag. Den är snabbväxande, köldtålig
och kan sås året runt. De ovala bladen är skinande mörkgröna, ganska långstjälkade och
har en mild, lite mintaktig arom. Vit ger en stor
skörd och är motståndskraftig mot falsk mjöldagg. Portion (ca. 400 frön)-20:-, 5g-36:-, 20g117:-, 100g-320:-. Ekofrö.

Eruca sativa

Rucola/Roquette är en korsblommig växt i kålsläktet, som använts som salladsväxt sedan urminnes tider. Den härstammar från Sydeuropa och
växer vild i södra Frankrike, Italien och Spanien.
Rucola bildar en öppen tuva av mörkgröna, avlånga, mjukt flikiga blad med en kryddig smak..
Den är snabbväxande och får inte sakna vatten.
Även stjälkar och blommor kan användas i sallader och olika rätter. Rucola går lätt i blom under
högsommaren. Blir bäst under vår och höst. I synnerhet sensommarsådd ger fin höstskörd som står
länge och inte besväras av insekter.
SÅDD: Rucola växer snabbt och bör sås i omgångar från tidig vår. Så 0,5 cm djupt. Vattna gärna
i såraden. Den kan även sås inomhus hela året.
AVSTÅND: Behöver inte gallras om den är
glest sådd. Ge den 15 cm för kraftiga plantor.
SKÖRD: Ta späda blad eller hela plantor tidigt.
Avskurna plantor ger ytterligare en skörd.
FRÖ: 1g innehåller 500 frön. En portion räcker
till att direktså 5-10 m.

4800 RUCOLA: Snabb, lättodlad salladsväxt
med mjukt skurna blad. Blommar med vita
blommor. Så i omgångar. Portion (ca. 1000
frön)-20:-, 20g-47:-, 100g-150:-. Ekofrö.
4810 SURREY: Ny, vacker variant med djupt
skurna blad. Den liknar vild rucola, men är
betydligt större och inte lika stark i smaken.
Snabbväxande och sen att gå i blom. Portion
(ca. 600 frön)-20:-, 20g-72:-, 100g-235:-.
4815 VILD (Italiensk) RUCOLA (Diplotaxis
tenuifolia). Gror långsammare, växer saktare,
har mindre, smalare, flikigare, mörkare blad
och går i blom med gula blommor betydligt
senare än vanlig Rucola. Däremot mera sting i
smaken. Kan skäras ner flera gånger och klarar
oftast övervintring under täckning. 4500 frö/g.
Portion (ca. 2000 frön)-20:-, 5g-47:-, 20g-175:-,
100g-530:-. Ekofrö.

Alla priser är inklusive moms.
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Portulak

Portulaca oleracea sativa

Portulak är en försummad salladsväxt, som tillhör den lilla familjen Portulacaceae. De förädlade
och odlade formerna är mycket uppskattade, bl.a. i
Kina, Indien, Mellan- och Sydeuropa och Mexico.
Det är de köttiga, spröda och saftiga bladen och
stjälkarna som änvänds. De växer på en rikt förgrenad, tuvliknande planta som trivs bäst i full sol på
en måttligt näringsrik jord.
Portulak växer ganska snabbt till 15-25 cm, är
mycket näringsrik och har en frisk, lite syrlig arom.
Innehåller, förutom antioxidanter, bland annat höga
halter av A och C-vitamin (mer än t.ex spenat) och
av fettsyran Omega 3.
SÅDD: Så grunt i omgångar efter att jorden blivit uppvärmd. Låt inte sådden torka ut. Portulak
kan också dras upp inomhus och planteras ut när
frostrisken är över, eller stanna kvar inomhus som
krukväxt året runt.
AVSTÅND: Gallra till 10-20 cm mellan plantorna. De kan bli ganska storväxta ibland.
SKÖRD: Klipp av hela skott och lämna ca. 5
cm kvar av stjälken. Den bryter nytt och kan skördas flera gånger till. Portulak tål frost dåligt och

Kardon

4830 GRÖN PORTULAK: 50 dagar. Den vanliga klargröna varianten med sina skinande
blanka blad och sitt mer upprätta växtsätt. Växer
snabbt och anses skydda mot onda andar. Portion (ca. 1200 frön)-20:-, 5g-45:-, 20g-140:-, 100g410:-. Ekofrö.
4845 GYLLENE PORTULAK: 50 dagar. Har
något större blad än sin gröna släkting och en
guldgul färgton, framför allt på stjälkarna.
Anses vara lite finare i smaken och uppskattar
varmt väder. Portion (ca. 800 frön)-20:-, 5g-63:20g-210:-. Ekofrö.

Cynara cardunculus

Kardon är en flerårig växt i den korgblommiga
familjen och är en nära släkting till kronärtskockan.
De har båda sitt gemensamma vilda ursprung i Sydeuropa. Odlas som ettårig hos oss.
Kardon odlas för sina ätliga bladstjälkar. Men
även det inre av roten används. Plantan kan bli riktigt stor och är mycket dekorativ i trädgården med
sina kraftiga, silvergröna, djupt skurna blad med
vit undersida.
Den vill ha en välgödslad, väldränerad jord och
får inte torka ut.
SÅDD: Kardon behöver en ganska lång säsong
och får därför förkultiveras. Så inomhus eller i
bänk, 1-2 cm djupt, 6-8 veckor innan utplanteringen
då jorden blivit lite uppvärmd. Den växer snabbt
och tål några graders frost på hösten.
AVSTÅND: Ge plantorna bra plats. Minst 60
cm till närmsta granne.
SKÖRD: För att få den eftertraktade, milda
smaken måste stjälkarna blekas i 3-4 veckor innan
de ska skördas. Knyt om papp, kraftigt papper eller en säck. Eller kupa upp jord runt stjälkarna. Vid
skörden putsas bladen och de yttersta stjälkarna
bort. Resten av stjälkarna kokas mjuka och befrias
ev. från sina tydliga strängar. Njut dem som de är
med smör eller använd dem istället för fänkål el.
Korgblommiga

måste skyddas med täckmaterial om man vill förlänga skörden på hösten.
Blad och skott används oftast råa i sallader. Men
de går också utmärkt att koka eller steka några sekunder eller lägga in i olja och vinäger.
FRÖ: 1g innehåller ca. 2400 frön och en portion räcker till att så åtskilliga meter. Till 100 sträckmeter behövs 5-10g.

bladselleri i olika recept. De kan också ätas råa efter att strängarna dragits bort.
FRÖ: 1g innehåller 25 frön. En portion räcker
till 20-30 plantor.

4860 GIGANTE DE ROMAGNA: 100 dagar.
En storväxt och ståtlig, ljusgrönt silverfärgad
kardon med långa och breda vita stjälkar och
flikiga blad. Portion (ca. 50 frön)-20-, 20g-78:-,
100g-285:-.
Alla priser är inklusive moms.
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Kardborrerot
Kardborreroten tillhör den korgblommiga familjen och är en mycket vanlig rotfrukt i Asien. Framför allt i Kina och Japan där den används både i
kulinariskt och medicinskt syfte. Den är ett måste
på det japanska julbordet. Kardborreroten kan närmast jämföras till utseende och odlingssätt med
svartroten. Smaken varierar från plats till plats, men
påminner om kronärt- och jordärtskocka.
Kardborreroten är mycket lättodlad. Följ odlingsråden för svartrot, men ge den betydligt större
avstånd. Gärna 30 cm mellan plantorna i raden.
SKÖRD: Både unga stjälkar och blad kan ätas
som mangold eller spenat. De små gallringsrötterna
är en delikatess med blad och allt.
De djupa rötterna måste grävas upp försiktigt
på hösten och förvaras som morot. De kan också
få övervintra på friland och skördas tidigt året därpå
innan de börjar gå i blom. Får de stå kvar bildar de

Kronärtskocka
Kronärtskockan tillhör den korgblommiga familjen och har sitt vilda ursprung i Sydeuropa och
har selekterats i många hundra år. Den är egentligen flerårig, men odlas oftast som ettårig hos oss.
Det är bara i de södra delarna av landet som den
har en chans att övervintra, skyddad mot stark kyla
av ett tjockt täckmaterial.
Kronärtskocka odlas för sina outslagna blommor. Växten är imponerande och vacker med sina
stora silvergröna blad och sina kraftiga blomstjälkar
som lätt blir mer än meterhöga. Oskördade utslagna
blommor används torkade i blomsterarrangemang.
Den vill ha en välgödslad, väldränerad djup jord
och får inte torka ut.
SÅDD: Se under Kardon på sida 33.
AVSTÅND: Minst 60 cm till närmsta granne.
SKÖRD: Blomknopparna skördas efterhand
strax innan de öppnar sig och kokes i lättsaltat vatten i 20 min. De tål lite lätt nattfrost på hösten.
FRÖ: 1g innehåller 25-35 frön. En portion
räcker till 10-20 plantor.

Arctium lappa var. edula
en stor, dekorativ planta med violetta tistelblommor
och taggiga bollar. Fröna i bollarna kan användas
till groddning och ätas råa eller snabbkokta. Kardborrerötter används oftast skalade och kokta i alla
möjliga rätter och inläggningar, ensamma eller tillsammans med andra grönsaker.
FRÖ: 1g är ca. 100 frön. En portion sår kring 5
meter. Till 100 sträckmeter behövs ca. 20g.
4935 TAKINOGAWA LONG: 120 dagar. Har
långa, slanka, bruna rötter, 30-60 cm, med få
sidorötter. Bladstjälkarna är rödaktiga och ätliga
som unga. Köttet har en fin smak och är helt
trådfritt. Takinogawa är en av de bästa och
mest odlade sorterna och går bra att lagra i
källare över vintern. Portion ( ca. 100 frön)-20:, 5g-40:-, 20g-115:-. Ekofrö.

Cynara scolymus
4880 GREEN GLOBE: 90 dagar. Gammal (1863)
välkänd och pålitlig sort som ger ganska tunga
8-10 cm. stora, runda till plattrunda skockor på
plantor som blir 1-1,5 meter höga. Green Globe
är snabb nog att ofta ge fina skockor redan
första året här i mellansverige. Portion (ca. 50
frön)-15:-, 20g-155:-, 100g-680:-. Utgårnde sort.
Se sidan 112.

4870 IMPERIAL STAR: 85 dagar. En av de
snabbaste kronärtskockorna. Utvecklad för att
ge skörd redan första året. De kraftiga plantorna, som blir drygt en meter höga, ger 5-8
något högbyggda skockor med en diameter på
7-10 cm. Imperial Star är en ny, modern sort
med matiga skockor. Portion (ca. 15 frön)-20:-,
5g-168:-, 20g-570:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms
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Haverrot

Tragopogon porrifolius

Haverroten är en mycket gammal tvåårig kulturväxt i den stora korgblommiga familjen. Den
anses härstamma från Medelhavsländerna och
växer nu vild över stora delar av Europa, även
Sverige. De handelssorter som finns nu har selekterats fram ur denna.
Haverroten påminner om sin nära släkting svartroten, förutom att roten är blekgul, mera morotsformad och blommorna purpurröda, istället för
gula. Den odlas under samma förhållanden (se under svartrot) och ger en vinterhärdig rot med mycket
fin smak. I synnerhet efter ett par frostnätter. Den
kallas vegetariskt ostron i många länder den den
odlas. Övervintrande rötter bör skördas innan de
går i blom. Bladen är svagt söta och som unga utmärkta i sallader på våren efter vintern.
Haverroten är en prydnad i odlingen med sina
långa, smala, mörkt grågröna lancettlika blad och
blommor på meterhöga stjälkar.
Se under svartrot för odling, skörd och frö.

Svartrot

4995 GAMMAL GOTLÄNDSK : 110 dagar.
Den bästa haverrot vi provat. Frisk, snabb, god
och med ytterst få delade rötter. Sorten hittades
förvildad vid ett medeltida hus i Dalhem på
Gotland av en Sesammedlem, Bengt Larsson.
Hans frö har vi selekterat och uppförökat under flera år och kan nu erbjuda den som vår
egen första egna sort. Ännu så länge är vi
ensamma om denna utmärkta haverrot. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-45:-, 20g-155:-, 100g510:-. Ekofrö.

Scorzonera hispanica

Svartroten är flerårig och tillhör den korgblommiga familjen. Den växer vild i sydeuropa och Kaukasien och har odlats mycket länge. Roten är
mycket mjäll och välsmakande, med svart skal och
vitt kött.
Jorden bör vara djup, lucker och väldränerad . I
en stenig eller styv jord delar sig rötterna lätt.
Gödsla som till palsternacka, med kompost, naturgödsel eller en gröngödsling. Och om det behövs
extra kalium till svartroten, då hjälper stenmjöl och
vedaska.
För att lättare kunna få upp de spröda rötterna
hela, är det en god idé att odla dem på kup, list
eller upphöjda, djupgrävda bäddar.
Svartroten trivs tillsammans med spenat och persilja och hjälper moroten mot morotsflugan, men
angrips själv mycket sällan.
SÅDD: Svartroten är en av de första man sår på
våren, så snart tjälen gått ur jorden och det har torkat upp. Så 2 cm djupt. Den behöver en lång säsong. Även sen höstsådd brukar lyckas och ge en
extra tidig start.
AVSTÅND: Ge plantorna 10-15 cm i raden och
håll 40-50 cm mellan raderna.
SKÖRD: Gräv försiktigt upp rötterna så sent
som möjligt på hösten. Täcker man med växtmaterial, går det att skörda tills de fryser fast. Eller låt
dem stå kvar till året därpå, för att växa på sig lite

till. Övervintrande rötter går i blom fram på sommaren. Det gör roten allt hårdare, så vänta inte för
länge med skörden. Bladen är också ätliga.
Förvara svartroten i lätt fuktig sand eller torv i
jordkällare. Den används i grytor, soppor och gratänger etc. eller äts helst lätt kokt med smör.
FRÖ: 1g innehåller 70-90 frön. En portion
räcker till flera meter. Till 100 sträckmeter behövs
det ca. 30g och till 1000 m2 omkring 500g.
4970 RYSK KÄMPE: 115 dagar. Är en välkänd,
belgisk kvalitetssort. Den ger medellånga, jämna och fina, svartbruna rötter med ett vitt och
mjällt kött. Rysk Kämpe delar sig mycket sällan
frivilligt och är resistent mot stocklöpning det
första året. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-37:-,
20g-110:-, 100g-335:-.
4975 HOFFMANS SCHWARZE PFAHL
(Hoffmans svarta påle). 115 dagar. Är uvald för
sina kraftiga, fasta och spröda rötter. Grenar sig
sällan, utan ger en lång, mörkbrun rot med en
trubbig spets. Köttet är helt vitt och mycket
gott. Den övervintrar utan problem och ger fina
späda salladsblad och delikata rötter tidigt på
våren. Portion (ca. 70 frön)-20:-, 5g-45:-, 20g135:-, 100g-395:-. Ekofrö.

Alla priser är inklusive moms
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Korsblommiga - BRASSICACEAE
Familjen har omkring 3000 arter och de flesta är örter och växer i tempererade områden på norra delen av vårt klot. Blomman är mycket karakteristisk med sina fyra kronblad, som bildar ett kors. Det är främst alla de olika
kålväxterna som är så viktiga för oss i den här familjen..
De är korsbefruktande och det är oftast bin som sköter om pollineringen.
I sin jakt på nektar bryr sig bina inte om vilka sorter och varianter de besöker, så för att kunna behålla en sort ren, måste det vara minst 500 meter till
nästa, gärna mer.
Hos de allra flesta sitter fröna samlade i skidor, som rasslar när fröna är
mogna. Får de sitta kvar spricker de upp och strör omkring sitt frö. Tyvärr
mognar inte allt frö på samma gång, så för att få mesta och bästa möjliga
skörd, måste fröskörden ske i omgångar.

Odla kålväxter
Kålväxterna tillhör de korsblommigas familj och
har en spännande formrikedom. Men ursprunget
anses ändå vara en enda art. En vildväxande bladkål (Brassica oleracea var. silvestris), som förekommer på syd- och västeuropas stränder. Dess närmaste nu odlade släkting är grönkålen.
Gemensamt för alla kålsorter är att de vill gärna
växa i lite kraftigare, väl dränerad jord med god
tillgång på näring. De är därför tacksamma för god
kompost, natur- och gröngödsel.
Kålväxterna tycker om relativt hög fuktighet i
både mark och luft och växer därför bäst på sensommaren och hösten. Finns det inga möjligheter
att vattna under torrperioder, så är marktäckning
med organiskt material ett bra sätt att hålla jorden
fuktig och ogräsfri.
Det är viktigt att pH-värdet ligger ganska högt,
p.g.a. risken för bl.a. klumprotsjuka. En förödande
svampsjukdom som gynnas i blöta jordar med ett
lågt pH-värde. Svampens sporer överlever i många
år, så undvik att odla kålväxter och andra korsblommiga växter, t.ex. rädisa och rättika, på samma plats
oftare än vart 6:e år. Efter ett angrepp av klumprotsjukan måste man vänta minst 6 år innan kålväxter kan odlas igen. Gröngödsling och inblandning av organiskt material och kompost hjälper
jorden att ta hand om svampsporerna under tiden.
Kålväxterna har många andra fiender som inte
syns för blotta ögat. Det finns ett flertal svampar,
bakterier och virus som mer eller mindre allvarligt
skadar växterna. Val av rätt sort, växelbruk och
osmittad jord i sålådor och drivbänkar är de bästa
metoderna för att undkomma dessa osynliga hot.
Att sprida ut kalk eller algomin innan sådd och att
duscha med algextrakt eller fräkenspad över jord
och småplantor, minskar och ibland förhindrar angreppen ytterligare. Bränn sjuka plantor. Lägg dem
inte i komposten.

36

Kål angrips också av flera insekter. Främst kålflugans och kålfjärilens larver, som äter på rötter
och blad. Vissa år är också kålmalen ett gissel. Även
jordloppor kan ställa till problem, i synnerhet på
direktsådda kulturer.
Den viktigaste åtgärden för att hålla angreppen
under kontroll, är att ge plantorna en så god start
som möjligt, med en näringsrik och fuktig jord.
Uttorkning försvagar växten och gynnar insekter
och sjukdomar. Att hålla jorden ständigt fuktig med
vattning minst en gång i veckan om det är torrväder, är ett bra sätt att göra det ogästvänligt för
kålflugor och jordloppor. Duschning med nässelvatten och algextrakt stärker växten och motståndskraften, så att den lättare klarar av ett angrepp.
Även samodling med doftande kryddor, lökfamiljen, selleri, bondbönor, ringblommor och tagetes hjälper mot angripare.
Tidig sådd av salladskål, majrova eller rädisa
som fångstgröda bland kålkulturerna, lockar till sig
flertalet kålflugor och kålmalar och kasseras efterhand. Även marktäckning kring plantorna med
starkt luktande örter, håller borta flugorna.
Pudring, upprepade gånger, med kalk, algomin,
träaska, stenmjöl eller salt på fuktiga blad och runt
rothalsen, avskys av fjärilar, flugor, larver och loppor. Likaså duschning med renfane-, malört-eller
såpvatten.
Vid allvarliga och envisa angrepp kan giftiga
växtextrakt, som pyrethrum och rotenon, användas. I södra Sverige fungerar också ett bakteriepreparat, Bacillus thuringiensis, mot fjärilslarver.
Ett tråkigt och dyrt, men förhållandevis enkelt
sätt att slippa angrepp från många insekter och även
fyrfotadjur, är att täcka med fiberduk. Men finns
det gott om övervintrande insektsägg i jorden, har
duken motsatt verkan. Fåglar och olika rovinsekter
är utestängda och skadedjuren har dukat bord.
Korsblommiga

Blomkål
Blomkålen har sitt ursprung i länderna kring Medelhavet och anses av de flesta forskare vara en vidareutveckling av broccolin. Den första beskrivningen av blomkål är troligen från Syrien på 1100talet. Men det dröjde ända fram till 1600-talet innan
den blev mera allmänt odlad i Europa. Inte bara
vita utan också röda och violetta sorter fanns. Det
var först mot slutet av 1800-talet som dessa färgrika varianter blev omoderna och nästan försvann.
Nu kommer nya, moderna färgade sorter tillbaka.
Blomkålen vill växa jämnt. Helst i en mullrik
lättlera utan avbrott av torka, hetta eller näringsbrist. Då kan huvudbildningen utebli. Eller det kan
bli ludet, blad kan växa genom huvudet eller ge
alltför tidiga små huvuden som snabbt går i blom.
Blomkålen är dessutom känslig för borbrist.
Trots detta är inte blomkål så svårodlad som dess
rykte påstår. Ge den rikligt med god omsatt kompost, brunnen naturgödsel och/eller väl genomförd
gröngödsling. Och låt den aldrig lida av torka. Se
också under Odla kålväxter för ytterligare råd.

Brassica oleracea var. botrytis
bitar, lägga in, syra eller frysa efter förvällning.
Färgen gulnar något vid frysning, men smaken bibehålls någorlunda.
FRÖ: 1g innehåller 200-350 frön. En portion
ger 30-100 plantor vid förkultivering. 8g ger 1000
plant. För frilandssådd med precisionssåmaskin
behövs ca. 5g till 100 sträckmeter.
5005 SNOW CROWN (F1-hybrid): 50 dagar.
Den här lättodlade och säkra hybriden är ovanligt tidig. Huvudet är medelstort, välvt och fast
med fin kvalitet. Ibland får det en svag violett
ton på undersidan. Det skyddas bra av ett
upprättväxande bladverk. Snow Crown är en
mångsidig och homogen blomkål som ger bra
i de flesta lägen. Portion (ca. 80 frön)-20:-, 5g215:-, 20g-710:-. Utgående sort. Se sidan 112.
5025 NECKARPERLE. 53 dagar. Tidig blomkål med ett fast, högvälvt, vitt huvud som
skyddas väl mot solen av de upprättväxande
bladen. Förutom vanlig plantuppdragning och
utplantering i maj-juni, kan en frilandssådd i
juni-början av juli ge en fin skörd i sept.-okt.
Neckarperle står skördefärdig på landet längre
än de flesta tidiga sorter. Portion (ca. 50 frön)20:-, 2g-130:-, 5g-275:-, 20g-890:-. Ekofrö.

SÅDD: Se vitkål för plantuppdragning. Så några
sorter med olika tidighet eller samma sort med en
tids mellanrum, för att ha tillgång till färsk blomkål under en längre tid.
AVSTÅND: Håll 40-50 cm i raden och 50-60
cm mellan raderna.
SKÖRD: Skär av huvudena innan de börjar
spricka upp eller bli ludna. Blomkålshuvud blir lätt
gula vid starkt solsken och torka.
Blomkålen tål några graders frost, men måste
tina upp riktigt innan den skördas. Helst ätes blomkålen färsk, men den klarar sig hyggligt någon
vecka i kyl eller källare. Den går också att torka i
Korsblommiga

5080 PURPLE CAPE: 120 dagar. Övervintrande
violett blomkål. Vi provade den för några år
sedan, men den blöta vintern och dålig dränering förstörde det mesta av övervintringen. Så
prova den på egen risk. Den bör kunna ge skörd
både sent på hösten och tidigt på våren nu när
våra vintrar blir allt kortare och mildare.Purple
Cape fanns i Sydafrika på 1700-talet och kom
till England 1808. Men ursprunget finns troligen på Sicilien. Stora, tunga, ojämna huvuden
med täta knoppar och en djup violett färg.
Smaken är utsökt. Vintertäckning kan behövas.
Portion (ca. 50 frön)-20:-, 2g-145:-. Ekofrö.
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5060 SNOWBALL: 65 dagar: Välkänd och lättodlad blomkål för sommar- och höstskörd. Den
ger välformade, snövita, medeltunga huvuden
med liten märg, som skyddas bra av de något
upprättväxande bladen. Snowball är tålig och
visar stor anpassningsförmåga till skiftande
klimat och jordar och har gett en hygglig skörd
när flera ’nyare’ sorter misslyckats. Men den är
inte lika enhetlig och samtidig i skörd. Portion
(ca. 150 frön)-20:-, 5g-72:-, 20g-210:-. Ekofrö.

Broccoli
Broccoli är ursprungligen, vad man vet, en
italiensk kålväxt. Den skattades högt av romarna,
som kallade den ”Jupiters fem fingrar”. Trots att
romarna spred den över stora delar av Europa, var
det först i mitten av 1500-talet som den började
odlas i större omfattning. Den var då en tvåårig
växt som bildade blomhuvuden först andra året.
Broccolin var inte bara grön vid den här tiden,
utan också violett, brun, röd och gräddfärgad. De
flesta av dessa färgglada varianter försvann så sent
som i slutet av 1800-talet. Några finns dock kvar.
Broccolin är lättodlad och har inte alls lika höga
krav som t.ex. blomkål, som är dess närmaste släkting. Men tillgången på vatten är viktig. Den är
mycket näringsrik och odlas och uppskattas mer
och mer. Se under Odla kålväxter för odlingsråd.
Skillnaderna mellan hybriderna och de normalt
pollinerade broccolisorterna är mycket tydlig. Hybriderna har generellt ett större, tätt och tungt mitthuvud, medan standardsorterna oftast ger fler och
större sidoskott. Så totalskörden är ibland till standardsorternas fördel. Hybriderna har alla en koncentrerad skörd, på gott och ont, medan standardsorterna skördas under längre tid. Likformigheten hos hybriderna finns inte hos de normalt
pollinerade, som ger mer varierande storlek på
huvudena. Då det gäller smaken är standardsorterna
oftast överlägsna. De få normalt pollinerade sorter
som finns kvar idag, för en tynande tillvaro i skuggan av ständigt nya broccolihybrider.
SÅDD: Se vitkål. Då broccolin har lätt för att
gå i blom, i synnerhet på sommaren, är det en god
idé att så flera sorter med olika tidighet eller samma
sort i omgångar. Broccoli kan också sås direkt på
friland när jorden blivit uppvärmd.
AVSTÅND: Broccoli behöver 40-50 cm i raden och ca. 60 cm mellan raderna. För engångsskörd räcker ett plantavstånd på ca. 25 cm. Huvudet blir något mindre och sidoskotten få, men totalskörden blir minst lika bra.
SKÖRD: Skär av huvuden med en bra bit av
den läckra stjälken innan blomknopparna öppnat
sig. Men även huvud med nyss utslagna blommor
går bra att äta. Sidoskotten skördas sedan efterhand.
Broccolin tål en hel del kyla och blir, liksom grönkål och brysselkål, godare efter några frostnätter.
Den kan stå kvar i landet till långt in på senhösten.
Det vanligaste sättet att långtidsförvara broccoli
är infrysning efter förvällning. Delad i småbitar går
den också utmärkt att torka i svag värme.
FRÖ: 1g är 200-300 frön. En portion ger vid
förkultivering 50-100 plantor och sår 5-10 meter
på friland. För 1000 plantor behövs 8-10g och för
att så 100 sträckmeter åtgår knappt 10g.
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Brassica oleracea var. italica
5120 PACKMAN (F1-hybrid): 50 dagar. Snabbväxande och pålitlig broccoli som kan sås från
tidigaste vår fram till juli. Huvudet är tätt,
kupolformat och medelstort. Vid extra tidig
sådd kan dock knopparna öppna sig relativt
snabbt i försommarljuset. så vänta inte med
skörden. Packman är mycket lättodlad och anpassar sig snabbt till olika klimat och jordar.
Efter huvudskörden kommer en bra skörd av
sidoskott till långt in på hösten. Storleksorterat
frö. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-130:-, 20g420:-. Utgående sort. Se sidan 112.

5170 DE CICCO: 67 dagar. En gammal god
italiensk broccolisort med små till medelstora,
gröna huvuden som sitter ovanför det något
ljusgröna bladverket. Namnsort sedan 1890.
Den får mängder av sidoskott. Skördas mitthuvudet innan det är 7-8 cm i diameter, ökar
antalet och storleken på sidoskotten betydligt.
De Cicco är inte samtidig i mognad och kan
skördas länge. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g65:-, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.
5175 CALABRAIS (Green Sprouting): 68 dagar. En av de äldsta (1880) och godaste broccolisorterna. Den ger ett medelstort (12-15 cm),
Korsblommiga

djupgrönt, tätt och kompakt huvud och ett
överflöd av sidoskott långt in på senhösten.
Calabrese är frisk och relativt trögblommande.
Den ger normalt en bra skörd och under speciellt goda år en mycket hög skörd. En väl beprövad trotjänare från Italien. Portion (ca. 200 frön)20:-, 5g-55:-, 20g-160:-, 100g-490:-. Ekofrö.
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5180 ARCADIA (F1-hybrid): 68 dagar. Är en
starkväxande, medelsen och mycket homogen
broccoli. Det kupolformade huvudet är stort,
solitt och med mycket små täta knoppar. Det är
mörkgrönt till färgen och har en utmärkt hållbarhet efter skörd. Huvudet sitter fritt ovanför
bladverket. Stammen är över medellängd och
ger en bra skörd av fina sidoskott. Arcadia är en
stress-och köldtålig, lättodlad broccoli, som är
bra både för tidig och sen skörd. Portion (ca. 100
frön)-20:-, 5g-130:-, 20g-420:-. Utgående sort. Se
sidan 112.
5185 THOMPSON: 70 dagar. En, ny standardsort förädlad av Tim Peters i Oregon, USA. I en
välgödslad jord har den visat sig mycket stresstålig och ger enhetliga, täta, mörkgröna huvuden, 13-15 cm i diameter och en stor efterskörd
av sidoskott som är större än hos andra sorter.
Thompson fortsätter att ge och ge till långt in på
senhösten. Äntligen en ny standardsort som
kan mäta sig med alla dessa nya hybrider.
Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-65:-, 20g-190:-,
100g-620:-. Ekofrö.
5188 WALTHAM 29: 70 dagar. Är en tålig
höstsort med kraftiga, stadiga och något kompakta plantor. Mitthuvudet är medelstort, 1215 cm i diameter, med relativt täta knoppar.
Skörden av sidoskott är stor. Framför allt fram
på hösten då Waltham, som inte riktigt gillar
sommarvärme, trivs som bäst. Waltham klarar
en hel del frost och ger ofta fin skörd fram till
jul. Intoducerades 1951 och var länge standardsorten för höstbroccoli. Portion (ca. 150 frön)20:-, 5g-65:-, 20g-190:-, 100g-620:-. Ekofrö.

BROCCOLO
Broccolon är en mycket vanlig grönsak i norra
Italien, där den odlats i århundraden. Närmast kan
den liknas vid en broccoliplanta med ett koniskt,
pagodliknande,gulgrönt blomkålshuvud där blomknopparna sitter i spiraler. Men den överträffar båda
i smak. Ibland förekommer en rödviolett färgton

på huvudena, som dock inte påverkar smaken.
Broccolon odlas som broccoli. Se också under kålväxter för odlingsråd.
5190 VERONICA F1: 85 dagar. En ny, modern
broccolohybrid.Den är mycket jämn och enhetlig med medelstora huvuden, som inte bör få
sitta kvar skördemogna för länge. Veronica är
stadig, ca. 45 cm. hög och lämplig för både
sommar- och höstskörd. Visar stor motståndskraft mot rödfärgning av huvudet. Odla den
på en välgödslad jord och låt den aldrig torka
ut. Mycket lämplig att frysa in i buketter. Portion (ca. 30 frön)-20:-2g-345:-, 5g-850:-. Ekofrö.
5195 ROMANESCO: 85 dagar. Är en storväxt
broccolo från norra Italien, där den odlats i flera
hundra år. Den är frosttålig, men bör inte planteras ut i kylig jord på våren. Den kan få rödviolett ton på huvuden då. Skörden är utsträckt
med stor variation på huvudena. Från knytnävstora till jättar på 2 kg. Romanesco är en mycket
vacker grönsak med delikat smak. Portion (ca.
200 frön)-20:-, 5g-55:-, 20g-160:-, 100g-490:-.

BROCCOLI-RAAB
Brassica rapa esculenta
Liknar små (3-6 cm) broccoli med långa mjälla
stjälkar och blad. Italiensk delikatess som egentligen är närmare släkt med rybs och rovor än med
broccoli. Kallas på svenska grönsaksrybs. Odlas i
flera varianter i Italien, där den främst används till
spagettisåser, soppor och grytor.
Broccoli-Raab växer mycket snabbt och måste
skördas ofta. Vänta inte till imorron, då har blommorna öppnat sig. De går visserligen också att äta,
men ser lite slaka ut efter snabbkoket. Koka i saltat
vatten i högst två minuter eller ät dem råa. Smaken
är kraftigare än vanlig broccoli och kan liknas vid
ett mellanting mellan salladssenap och broccoli.
Plantan bryter ständigt nytt så länge den skördas, och snabbt går det. Ordentliga plantavstånd,
20-30 cm, försenar blomningen något. För att ha
ständig tillgång till färsk Raab, behövs ganska
många plantor, 25-50 st., då varje enkild inte ger
tillräckligt för en middag.
Raab-Broccoli blir bäst vid sådd efter mitten av
juli. Men också en riktigt tidig sådd i växthus eller
på friland kan ge bra. Tål en del frost på hösten.
5105 SESSANTINA GROSSA. Portion (ca. 500
frön)-20:-, 5g-40:-, 20g-130:-, 100g-355:-.

Alla priser är inklusive moms.
Korsblommiga
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Brysselkålen är den yngsta varianten av kålväxterna. Den uppkom troligen i Belgien på mitten av
1300-talet. Vissa historiker hävdar dock att redan
romarna odlade brysselkål och åt den med förvissningen att den stärkte de mentala krafterna.
Brysselkålen skiljer sig rätt mycket till utseendet från de övriga kålslagen. Den har en stam som
varierar i längd från några cm till över 1 meter. Vid
bladfästena på stammen bildas huvuden (rosor)
som påminner om små vitkålshuvuden.
Den kan odlas på många olika jordar, men blir
mindre bra på riktigt styva leror och lätta, magra
jordar. Den har inte något stort näringsbehov, men
behöver en jämn tillgång på balanserad näring under lång tid. Vid alltför kraftig kvävegödsling blir
rosorna lätt små eller lösa och känsligheten för
kyla ökar. Läs mera under Odla kålväxter.
SÅDD: Se under vitkål för plantuppdragning.
AVSTÅND: Håll 45-60 cm mellan plantorna
och upp till 70 cm mellan raderna. Stora avstånd
ger kraftigare plantor, större huvuden och tidigare
skörd.
SKÖRD: Brysselkålen är härdig och smaken
blir bättre efter några ordentliga frostnätter. Den
kan stå ute hela vintern. Även i norra Sverige, där
snön skyddar mot alltför sträng kyla.
Vill man skörda alla rosor samtidigt, toppar man
plantan när de nedersta rosorna är 1,5 cm i diameter. Utvecklingen blir då jämnare och tidigare, men
vinterhärdigheten sämre utan skyddet av toppen.
Topparna är, lätt kokta, en verklig delikatess.
Skördas brysselkålen i omgångar, bryt då av bladen efterhand som ni skördar. Det främjar utvecklingen av de huvud som finns kvar.
Brysselkålen har begränsad hållbarhet. Infrysning är ett sätt att förvara dem. Man kan också
hänga upp hela plantor i en fuktig och sval källare
med rötterna uppåt. Då håller de sig i flera veckor.

Grönkål

Brassica oleracea var. gemmifera
FRÖ: 1g är 200-300 frön. En portion ger 50100 plantor för utplantering. 8g ger ca. 1000 plant.
5215 EARLY HALF TALL: 97 dagar. Är en
gammal och mycket uppskattad engelsk brysselkål. Den är normalt pollinerad, tidig och
medelhög (50-60 cm) och ger en bra skörd av
fina, normalstora, runda till ballongformade,
kraftigt gröna huvuden, som är jämnt fördelade på stammen. Liksom hos många standardsorter är smaken bättre än hos hybriderna.
Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-44:-, 20g-143:-,
100g-390:-.
5225 FALSTAFF: 98 dagar. Violett brysselkål
som blir skördefärdig betydligt tidigare än
gamla Rubine, som vissa år inte hinner med på
våra breddgrader. Huvudena, som varierar en
del i storlek, behåller den violetta färgen även
efter kokning, som bör vara kort. De blir fort
genomkokta. Smaken är utmärkt, nötig och
kålig, även på de savoybuckliga bladen och
toppskottet. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g- 44:, 20g-143:-, 100g-390:-.
5230 DARKMAR 21: 105 dagar. Ger en stor
mängd djupgröna, kompakta, mycket goda huvuden. De är något större än genomsnittet och
mycket enhetliga i storlek. Plantan är kraftig
och stadig, 60-80 cm hög. Darkmar 21, som är
mycket köldtålig, ger en fin skörd från oktober
till december, både av brysselkålar och ett delikar toppskott. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g55:-, 20g-160:-, 100g-490:-. Ekofrö.

Brassica oleracea var. sabellica/acephala

Grönkålen kan odlas på de flesta jordar, men
Grönkålen har odlats mycket länge. I de Egyptiska pyramiderna har gjorts fynd som visar att trivs bäst i en näringsrik och fuktighetshållande jord
grönkålen var högt värderad både som föda och med bra tillgång på fosfor och kalium. Det är brist
till dekoration. Hos oss här i Norden är den troli- på dessa mineraler som oftast är orsaken till att
bladen gulnar nerifrån och faller av. Se vidare ungen en av de äldsta odlade köksväxterna.
Grönkålen knyter sig inte till ett huvud och bla- der Odla kålväxter för odlingsråd.
SÅDD: För tidig sådd och plantuppdragning: se
den är mer eller mindre krusiga. Vitamin- och mineralinnehållet är mycket högt och det gör grönkålen vitkål. Ofta sås grönkål direkt på friland, ca. 1 cm
till viktig höst- och vintermat för både människor djupt, från det att jorden blivit något uppvärmd till
i slutet av juni.
och djur.
AVSTÅND: Håll omkring 50 cm mellan planDen delas efter höjden upp i låga, halvhöga och
höga sorter, som kan variera mellan 10 till 150 cm. torna och 50-60 cm mellan raderna.
Alla priser är inklusive moms.
Korsblommiga
40

Ny sort 2008

Brysselkål

SKÖRD: Grönkålen är vinterhärdig och smakar bäst efter några ordentliga frostnätter. Men den
är god även innan frosten kommit. Bladen skördas
efterhand under hela hösten och vintern. De går att
torka i svag värme eller frysa efter förvällning.
Grönkål används oftast i soppor och grytor.
FRÖ: 1g innehåller 200-300 frön. En portion
sår 5-10 meter på friland eller ger 75-150 plantor
vid förkultivering. Till 100 m. vid direktsådd eller
till 1000 plantor för utplantering behövs ca. 10g.

5260 HALVHÖG KRUSIG: 60 dagar. En traditionell grönkål med stora, breda, mosskrusiga
blad, som blir alltmer finkrusiga mot hösten.
Den kraftiga plantan är 50-75 cm hög. Halvhög
Krusig är inte fullt lika vinterhärdig som de
senare sorterna, men den ger en stor skörd en
bit in på vintern. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g68:-, 20g-225:-. Ekofrö.
5265 BALTISK RÖD - Purpurkål: 65 dagar.
Denna gamla sort kommer ursprungligen från
Baltikum. Vi fick den därifrån 1986 och har
uppförökat den sedan dess. Hela plantan är
kraftigt mörkviolett, ända ut i bladspetsarna.
Stammen är 50-60 cm. och stadigt rotad i jorden. Bladen är medelstora och fint krusiga.
Baltisk röd är mycket ståtlig, vacker och köldtålig och ger en bra skörd som blir mörkgrön
vid kokning. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 5g-55:20g-190:-. Ekofrö.

5250 RED RUSSIAN: 50 dagar. (B. napus).
Troligen den mildaste och mjällaste grönkålen
och en av de vackaste. Bladen är grågröna med
violetta stjälkar och nerver. De är småbuckliga
med kraftigt tandad kant, som stora fransiga
ekblad. Unga blad äts färska i sallat. Plantan
blir 40-60 cm hög och är inte fullt vinterhärdig.
Red Russian nämns första gången 1863. Port.
(ca. 200 frön)-20:-, 5g-55:-, 20g-190:-. Ekofrö.

5285 WESTLAND WINTER: 70 dagar. En av
de tåligaste grönkålsorterna.De vackra, 50-60
cm. höga och stadiga plantorna ger en stor
skörd av mörkgröna, finkrusiga blad med en
smak bland de bästa. Bladen blir alltmer krusiga
och mörkare, nästan blågröna, efter några frostnätter. Westland Winter är en västeuropeisk
grönkål som ofta kan skördas hela vintern fram
till mars. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-68:-,
20g-225:-. Ekofrö.

5290 NERO DI TOSCANA- palmkål (svartkål). 70 dagar. Är en ovanlig bladkål som funnits i handeln sedan början av 1800-talet. Den
5255 WHITE RUSSIAN: 60 dagar. Har vita stadiga, ca. 50 cm. höga plantan, har långa,
stjälkar och bladnerver till skillnad mot Red smala, savoylika, mörkt blågröna blad med en
Russian, som har rödvioletta. Blir dessutom vit mittnerv. De används som grönkål, men
både högre och bredare och ger betydligt större också hela, lätt kokta eller frästa, nästan som
skörd. Och tål mycket mer kyla och frost på sparris. Nero di Toscana, som tål en del frost
hösten. Bladen är släta med en krusig och flikig men inte hela vår vinter, är en verklig prydnad
kant. White Russian är en gammal sibirisk blad- med sin prunkande bladrosett. Har högst innekål som smakar bäst efter frost. Portion (ca. 150 håll av A-vitamin av alla grönkålar. Portion (ca.
300 frön)-20:-, 5g-40:-, 20g-130:-.
frön)-20:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
Korsblommiga
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5275 PENTLAND BRIG: 70 dagar. Den godaste grönkålen med lite svagt syrlig smak.
Stammen blir 50-60 cm hög och bär en stor
mängd ljusare gröna , spröda, vågkrusiga blad.
Den är köldtålig och övervintrar ofta på friland,
även på Runåberg i Ångermanland. Pentland
Brig var mycket nära att försvinna för några år
sedan, men räddades av en liten engelsk fröfirma. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 5g-55:-, 20g190:-. Ekofrö.

Rödkål
Rödkålen har funnits lika länge som sin närmaste släkting vitkålen. De är också lika i både
odling och användning. Utvecklingstiden hos rödkålen är ungefär som hos höstvitkålen, men eftersom den inte blir lika stor, kan man minska något
på plantavståndet.
Rödkålen är inte så snabb som vitkål i starten,
men blir fram på hösten hårt knuten och har då
mycket bra lagringsegenskaper. Se vidare under
Odla kålväxter och vitkål för sådd, frö och råd.
En portion räcker till 50-100 bra plantor.

Brassica oleracea var. capitata rubra
5305 RED EXPRESS: 63 dagar. Otroligt tidig.
Den snabbaste rödkål vi provat, förädlad för
nordliga odlingar. Huvudet är klotrunt, kompakt, mörkt violett och lagom litet. Det har en
kort märg och väger oftast kring 1-1,5 kg. Plantan är också småväxt och kan växa tätare. Red
Express smakar fint och kan stå ett bra tag utan
att spricka. Sent sådd och sent skördad kan den
lagras länge. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-75:20g-230:-. Ekofrö.
5315 CABEZA: 75 dagar. En medeltidig, mycket
välformad och tät rödkål med huvuden som
väger kring 2 kg. De är helt klotrunda, har kort
märg, är ovanligt söta och med en djup rödviolett färg. Cabeza är en variant av Red
Drumhead, som varit en säker rödkål sedan
1865. Den har bra hållbarhet i landet och skördas den sent, klarar huvudet lätt lagring över
vintern. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-75:-, 20g230:-. Ekofrö.

Salladskål

Brassica rapa var. pekinensis

Denna kål med kinesiskt ursprung är en av
SÅDD: Traditionellt sås salladskål, 1 cm djupt,
Asiens viktigaste köksväxter och har odlats där i direkt på friland omkring mitten av juli. Trots en
många tusen år. Till västerlandet kom den sent, först så sen sådd hinner de tidiga sorterna normalt bli
en bra bit in på 1800-talet. Och med de nya, fram- färdiga även i norra Sverige. Men med nya, trögför allt japanska hybriderna, odlas den nu allmänt blommande sorter går det att så betydligt tidigare
över hela Europa och Amerika.
bara jorden blivit uppvärmd. Men skulle försomSalladskål, eller kinesisk kål, bildar inga hårt maren bli ovanligt kall, ökar risken för blomning.
knutna huvuden likt vitkål, utan en cylindrisk, tätt
Vid tidig plantuppdragning måste temperaturen
samlad bladrosett. Bladen, som är ljus- till mörk- ligga kring 20°C i ca. tre veckor efter groningen,
gröna med en bred vit mittnerv, är saftiga och som går bäst vid 22°C. Därefter sänker man temspröda och mer eller mindre buckliga.
peraturen successivt innan utplanteringen. Allt för
Jorden bör vara mullhaltig, inte för styv, och nä- att minska risken för blomning.
ringsrik. Salladskål växer fort, men går ofta i blom
AVSTÅND: Mellan plantorna bör det vara ett
om småplantorna får lång dag eller utsätts för låga avstånd på 30-40 cm och mellan raderna 40-50 cm.
och ojämna temperaturer. Dessutom har den ett
SKÖRD: Salladskål kan stå kvar på växtplatkänsligt rotsystem. Så hacka grunt och så i sepa- sen långt in på hösten och tål flera frostnätter. Den
rata krukor vid förkultivering. Skadar man rötterna, skördas när huvudet blivit något fast och används
går den lätt i blom.
oftast rå. Kål, som ska förvaras längre, bör inte utSalladskål vill växa utan avbrott, behöver sättas för hård frost. Den putsas, rullas in i tidningsmycket vatten och får aldrig torka ut. Den är också papper eller plast och kan lagras ett par månader
känslig för klumprotsjuka. så var noga med växt- vid 0-1°C med en rel. fuktighet på 95 %.
följden. Många insekter och andra djur är så förFRÖ: 1g är 300-350 frön. En portion sår 7-10
tjusta i den, att den används också som fångstgröda. meter på friland eller ger 50-100 plantor vid förSe vidare under Odla kålväxter för ytterligare råd kultivering. Till 100 sträckmeter behövs ca. 7g,
om odling, samplantering och bekämpning.
vilket ger omkring 1000 plant vid förkultivering.
Alla priser är inklusive moms
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5350 LETTUCY TYPE F1: 45 dagar. En ovanlig,
extra tidig och öppetväxande salladskål. Det
mycket vackra vasformade huvudet, som blir
25-30 cm. högt, har ljusgröna, småbuckliga ytterblad och ett krämigt gult inre med tunna,
spröda och milda blad. Lettucy Type, som påminner om en storväxt cossallat i utseendet, är
en mycket god, lättodlad och blomningströg
salladskål. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-75:-,
20g-280:-.

5390 BLUES (F1-hybrid): 57 dagar. Förvånansvärt blomningströg salladskål för både vårplantering och sådd på friland. Huvudet är
klart grönt, tjockt cylindriskt med rund topp,
kompakt och väger kring 1,5 kg. Den har bra
motståndskraft mot flera vanliga sjukdomar
(virus, svartrot, bladfläcksjuka, mjöldagg m.fl.)
och kan lagras ganska länge. Blues är en lättodlad och välformad kål, som genom sin popularitet spridit odlingen av salladskål. Portion
(ca. 100 frön)-20:-, 5g-75:-, 20g-280:-.

Ny sort 2008

5355 SANTO: 45 dagar. Öppet växande, friskt
gröngul salladskål. De stora upprättväxande
och släta bladen med sina breda, vita stjälkar,
omsluter ett löst samlat huvud med mild smak.
Santo tillhör de asiatiska kålväxter som tidigt
kom till Europa. Santo, som är mycket vacker i
odlingen, blir bäst vid sommarsådd även om
tidig vårsådd ibland också lyckas. Portion (ca.
150 frön)-20:-, 5g-45:-, 20g-155:-.
5375 GRANAAT: 55 dagar. En av de få öppet
pollinerade salladskålsorter som finns kvar i
handeln. Huvudet är det klassiska högväxta,
cylindriska som var vanligt innan de kompakta
hybriderna tog över marknaden. Det blir 30-40
cm. högt med lysande gröna ytterblad med en
bred vit mittnerv. De omsluter ett tätt, sprött
gulgrönt inre. Granaat växer snabbt och bör
inte sås före mitten av juli p.g.a. risken för
stocklöpning. Tål några frostnätter på hösten,
men ska tina upp helt innan skörd. Portion (ca.
100 frön)-20:-, 5g-160:-, 20g-575:-. Ekofrö.

Kalkning är ofta onödig. Margareta Magnusson, som är forskare vid Statens Lantbruksuniversitet, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, har under många år gjort försök för att
utröna behovet av kalkning i ekologisk odling. De uppgifter om pH-värde som uppges i nästan all
odlingslitteratur, har visat sig komma på skam och bör ifrågasättas.
Ur Fakta/Trädgård från SLU: -När mineralgödseln infördes i början av 1900-talet rekommenderade man generellt att kalka jorden till ett pH nära 7. Denna rekommendation har i många fall visat
sig inte stämma.
-När man odlar med organiska gödselmedel, exempelvis gröngödsel eller stallgödsel, är kalkning ofta onödig eller t.o.m. skadlig. Det finns sällan skäl att eftersträva pH-värden över 5,0-5,5.
-Vid odling med mineralgödsel kan man dock behöva hålla ett något högre pH och underhållskalka, eftersom mineralgödsel påskyndar urlakningen och försurningen av odlingsjorden.
-Att använda organiska gödselmedel och undvika mineralgödsel tycks vara säkrare än att kalka
för att motverka negativa effekter av skadliga ämnen. Det gäller t.ex. kadmium och aluminium.
Läs mer om kalkens effekter och behovet av kalkning på SLU:s hemsida. www.slu.se/forskning/
fakta/faktatradgard/index.html nr. 6, 2000 eller beställ Faktablad Trädgård nr. 6, 2000 från SLU
Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala.
Mycket läsvärt.
Alla priser är inklusive moms
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Savoykål

Brassica oleracea var. sabauda

Savoykålen påminner om höstvitkål, men har
mörkgröna ytterblad som är mer eller mindre buckliga och krusiga. Det inre är gult och i jämförelse
med vitkål både mjällare och mildare. Trots det
verkar inte kålfjärilen gilla den lika mycket som
vitkål.
Savoykålen odlas på samma sätt som vitkål, förutom att plantavstånd och gödsling kan vara något
mindre än till de storväxta vitkålsorterna.
Den växer bra i hela landet och borde odlas betydligt mer. Se under Odla kålväxter och vitkål för
mer odlingsråd och frö.
SKÖRD: Savoykålen tål kyla mycket bra utan
att ta någon skada. Den kan t.o.m. övervintra under snön. Men huvudet måste tina upp fullständigt
innan skörd för förvaring. Hängande upp och ner
med roten kvar i en jordkällare, håller sig savoykålen en bit in på våren. Lätt kokt med smör och
persilja är savoykålen mycket delikat.
5420 VORBOTE 3: 65 dagar. Otroligt snabbväxande för att vara en savojkål. Och därtill
mycket tålig mot kyla, både på våren efter
utplantering och på hösten. Huvudet är mörkgrönt med ett gult inre och väger kring ett kilo.
Det är fast och något tillplattat i formen. Vorbote

Spetskål

5435 VERTUS 2 - Kungen av Vertus: 80 dagar.
Är en snabbväxande fransk savoykål med stor
anpassningsförmåga. De djupt blågröna, buckliga ytterbladen döljer ett milt och sött inre.
Huvudet, som är lite plattrunt, väger omkring
1,5 kg. Vertus är säker och lättodlad och ger ett
fast och fint huvud. Men är inte fullt lika vinterhärdig som de senare sorterna. Portion (ca.
200 frön)-20:-, 5g-45:-, 20g-155:-. Ekofrö.
5465 JANUARY KING 3: 110 dagar. Gammal
engelsk sort (1885), som trots namnet, ger mogna huvuden i större delen av Norden. Den är en
mellanform mellan vitkål och savoy med vackra
ljust blågröna blad med violetta kanter. De är
inte alls lika buckliga som hos de andra sorterna. Det inre av det stora huvudet är mycket
sprött och gott. January King är en verkligt
köldtålig och robust sort. Portion (ca. 150 frön)20:-, 5g-75:-, 20g-280:-. Ekofrö. Utgående sort.
Se sidan 112.

Brassica oleracea var. capitata conica

5480 JERSEY WAKEFIELD: 60 dagar. Spetskål är en tidig form av vitkål, som kan planteras
lite tätare p.g.a. de mindre ytterbladen. Den är
färdig samtidigt med de allra tidigaste och ger
ett mjällt huvud med fin kvalitet. Det koniska
huvudet väger 1-1,5 kg och smakar mycket bra.
Jersey Wakefield beskrives redan 1726 och är
fortfarande en av de mest odlade sorterna. Det
är en lättodlad och tålig kål, som kan stå färdig,
utan att spricka, något längre än vad sommarvitkålen kan. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-45:, 20g-155:-.
Ny sort 2008

är lättodlad och passar bra till både den tidigaste vårsådden och till sommarsådd för en sen
skörd. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-75:-, 20g280:-. Ekofrö.

Winningstadt är en spröd och söt kål som kan
lagras några månader. Portion (ca. 200 frön)20:-, 5g-45:-, 20g-155:-. Ekofrö.

5485 WINNINGSTADT: 70 dagar. Är en
mycket gammal, medeltidig spetskål, ursprungligen från Winningstadt i Tyskland. Den ger
stora, mycket fasta, glänsande mörkgröna huvuden som nästan döljs av de stora buckliga
ytterbladen. Huvudet, som kan bli upp till 4550 cm. högt, avslutas med en markant spets.
Alla priser är inklusive moms.
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Vitkål
Det är osäkert var och när den första vitkålen
såg dagens ljus. Att den var vanlig hos romarna,
det vet vi. Det var självaste Julius Caesar som förde
både den röda och den vita huvudkålen med sig på
sina härjningståg i nordvästra Europa. Den spreds
snabbt och vid slutet av 1500-talet finns det minst
15 olika sorter namngivna.
I synnerhet för den fattiga befolkningen har vitkål varit en mycket viktig föda. Möjligheten att
förädla och förvara den som surkål har räddat
många undan bristsjukdomar och svält. Surkålen
kom troligen först till östra Europa med Djingis
Khan. I Asien har man sedan urminnes tider använt syrning och inläggning som metoder för att
spara olika grönsaker. Så påståendet att den Kinesiska muren byggdes med hjälp av surkål är nog
inte överdrivet.
Huvudkålen indelas efter sin utvecklingstid i
sommar-, höst- och vinterkål. Men några tydliga
gränser finns inte. Sorter som i södra Sverige betraktas som höstkål, kan längre norrut användas
som vinterkål. Den går utmärkt att odla i hela landet, bara man väljer en lämplig sort.
Vitkål kan odlas på både lättare och tyngre jordar med bra dränering. Men ska den lagras länge,
blir den bäst på relativt styva lerjordar. Vid odling
i sandjord bör man vattna, trampa till jorden och
täcka med organiskt material, så att den får en mera
fast och fuktig karaktär.
Odlar man huvudkål i öppen jord, bör man vara
försiktig vid ogräshackningen. Vitkålen har en hel
del ytliga rötter som skadas om man går för djupt.
Vitkål har ett stort behov av vatten och näring,
speciellt kalium och kväve, men också av mikronäringsämnen som bor och mangan. Därför uppskattar den naturgödsel, väl sammansatt kompost,
algomin och stenmjöl. Överdriven kvävegödsling
ger stora, lösa huvuden med dålig motståndskraft
mot sjukdomar och sämre hållbarhet vid lagring.
Även kaliumbrist ger lösa huvuden.
Risken för angrepp av skadedjur och svampar
minskar betydligt om kålen odlas på en luftig och
öppet plats. Se också under kålväxter för mera råd
om odling, samplantering och bekämpning.
SÅDD: Så glest inomhus eller i drivbänk, ca. 1
cm djupt, 4-6 veckor innan beräknad utplantering.
Fröna vill ha god värme under groningen, gärna
strax över 20°C. Efter uppkomsten ska de stå ljust,
svalt och luftigt för att undvika att de blir gängliga
och angrips av rothalsröta. Men inte under 14°C
någon längre tid. Låga temperaturer ökar risken för
stocklöpning betydligt.
Avhärda plantorna successivt innan utplanteringen, som sker när frostrisken är så gott som över.
Korsblommiga

Brassica oleracea var. capitata
En lätt frostnatt tål de flesta kålslagen. Plantera ut
småplantorna något djupare och packa till jorden.
Det hindrar en del kålflugor att lägga sina ägg.
Många tidiga sorter går att så direkt på friland
när jorden blivit uppvärmd. Låt inte sådden torka
ut och se upp med jordlopporna.
AVSTÅND: Håll 5 cm inbördes avstånd vid
plantuppdragningen. På friland behövs 35-60 cm
mellan plantorna och 50-70 cm mellan raderna. Det
kortare avståndet för mindre starkvuxna sorter och
det längre för de kraftiga höst- och vintersorterna.
För tät plantering ger lätt små och underutvecklade huvud och för gles stora, lösa huvud med dålig
hållbarhet.

SKÖRD: Sommar- och höstkål skördas efterhand. Får den stå för länge, spricker den snabbt.
Man kan försena mognaden genom att ta ett stadigt tag om plantan och vrida den ett kvarts varv
eller genom att hugga av en del rötter med en spade
när huvudet är så gott som skördefärdigt.
Vinterkålen skördas relativt sent. Den tål flera
minusgrader, men måste tina upp riktigt innan den
skördas. Normalt skäres huvudet av med en vass
kniv och några blad lämnas kvar som skydd. Att
linda in huvudet i tidningspapper för att undvika
direkt beröring med andra huvuden, förlänger lagringen. Ett annat sätt är att gräva upp hela plantan
med roten. Putsa av jord och en del blad och hänga
det i källaren med roten uppåt.
Behandla alltid kålhuvud varsamt. Minsta stöt
kan leda till svampangrepp längre fram under lagringen och minska hållbarheten betydligt. Förvara vitkålen svalt (nära 0°C) och vid hög luftfuktighet, men ändå så luftigt som möjligt.
FRÖ: 1g är 250-350 frön. En portion ger 50100 bra plantor vid förkultivering. Till 1000 plantor behövs ca. 8g, vilket också räcker till att bredså
minst 1m2 i bänk. Vid direktsådd på friland åtgår
ca. 4g till 100 sträckmeter.
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5505 PREMIERE: 55 dagar. Tidigaste sommarkål från Tyskland med väl samlade huvuden
på mellan 1,0-2,0 kg. Tätare plantering ger mindre huvuden. Premiere är relativt sen att spricka
upp om den får stå skördefärdig för länge. Men
för en lång skörd bör den sås i omgångar fram
till midsommar. En ny, modern, enhetlig vitkål
med kompakta huvuden, liten märg och en fin
smak. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-95:-, 20g380:-. Ekofrö.
5510 GOLDEN ACRE: 58 dagar. Mycket tidig
sommarvitkål med fasta, runda huvuden som
väger 1,5-2 kg. Golden Acre har en kort stock,
liten bladrosett och en klar ljusgrön färg. Det
färdiga huvudet spricker om det inte skördas i
tid. Golden Acre, som också kallas Ditmarsker
Special, är lättodlad och mycket god. I synnerhet det inre av huvudet är speciellt sprött och
sött. Sorten kommer ursprungligen från USA,
där den varit uppskattad sedan 1800-talet. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-65:-, 20g-190:-. Ekofrö.

höstvinterkålen ’Stenhuvud’. Huvudet är klotrunt, medelstort, grönt och mycket kompakt
och kan normalt stå skördefärdigt länge utan
att spricka. Stonehead är frisk och mycket enhetlig med sina 2 kg tunga huvuden som kan
lagras länge. Lämplig som lagringskål längre
norrut. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-175:-, 20g570:-. Utgående sort. Se sidan 112.
5565 BRUNSWICK: 85 dagar. Har under flera år i våra egna försök och hos andra odlare
över större delen av Norden, gett en enhetlig
och stor skörd av plattrunda, tunga, 2,5-4 kg,
kompakta huvuden på en kort stam. Brunswick,
som fanns redan i mitten av 1800-talet, är pålitlig även dåliga somrar. Odlas främst för lagring och jäsning av surkål. Men traditionellt
också som vinterföda till husdjuren. Portion
(ca. 200 frön)-15:-, 5g-45:-, 20g-155:-. Utgående
sort. Se sidan 112.
5570 HOLSTEINER PLATTER: 80 dagar. Gör
skäl för sitt namn. Huvudet är stort och plattrunt, ofta 30 cm i diameter. Hela plantan är stor
med kraftiga ytterblad. Holsteiner är framför
allt en vitkål för surkålstillverkning och färskkonsumtion med sin fina smak och lösare huvud och inte för lagring. Portion (ca. 100 frön)20:-, 5g-175:-, 20g-570:-. Ekofrö.

VINTERKÅL

HÖSTKÅL
5535 RUHM VON ENKHUIZEN: 75 dagar. Är
en mycket odlad och berömd holländsk höstsort, som varit med sedan 1899. Huvudet är
stort, 2,5-3,5 kg, klotrunt och ganska fast. Ytterbladen är blåaktigt gröna och något vaxiga.
Ruhm von Enkhuizen, som är starkvuxen, kan
lagras några månader och används ofta till
mjölksyrning. Portion (ca. 200 frön)-15:-, 5g65:-, 20g-190:-. Utgående sort. Se sidan 112.

5575 DANISH BALLHEAD. 103 dagar. Är en
tidig vinterkål för nordliga förhållanden med
svagt blågröna, täta, kompakta huvuden på 23 kg. Runda med en svagt tillplattad topp. Det
inre är ljusgrönt, milt och sprött. Danish
Ballhead står länge skördefärdig utan att spricka
och kan lagras till långt fram på våren. Introducerades i USA redan 1887 och har varit en
pålitlig vinterkål sedan dess. Portion (ca. 150
frön)-20:-, 5g-65:-, 20g-190:-.
5595 MARNER LAGERWEISS: 135 dagar.
Sen, stark sort för långlagring. En sort för de
södra delarna av skandinavien. Den hinner
sällan bli riktigt färdig och hårt knuten i zon 3
och uppåt. Huvudet är mycket kompakt, runt
och väger kring 2 kg. Det har få ytterblad som
behöver putsas bort och håller sig grönt länge i
lagret. De är ovanligt enhetliga för att vara en
standardsort. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-95:20g-380:-. Ekofrö.

5560 STONEHEAD (F1-hybrid): 80 dagar. Är
en modern hybridvariant av den gamla kända
Alla priser är inklusive moms.
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SOMMARKÅL

Kålrabbi

Brassica oleracea var. gongylodes

Kålrabbins ursprung är höljt i dunkel, men den
första säkra kålrabbin åts av romarna på 100-talet
efter Kristus. De åt den dock mycket sparsamt, i
tron att den gjorde soldaterna oaggresiva och slöa.
Den odlas nu allmänt i Europa, i synnerhet i mellan- och östeuropa, där den är minst lika viktig som
kålroten är hos oss.
Hos kålrabbin är det den övre stamdelen som
svällt till en rund boll med en mild kålsmak. Den
är lättodlad, angrips sällan av insekter, går bra att
lagra och skulle kunna odlas i mycket större omfattning än nu.
Jorden bör vara en god kåljord och för att inte
bli träig skall kålrabbin växa snabbt utan avbrott
på grund av torka eller näringsbrist och skördas
ung. Läs under Odla kålväxter för råd.
SÅDD: Plantuppdragning för extra tidig skörd:
se under vitkål. På friland kan man så, ca. 1 cm
djupt, i omgångar från det att jorden blivit uppvärmd till början av juli. Låt inte jorden torkar ut.
AVSTÅND: Mellan plantorna 10-20 cm och
mellan raderna 35-50 cm.
SKÖRD: Skörda kålrabbin när den är 5-8 cm i
diameter, inte större. Det bildas lätt oätliga trådar
innanför skalet om den får bli för stor. Den har en
’finare’ smak än kålroten, men förvaras och används på samma sätt. Hållbarheten är dock något
sämre. Även de mindre bladen hos kålrabbin är
goda och kan ätas råa eller tillagade.
FRÖ: 1g innehåller 200-300 frön. I en portion
är det tillräckligt för att så mellan 5 och 10 meter
på friland. Till 100 sträckmeter behövs 10-15g.

5620 AZUR STAR: 50 dagar. Tidig, lite plattrund, violett kålrabbi med ett utsökt milt, mört
och vitt kött. Bladen är väl samlade upptill.
Den smala stammen håller knölen fri från jorden. Azur Star är mycket anpassningsbar och
frisk och kan odlas från tidigaste vår i växthus,
över sommaren på friland och åter under glas
på hösten. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 5g-155:-,
20g-490:-. Ekofrö.
5625 PURPLE VIENNA-Wiener blå: 56 dagar.
Mycket gammal (1860) blåviolett kålrabbi med
ett ljusgrönt, mört och sprött kött av fin kvalitet. Den har ett litet bladverk och en något
plattrund knöl som kan få bli lite större än hos
Wiener Vit utan att bilda trådar i köttet (max. 89 cm). Wiener Blå är en pålitlig och god kålrabbi
i såväl stora som små odlingar. Portion (ca. 300
frön)-15:-, 5g-40:-, 20g-130:-. Utgående sort. Se
sidan 112.
5640 SUPERSCHMELZ: 75 dagar. Den fula
ankungen. Monster. Vulgär. Otrolig. Omdömmen om utseendet på denna stora (upp till 4
kg), spröda, söta, trådfria kålrabbi. Köttet är
vitt innanför det något blekgula skalet. Plantavståndet bör vara 50 cm för att få dessa jättar
på 20-25 cm i diameter. Mindre avstånd ger
mindre knölar. Superschmelz är en delikat kålrabbi som kan lagras över vintern. Portion (ca.
100 frön)-20:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.

Ny sort 2008

5610 WHITE VIENNA-Wiener vit: 50 dagar.
En välkänd, pålitlig och tidig, ljusgrön kålrabbi med en mild kålsmak. Knölen är rund till
plattrund och har ett vitt, sprött kött. Den kan
odlas under hela säsongen, men blir bäst på
försommaren och hösten. Wiener Vit, som presenterades redan 1860, ska skördas ung och
saftig. Portion (ca. 300 frön)-15:-, 5g-40:-, 20g130:-. Utgående sort. Se sidan 112.
5615 NORIKO: 50 dagar. Är en modern och
snabb vit kålrabbi för sådd såväl tidigt under
glas, som senare på friland. Den höga stammen
håller den mycket ljust gröna, något plattrunda
knölen ren ovan jord. Köttet är vitt, sprött, sött
och av bästa kvalitet. Noriko, som kan bli relativt stor i landet utan att bilda trådar i köttet
eller spricka upp, tål flera frostnätter på hösten.
Men måste få tina upp helt innan skörd. Portion
(ca. 100 frön)-20:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
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Kålrot
Kålroten, som kallas ’swede’- svensk, i en stor
del av världen, är egentligen inte en svensk rotfrukt. Men den växer bra här och odlades mycket
här i Sverige under 1700- och 1800-talen, som näringsrik föda både till människor och djur.
Från början kommer den ifrån Schweiz. En förutseende botanist, Gaspard Bauhin, gjorde serier
av korsningar mellan majrova och andra kålarter
och lyckades hitta kålrotens kombination. Norra
Europa visade sig snabbt vara den nya rotens rätta
miljö. En del forskare hävdar däremot att kålroten
är en vild korsning eller mutation och härstammar
från europeiska Ryssland.
Nu för tiden har den tyvärr tappat mycket av sin
status och trängs undan av ’finare’ grönsaker. Den
gamla rovan (B. rapa) är en annan art än kålroten.
Kålroten är mycket härdig och förnöjsam och
kan odlas på de flesta jordar, där tillgången på kalium, fosfor och vatten är god. Gödsla med naturgödsel, kompost eller gröngödsel, men inte för kraftigt. Bladmassan kan lätt bli överväldigande. Mjuka
bruna partier inuti roten tyder på borbrist. Se vidare under Odla kålväxter för råd om samplantering, angrepp, frö osv.
SÅDD: Så ca. 1 cm djupt på friland så snart jorden blivit lite uppvärmd. Om risken för kålflugeangrepp är stor, vänta med sådden till senare hälften av juni. Då har flugan oftast svärmat av sig en
hel del och redan gjort sin största skada.
Ska rötterna lagras sår man också något senare.
Kålrot kan även förkultiveras i drivbänk eller inomhus för en extra tidig skörd. Se under vitkål.
AVSTÅND: Håll 15-20 cm mellan plantorna
och 40-50 cm mellan raderna.
SKÖRD: Skörda kålrötterna hela sommaren
från det att de är några cm i diameter. Rötterna för
vinterlagring tas upp sent på hösten. Men låt dem
tina upp ordentligt innan skörden om det varit nattfrost. Spara någon cm av blasten och lägg rötterna
i säckar på ett svalt och fuktigt ställe.
FRÖ: 1g innehåller 300-500 frön. En portion
sår 10-15 meter. Till 100 sträckmeter behövs 1520g. Vid förkultivering ger 8g ca. 1000 plantor.

Brassica napus
5670 MAGRES. 85 dagar. Ny, mycket jämn
och fin kålrot från England. Nästan klotrund.
Nacken är violett och spetsen gul. Köttet är
också gult med spröd, trådfri struktur och fin,
mild smak. Mycket vanlig i ekologiska odlingar, framför allt i sitt hemland. Lämplig både
för riktigt tidig vårsådd och senare för en huvudskörd för lagring. Magres är frisk med bra motståndskraft mot bladsjukdomar. Portion (ca.
500 frön)-20:-, 20g-60:-, 100g-170:-. Ekofrö.

5675 ÖSTGÖTA II: 90 dagar. En välkänd
svensk kålrot med släta och runda till något
plattrunda rötter. De är gula med gröna nackar.
Köttet är ljusgult, mört och sött. Östgöta visar
en viss motståndskraft mot klumprotsjukan, är
pålitlig och ger normalt en stor skörd. SSF.
Portion (ca. 700 frön)-15:-, 20g-40:-, 100g-125:-.
Utgående sort. Se sidan 112.

5660 MARIAN: 85 dagar. Är en modern, snabbväxande och mycket odlad kålrot, utvecklad i 5680 KRASNOSELSKAJA : 90 dagar. Är en
Wales. Med tolerans mot mjöldagg och klump- gammal kålrot från Ryssland som vi selekterat
rotsjuka. Roten är nästan klotrund, ibland lite och uppförökat sedan början av 1990-talet. Den
högbyggd, med en violett nacke och gul spets, liknar en något plattrund Östgöta, med sin gula
helt utan sidorötter. Marian är mycket köld- rot och gröna nacke. Krasnoselskaja omnämns
tålig och lagringsduglig och ger en stor skörd. på 50-talet i svensk köksväxtodling som den
Portion (ca. 700 frön)-15:-, 20g-40:-, 100g-125:-. godaste matkålroten enligt många. Endast portion (ca. 300 frön)-20:-. Ekofrö.
Utgående sort. Se sidan 112.
Alla priser är inklusive moms.
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Majrova

Brassica rapa

SÅDD: Så tidigt på våren så snart jorden reder
sig. Ca. 1 cm djupt. Majrovan växer fort och blir
lätt svampig om den blir för stor. Därför är det bra
att så den i omgångar med några veckors mellanrum. Rötter för förvaring sås i juli-augusti.
AVSTÅND: 5-10 cm mellan plantorna och 3550 cm mellan raderna vid radsådd.
SKÖRD: Samma som kålrot. Men de flesta majrovor har dålig hållbarhet. Högst några månader i
jordkällare. Skörda majrovan ung och använd den
rå i sallader, syra eller stek den och blanda den i
grytor, soppor, gratänger osv.
FRÖ: 1g innehåller 400-600 frön. En portion
sår 15- 20 meter. Till 100 sträckmeter åtgår ca. 15g.

5730 SNOWBALL-Snöboll: 50 dagar. Är en
välkänd majrova med kraftig växt. Rötterna är
släta, runda, ibland lite plattrunda och helt vita
med en mild, söt smak. Snöboll tål att lagras ett
tag om den skördas sent. Introducerades av
fröhandeln redan 1869. Portion (ca. 500 frön)15:-, 20g-40:-, 100g-125:-. Utgående sort. Se sidan 112.
5740 WHITE GLOBE: 50 dagar. Äntligen ekologiskt odlade frö till en vit majrova. Påminner
mycket om gamla Snowball med sina släta,
runda till något plattrunda rötter med ett fast,
vitt kött. Milt och gott. Tidiga, snabbväxta
pingisbollstora rötter är en delikatess. Den kan
sås under hela säsongen, men blir bäst vid sådd
i juli-augusti. White Globe kan lagras några
månader om den skördas sent på hösten efter
en sensommarsådd. Portion (ca. 200 frön)-20:-,
20g-95:-, 100g-360:-. Ekofrö.
5750 PURPLE TOP WHITE GLOBE: 50 dagar.
En utvald stam av Purple Top-majrova. Introducerad som namnsort innan 1880 och fortfarande en av de mest odlade. De jämna och runda rötterna är vita under jordytan och ljust
rödvioletta ovanför. Purple Top är kraftig, frisk
och tålig och kan få bli något större än andra
sorter utan att bli svampig. Den har dessutom
goda blad och kan lagras några månader i
källare. Uppskattad till syrning. Portion (ca.
300 frön)-20:-, 20g-60:-, 100g-170:-. Ekofrö.
5765 RED ROUND. 55 dagar. Knallröd, klotrund majrova med ett sprött, vitt kött. Ibland
kan rosa marmoreringar förekomma i det vita.
Även bladen med sina kraftigt röda stjälkar och
nerver ätes som unga. Red Round i skivor i
salladen är både gott och vackert. Precis som
Purple Top White Globe är den populär till
syrning och inläggningar. Portion(ca. 200 frön)20:-, 20g-95:-, 100g-360:-.
5780 GOLDBALL-Guldboll: 55 dagar. Vackert guldgul majrova som presenterades 1863.
Den har ett ljusgult, mört och sött kött, som
påminner en del om kålrot. Rötterna är mycket
enhetliga, helt klotrunda och släta. Guldboll är
köldtåligare och kan lagras längre än de andra
sorterna. Portion (ca. 500 frön)-15:-, 20g-40:-,
100g-125:-. Utgående sort. Se sidan 112.

Alla priser är inklusive moms.
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Var kommer majrovan ifrån? Därom tvista de
lärde. En del hävdar att länderna kring Medelhavet är dess vagga, medan andra håller på Afganistan
och Pakistan. Den äldsta kända majrovan odlades
inte för rotens skull, utan för de oljerika fröna. Denna majrova, Brassica rapa var. oleifera, var en
mycket viktig oljeväxt i en stor del av Asien. Och
den olja som fyllde de europeiska oljelamporna från
1200-talet och framåt, kom framför allt från Indien och den här rovan.
Till Europa kom majrovan inte som oljeväxt,
utan som rotfrukt. Romarna föredrog den framför
morot och odlade stora mängder av den. I norra
och västra Europa hade den sin storhetstid under
1600-och 1700-talen, då den odlades i så stor omfattning att perioden ibland kallas ”the age of the
Turnip (majrova)”. Frökataloger från slutet av
1800-talet erbjuder fortfarande 15-30 olika sorter i
de mest skiftande färger. Men under 1900-talet har
majrovans popularitet stadigt minskat och den odlas nu i ganska liten skala.
Majrovans kött är vitt eller gult, något sött och
mildare i smaken än kålrotens. Också bladen hos
majrovan kan mycket väl ätas. Den är mycket lättodlad och växer snabbt på de flesta jordar. Men i
en mullhaltig sandjord med god tillgång på vatten
trivs den bäst. Sommarhetta och torka gör lätt majrovan stark i smaken och svampig. Finaste kvalitet
och minst angrepp får man vid tidig vårsådd och
sensommarsådd, både under glas och ute. Små majrovor är delikata och lätta att använda, så den borde
odlas betydligt mer.
Majrovan besväras ofta av kålflugans larver,
som gör gångar i roten. I synnerhet på våren och
försommaren. Ibland använder man t.o.m. majrovan som fångstgröda i andra kålkulturer. Läs under Odla kålväxter om odling och bekämpning.

Rova

Brassica rapa

Rovan är en av de äldsta odlade rotfrukterna på
våra breddgrader. Den var troligen vanlig redan på
bronsåldern, både här hos oss och runt om i Europa och de centrala och västra delarna av Asien.
Rovan och majrova tillhör samma art och skillnaden mellan dem är närmast kulturell. Folket och
djuren åt rovor. De växer nästan överallt och ger
stor skörd. I synnerhet de s.k. rund- och långrovorna. Medan majrovan, med sitt sötare och sprödare kött, föredrogs i ’finare’ kretsar.
De varianter av rova som odlats och odlas hos
oss kommer norr och österifrån, även om något spår
på sydlig invandring också finns.
Att odla rovor så att blir goda är inte helt lätt.
De kan lätt bli beska eller bittra i smaken om de får
utstå perioder av torka och sommarhetta. Bäst blir
de senare på säsongen när vädret är svalare och
fuktigare. Vi har fått de godaste rovorna när vi sått
dem i juli och skördat i september-oktober.
De vill ha samma förhållanden som majrova
med en fuktighetshållande jord med balanserat pH
och en jämn tillgång på näring. Helst från kompost eller tidigare gröngödsling. Kraftiga kvävegivor som hönsgödsel och gräsklipp ger en stor
bladmassa och rötter som lätt blir håriga och bittra.
SÅDD: Så i omgångar från det att jorden reder
sig på våren, ca 1 cm. djupt, ända fram till augusti
i söder. Rötter för vinterförvaring sås i juli.
AVSTÅND: Gallra till 15 cm. mellan plantorna
och håll ett radavstånd på minst 30 cm.
SKÖRD: Små rovor är godast. Börja skörda när
de är 5 cm. i diameter och använd dem råa, skivade eller rivna, eller i grytor, gratänger, soppor. Eller stekta, ungsbakade, till rotmos och gröt eller
varhelst de kan passa.
Under årtusenden måste de ha tillagats på de
mest skilda sätt. Romarna åt t. ex. gärna rovor med
honung. Under medeltiden trakterades kungligheter med skulpterade rovor i de mest utsökta skepnader. Bara fantasin sätter gränser. I dagens kokböcker finns inga recept på rovor, så det är fritt
fram för expriment.
FRÖ: 1g är 4- 600 frön. En portion sår 5-7 m.
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5785 MÅLSELVNEPE: 60 dagar. En vacker,
näst intill klotrund, kraftigt gul och slät rova
från Brandhaug, 5 mil norr om Lofoten i Norge.
Mycket lik Guldboll, men med ett matigare
kött. Används bl.a. till syrning. Endast portion
(ca. 300 frön)-20:-. Ekologiskt odlat frö.

5790 SVEDJEROVA: 65 dagar. Gammal rova
från Finland som fått sitt namn för att den var
vanlig i svedjebruket. Den trivdes utmärkt i
den näringsrika askan, som också höll de flesta
skadeinsekter borta. Roten är utpräglat plattrund. Vit under jord och oftast violett över.
Enstaka blir gula eller gröna på nacken.
Bladfästet är litet och så även roten. Köttet är
vitt, trådfritt och mjällt. Går utmärkt att odla
utan att svedja. Endast portion (ca. 300 frön)20:-. Ekologiskt odlat frö.

5795 GRÄNSROVA: 70 dagar. Från gränstrakterna till Norge. Men kanske hade finnarna
den med sig när så många flyttade till Finnmarkerna i Värmland och Dalarna. Alla odlade
tydligen den. Den blir stor, lätt 3-4 hg. Formen
är cylindrisk. 6-9 cm. i diameter och 15-20 cm.
lång. Är oftast ljusgrön på nacken ovan jord,
men violett eller vit är inte ovanligt. Vit under
jord. Gränsrovan ger verkligen en stor skörd.
T.o.m. större än kålrot. Den bästa rovan än så
länge. Precis som ålderman Peter på Sesam sa.
Endast portion (ca. 300 frön)-20:-. Ekologiskt
odlat frö.
Alla priser är inklusive moms.
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Rädisa

Raphanus sativus var. radicula

Rädisan tillhör de korsblommiga och är en relativt ung förädling av rättikan. Det var först på 1700talet som den rädisa vi är vana vid, såg dagens ljus.
Rättikan, däremot, har odlats mycket länge. Se under rättika.
Rädisan blir bäst om den får växa snabbt utan
avbrott i en fuktig, mullrik sandjord med måttlig
näring. Saknar den vatten blir smaken skarp och
den går kvickt i blom.
Rädisan är inte lika mottaglig för klumprotsjuka
som övriga korsblommiga växter vi odlar. Men
undvik att odla den på samma ställe alltför ofta.
Den angrips däremot ofta av jordloppor och kålflugan, som också kan framkalla den skarpa smaken. Håll jordytan ständigt fuktig eller strö träaska,
kalk, stenmjöl eller algomin upprepade gånger på
bladen och jorden. Vid mycket envisa och allvarliga angrepp kan giftiga växtextrakt, som pyrethrum
eller rotenon, användas.
Rädisor och rättikor kan odlas tillsammans med
de flesta växter, men ogillar isop.
SÅDD: Så glest 1-2 cm djupt när jorden reder
sig på friland, i växthus och bänkar. Utvecklingstiden är kort (4-6 veckor). Så därför i omgångar
med några veckors mellanrum ända fram till augusti-september. I växthus ännu längre.
AVSTÅND: 1-2 cm mellan plantorna och ett
radavständ på 10-30 cm.
SKÖRD: Skörda ofta. Låt inte rädisorna förväxa och bli svampiga. De håller sig någon vecka
i kyl. Prova även tillagade rädisor. Kokta, stekta,
grillade, etc.
FRÖ: 1g innehåller 80-130 frön. En portion sår
över flera meter. Till 100 sträckmeter behövs minst
50g. I växthus och bänk åtgår 5-10g/m2.
5820 PLUM PURPLE: 22 dagar. Är den mest fantastiska rädisa vi provat. Det är en tidig, klotrund och
violett rädisa med ett saftigt, fast och vitt kött. Den
kan bli större än en pingisboll utan att bli det minsta
svampig och kan stå skördefärdig längre än de flesta.
Plum Purple är en rädisa för friland från tidigaste
vår till sen höst. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 20g-55:-,
100g-170:-.
5825 CHERRY BELLE: 22 dagar. En hållbar,
scharlakansröd, rund och slät rädisa med gan-ska
liten blast. Den är söt och mild och kan stå skördefärdig länge utan att bli svampig. Cher-ry Belle används också till drivning. Portion (ca. 300 frön)-20:, 20g-55:-, 100g-170:-. Ekofrö.
5835 SPARKLER 2: 25 dagar. Klotformad, mörkt
rosenröd rädisa med vit underdel och spets och ett

sprött och saftigt kött. Sparkler har liten blast och
kan stå ganska länge utan att förlora sin smak och bli
svampig. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 20g-55:-, 100g170:-. Ekofrö.
5845 PINK BEAUTY. Läcker, klotrund, slät lysande
rosa rädisa som kan bli större än genomsnittet utan
att bli svampig eller träig. Kan liknas vid en syster till
violette Plum Purple. Pink Beauty är mycket enhetlig och vacker. En skönhet på bordet. Portion (ca. 200
frön)-20:-, 20g-69:-, 100g-215:-. Ekofrö.
5850 FRENCH BREAKFAST 4: 24 dagar. En mycket
fin, avlång, rosenröd rädisa med vit nederdel. Den
har ett milt och sprött kött av bästa kvalitet. French
Breakfast, som är vår favorit, växer ytligt och har
liten blast. Kan ofta skördas först. Den fanns redan
1879. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 20g-55:-, 100g-170:. Ekofrö.
5870 ISTAP-Istapp: 32 dagar. En helt vit rädisa med
10-12 cm långa, spetsiga rötter. Istapp är mycket
vacker och jämn och har en spröd rot med fin smak
och extra goda blad. God även om den stått kvar för
länge. Beskriven som namnsort 1896. Portion (ca.
200 frön)-20:-, 20g-110:-, 100g-170:-. Ekofrö.
5890 RATTAIL: 50 dagar. Råttsvans säger det mesta
om utseendet. Odlas för de kryddigt goda, 6-15 cm
långa, trådfria, spetsiga fröbaljorna. Gröna med skiftning i vinrött ibland. Skördas innan fröna utvecklas.
Råa eller kokta/ångade någon minut. Mycket vanlig
delikatess österut. Kommer från Java och klassificeras ibland som R. caudatus. Plantorna blir stora, 11,5 meter och behöver plats. Så glest. De hinner lätt
gå i blom och ger snabbt mängder av baljor i omgångar. Plocka ofta. Delikata. Portion (ca. 200 frön)20:-, 20g-110:-, 100g-170:-. Ekofrö.
5900 MÜNCHEN BIER: 60 dagar. Unik, tysk rädis/
rättika som odlas för de 3-6 cm långa fröbaljorna
skull. De är milt kryddiga, spröda och saftiga och
helt utan trådar. Njutes råa, lätt kokta eller stekta.
Eller inlagda i ättika, antingen hela eller skurna i
bitar. Plantan behöver plats. Den blir minst 60 cm
hög, buskig och bär massor av dessa små delikatesser. Portion (ca. 400 frön)-20:-, 20g-40:-, 100g-110:-.
5800 RUNÅBERGS RÄDISOR. En härlig blandning av röda, rosa, vita och violetta rädisor. Runda
och avlånga. Varför köpa flera olika påsar för att få
variation (om man nu vill ha det) när det finns i en
påse? Så i omgångar från tidigaste vår ända fram till
sept.-okt i växthus. Portion (ca. 500 frön)-20:-, 20g55:-, 100g-170:-. Ekofrö.
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Daikon

Raphanus sativus var. longipinnatus

Ny sort 2008

Denna snabbväxande, vita rättika är mycket vanlig i framför allt Kina och Japan, där den odlats i
minst femtusen år. Den antas ha samma ursprung
som vår europeiska rättika, men har utvecklats i
en helt annan riktning. Mer än 25% av Japans grönsaksskörd upptas av daikon.
De kinesiska varianterna är traditionellt oftast
trubbiga, medan de gamla japanska är spetsiga.
Numera finns det ett flertal mellanvarianter.
Daikonrättikan, som föredrar en djup jord, blir
25-50 cm lång och 4-7 cm i diameter. Den är
mycket spröd och saftig och används i hundratals
asiatiska rätter. Rå i sallader och på bröd. Kokt och
ångad. Stekt och friterad. Inlagd på många olika
sätt. Torkad i bitar och stavar och som kronan på
verket, skulpterad till festmåltider. Sent skördade
rättikor går dessutom bra att lagra i källare under
vintern.
Den enda nackdelen med denna lättodlade grönsak är att de flesta sorter går i blom på sommaren
om de sås på våren. Men trots det är roten ätbar en
tid efter det att blomstocken börjat växa. Den bästa
skörden får man vid sådd i juli. Man slipper då
också en hel del av skadegörarna.
Se vidare under rädisa för råd om odling.
SÅDD: Sådjup 1-2 cm. Moderna blomningströga hybridsorter kan sås tidigt på våren. De normala, frökonstanta standardsorterna från mitten av
juli p.g.a. viljan att gå i blom under vår ljusa sommar, till binas förtjusning. Rötter som gått i blom
efter en för tidig sådd är inte förlorade. Tvärtom.
Fröbaljorna som bildas är tjocka och knubbiga och
mycket kryddigt goda. Färska eller tillagade. Rötter för lagring sås i mitten av juli.
AVSTÅND: Gallra till 15-20 cm och håll ett
radavstånd på 35-50 cm.
SKÖRD: Skörda så snart de nått ätbar storlek.
Rötter som ska lagras skördas sent på hösten och
behandlas som morötter. Daikon tål en del frost,
men måste tina upp ordentligt innan skörd.
FRÖ: 1g innehåller 50-80 frön. En portion sår
flera meter. Till 100 sträckmeter behövs ca. 20g
och för 1000 m2 behövs 500-800g.

5935 MIYASHIGE: 55 dagar. Storväxt höstdaikon med mycket bra kvalitet. Den har milda,
spröda, vita rötter med ljusgrön nacke. 40-50
cm. längd är inget ovanligt. Miyashige ger en
fin höstskörd med den bästa hållbarheten vid
lagring, men går lätt i blom om den sås innan
mitten av juli. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 20g110:-, 100g-380:-.
5940 MISATO ROSE: 50 dagar. En överraskning innanför skalet. Oansenligt vit-ljusgrön
på utsidan, men med ett lysande röd-rosa kött
inuti, som dessutom är ovanligt sött och gott.
Roten är klotrund och blir mellan 5-8 cm i
diameter med en ganska kraftig mörkt grön
blast. Misato Rose blir bäst vid sensommarsådd, tål en del frost på hösten och kan lagras
till långt fram på våren. Portion (ca. 200 frön)20:-, 20g-110:-, 100g-380:-. Ekofrö.
5955 MINOWASE): 60 dagar. Rötterna är helt
vita, släta och mycket enhetliga, omkring 40 cm
långa och 5 cm tjocka med ett sprött, milt kött.
Minowase kan sås mycket tidig i växthus för en
tidig försommarskörd. Men på friland bör man
vänta till efter mitten av juli p.g.a. blomningsrisken. Rötterna växer snabbt och ger en fin,
lagringsduglig skörd och färsk rädisa flera
månader framöver. Tål några minusgrader på
hösten, men måste tina innan skörd. Portion
(ca. 200 frön)-20:-, 20g-110:-, 100g-380:-. Ekofrö.

5875 WHITE DREAM: 35 dagar. Hör egentligen hemma bland rädisorna, men ser ut som en
daikon med sin långa vita rot. De koniska rötterna blir 15-20 cm långa och har ett milt sött,
sprött kött som den finaste rädisa. Utmärkt för
drivning både vår och höst under glas och för
friland under hela säsongen. White Dream liknar en storväxt Istapp. Portion (ca. 300 frön)20:-, 20g-55:-, 100g-170:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
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Rättika

Raphanus sativus (var. niger)

Rättikan har troligen sitt ursprung i en spretig
växt, Raphanus raphanistrum, som användes för
sina kryddiga fröns skull i Mellanöstern. Den första arten av rättika som odlades i någon större omfattning för mer än 5000 år sedan, var oljerättikan,
R. sativus var. oleifera.
Den runda och saftiga rättika vi är vana vid, finns
avmålad i forntida egyptiska gravar. Den bars på
guldfat som offergåva i de grekiska templen och
användes av romarna bl.a. till att kasta på impopulära talare. De kunde bli mycket stora. Flera skrifter beskriver rötter på 40 till 50 kg. Man åt dem råa
i sallader, smaksatta med honung eller vinäger och
salt. Dessa rättikor var svarta och mycket snarlika
vår Rund Svart.
Rättikan skiljer sig från rädisan bl.a. genom att
rotknölen är större och mera utpräglad i smaken
och inte har lika lätt för att bli svampig.
Sent skördad rättika går utmärkt att lagra över
vintern. Den odlas under samma förhållanden och
med samma krav som rädisan.
SÅDD: Så direkt på friland, 1-2 cm djupt, i mitten av juli. För skörd senare på hösten. Sår man
tidigare, går de i blom och blir träiga. Ev. kan en
riktigt tidig vårsådd lyckas.
AVSTÅND: Mellan plantorna 10-15 cm och 3550 cm mellan raderna.
SKÖRD: Rättikan skadas inte av några graders
frost, men måste tina upp helt innan den skördas.
Vänta inte för länge. De runda rättikorna bör inte
bli större än tennisbollar och de avlånga är lagom
när de är 4-5 cm i diameter. Stora rötter spricker
och blir svampiga.

Strandkål
Flerårig, kraftig kålväxt som en gång i tiden var
en vanlig, lite lyxig vårprimör, framför allt i England. Den har fört en undanskymd tillvaro de senaste hundra åren, men börjar nu återigen uppskattas av allt fler.
Redan första året blir det en stor planta. Men
den bör få växa till sig ytterligare en sommar innan
man börjar skörda. Tidigt på våren blekes bladskotten med täckmaterial, halm, säckar eller stora
uppochnervända krukor och de blekgula 15-25 cm
långa skotten ätes färska eller lätt kokta. En delikatess med smör. Efter vårskörden måste plantan
få återhämta sig och samla kraft inför nästa år.
Strandkål växer vild på tånggödslade, grusiga
och steniga stränder i hela västeuropa upp till

Skär av blasten någon cm över roten och förvara dem som morötter. Använd rättikan rå på smörgås, i sallader och i grytor och inläggningar. Eller
mjölksyrad. Som de flesta kålväxter är rättikan
mycket näringsrik.
FRÖ: 1g innehåller 90-130 frön. En portion sår
ca. 7 meter. Till 100 sträckmeter behövs ca. 20g.
5970 CHINA ROSE: 50 dagar. En vacker rosenröd rättika med avlånga (10-20 cm), trubbiga rötter och sprött, vitt kött. Skördas roten
sent, kan den lagras. China Rose fördes till Europa av missionärer på 1700-talet. Kallas också
för Ostergruss. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 20g55:-, 100g-170:-. Ekofrö.
5975 NECKARRUHM VIT: 55 dagar. En
vacker, jämnt konisk, ca. 15 cm lång, snabbväxande, vit rättika med mild rättiksmak. Odlas
tidigt på våren under glas eller från sensommaren på friland. Sent skördad Neckarruhm kan
lagras. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 20g-55:-, 100g170:-. Ekofrö.
5980 BLACK SPANISH ROUND: 60 dagar.
Vinterrättika med svart skal och ett mört, vitt
kött, som har tydlig, stark rättiksmak. Roten är
nästan klotrund och bör skördas när den är 78 cm. Rund Svart introducerades innan 1824
och går utmärkt att lagra. Portion (ca. 300 frön)20:-, 20g-55:-, 100g-170:-. Ekofrö.

Crambe maritima
Upplandkusten och är fridlyst inom många områden. Som strandväxt föredrar den en sandblandad
jord. Men har visat sig växa bra även i vår kraftiga
lerjord. Bara dräneringen fungerar.
Det måste vara minst 40 cm. mellan plantorna
och liksom andra kålväxter kan den angripas av
klumprotsjuka. Lily White blir en vacker perenn
efter skörden, 50 cm hög, översållad med vita, doftande blommor under försommaren. Fröna är stora
och sås 3 cm djupt på våren. Ute eller inne.
1 g är ca. 18 frön. En portion innehåller 6-10
frön och kostar 20:-.
5599 LILY WHITE

Alla priser är inklusive moms.
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Lökväxter - ALLIACEAE
De 3-4 000 medlemmarna växer över hela världen, helst i torrare
områden. Ett- och tvååriga örter finns, men den övervägande delen
är perenna örter, som övervintrar med hjälp av lökar, knölar eller
underjordiska stamdelar (rhizom).
Familjen är korsbefruktande och pollineras med hjälp av både
insekter och vind. Pollenet är lätt, så för att hålla sorterna rena
behövs minst 1000 meter till nästa artfrände. När fröet är moget och
svart, skäres stänglarna av. De buntas och får eftertorka inomhus.

Gul och Röd lök
Lökväxterna eller Backlöksväxterna är numera
en egen familj, Alliaceae och tillhör inte längre
familjen Liljeväxter, Liliaceae. De arter vi odlar
som matlök är av släktet Allium (starkt luktande).
Löken var en av de första kulturväxterna och
tog steget från vildväxande till odlad omkring 3000
f.Kr. Den anses ha sin ursprungliga hemvist i centrala Asien och har länge varit en av de viktigaste
grödorna i stora delar av världen. Det var i det forntida Egypten som de milda matlökarna vi är vana
vid, utvecklades.
I Norden började lök odlas allmänt först under
medeltiden och fick snart stor betydelse som mat,
krydda och medicin.
Lök trivs bäst i ett soligt, varmt och luftigt läge
på en mullrik, sandblandad jord. Den klarar torka
bra, men ger större skörd om den vattnas under
utdragna torrperioder. Det förhindrar också att löken slutar växa och börjar mogna för tidigt.
Gödsla med kompost eller naturgödsel, helst året
innan. Men inte för kraftigt. Lök behöver framför
allt kalium för att mogna. Överskott av kväve ger
stor blast, senare mognad och sämre hållbarhet.
För att undvika jordbundna smittosjukdomar
och en del insekter, ska man inte odla lök oftare än
vart 4-6:e år på samma ställe. Bespruta jord och
småplantor med algextrakt eller fräkenspad i förebyggande syfte. Normalt klarar sig frösådd lök
bättre än sättlök och risken för mögelangrepp under lagringen är också mindre.
Var noga med ogräsbekämpningen. Lök har
svårt att utvecklas bra om den får konkurrens. Men
hacka grunt, för många rötter ligger ytligt. Vid
direktsådd på friland, då löken tar 2-3 veckor på
sig för att gro, blir ogräset snabbt ett problem. Att
bränna med gasollåga i raden strax innan spirningen, är det lättaste sättet att bli av med ogräset.
Samodling gör det svårare för insekterna att hitta
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Allium cepa
löken. All sorts lök trivs ihop med morot, sallat,
tomat, kålfamiljen, jordgubbar och många fler. Men
inte tillsammans bönor och ärter. Även att strö algomin, kalk, träaska eller stenmjöl upprepade gånger
i raden och att duscha med nässelvatten eller renfane- och rabarberbladsté, hjälper löken mot i synnerhet lökflugan.
SÅDD: Så de svarta fröna ca 1 cm djupt i mars
- april, inomhus eller i drivbänk. Håll god värme
under groningen, gärna 20 - 25°C. När plantorna
kommit upp ska de stå ljust, luftigt och svalt. I synnerhet de sista veckorna innan utplantering är det
viktigt att temperaturen inte är för hög (max 15°C).
Annars kan löken börja svälla i förtid, i tron att det
är full sommar.
Plantorna blir stadigare om man, under förkultiveringen, klipper bladen då och då till en höjd på
ca. 6 cm. Klippet går bra att äta som gräslök. Plantera ut på friland så snart jorden blivit lite uppvärmd
och frostrisken är över. Sätt löken grunt och fast.
Lök har lång utvecklingstid och kan bara sås
direkt på friland i södra delarna av landet. Så 4060 frön/sträckmeter. Vid sättlöksodling sås 4-500
frön/sträckmeter i ett 10 cm brett band.
AVSTÅND: Under förkultiveringen 2-5 cm inbördes avstånd. På friland hålls ca. 10 cm mellan
plantorna och 25-50 cm mellan raderna. Vid sättlöksodling är 250-300 plantor/meter lagom.
SKÖRD: Skörda löken vid torrväder. Så snart
blasten på 1/4 av lökarna börjat vissna, torka och
lägga sig, bryt då ner den på resten av löken. Tag
upp dem efter några dagar och om vädret är torrt
och milt kan löken få ligga kvar på marken ca. en
vecka och torka. Men säkrast är att placera den
under tak på ett luftigt och torrt ställe. Bäst hållbarhet får man om löken varmluftstorkas (30°C) i
en vecka innan den putsas och förvaras i ett torrt
och svalt men frostfritt utrymme.
Lökväxter

Sättlök skördas när den blivit 1,5-2 cm i diameter. Oftast i augusti. Blasten bryts ner och löken
får torka som vanlig lök. Kan man förvara sättlöken luftigt och torrt vid 30°C hela vintern, är risken för stocklöpningar och mögelangrepp liten. Går
inte det, så hjälper en dag i 40°C direkt innan plantering en del. Välj inte de stora lökarna i första hand.
Ju större sättlök, desto flera stocklöpningar.
FRÖ: 1g innehåller 200-300 frön. En portion
ger 75-100 bra plantor för utplantering och räcker
till att så några meter direkt på friland. För 100
sträckmeter behövs 20-30g.

lagras mycket bra. Rijnsburger passar också
utmärkt till odling av egen sättlök. Portion (ca.
150 frön)-20:-, 5g-85:-, 20g-160:-. Ekofrö.
6060 AILSA CRAIG: 115 dagar. Är en välkänd
och mycket storväxt engelsk gullök, som inte
kräver en varm och extra lång sommar för att
bli stor. Trots att den har ganska lång utvecklingstid. Den är helt rund och har ett kraftigt
halmgult skal och kan väga upp till 1 kg. Köttet
är fast med en mild och söt smak. Ailsa Craig är
en gammal, trygg sort som ofta odlas av utställare. Introducerades som namnsort 1899. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 20g-90:-, 100g-345:-.
6090 POMPEI. 95 dagar. Söt och mild vit lök
som går att odla i Norden. Bäst i golfbollsstorlek, men även större är den fullt njutbar.
Den växer snabbt och kan direktsås i de flesta
lägen. Men för en tidigare och säkrare skörd, i
synnerhet i svalare zoner, kan man förså och
behandla den som purjolök. Portion (ca. 300
frön)-20:-, 20g-80:-, 100g-320:-.

6025 STURON: 100 dagar. Är en medeltidig
sort som ger stora, runda, gulbrunskaliga lökar
med bra lagringsegenskaper. Den har stor motståndskraft mot att gå i blom. Sturon är en
rikgivande och uppskattad sort som också är
mycket vanlig för sättlöksproduktion om den
sås i juli. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 20g-90:-,
100g-345:-. Ekofrö.

6190 RED BARON: 100 dagar. En vacker, rund
till något plattrund, glänsande mörkt blodröd
lök för färskkonsumtion och lagring över vintern fram till februari-mars. Den har ett kraftigt
skal och ett mycket högt torrsubstansinnehåll.
Halsen är smal och lättorkad och det milda och
söta köttet är väl genomfärgat. Red Baron är en
medelsen rödlök av bästa kvalitet. Portion (ca.
150 frön)-20:-, 5g-85:-, 20g-160:-. Ekofrö.

6185 RED BRUNSWICK: 110 dagar. Välkänd
rödlök, som länge varit mycket vanlig i yrkesodlingen. Den har funnits på marknaden sedan
innan 1885. De något plattrunda lökarna har ett
glänsande mörkt rödviolett skal och ett milt
6030 RIJNSBURGER: 110 dagar. En pålitlig och sprött vit-rosa kött. Red Brunswick har en
och medeltidig Rijnsburgerlök med runda, smal hals och torkar lätt. Den är en av de bästa
smalhalsade lökar. Skalet är kraftigt och halm- röda sorterna för vinterförvaring. Red Brunsfärgat och omsluter ett fast, helt vitt kött. Den wick passar också utmärkt för odling av egen
ger en stor skörd av lökar med ett medelhögt sättlök. Portion (ca. 200 frön)-15:-, 20g-90:-, 100gtorrsubstansinnehåll och väl torkade kan de 345:-. Utgående sort. Se sidan 112.
Alla priser är inklusive moms.
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6015 GOLDEN BEAR (F1-hybrid). 93 dagar.
Den gullök som gett störst skörd i våra försök.
Den är mycket tidig och starkväxande och kan
lagras länge. Löken är stor och klotrund med
ett kraftigt bronsfärgat skal. Golden Bear är
frisk med stor tolerans och resistens mot de
vanliga svampsjukdomarna. En snabb och pålitlig hybrid. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5g-85:20g-235:-. Utgående sort. Se sidan 112.

6135 LONG RED FLORENCE: 100 dagar. Är
en traditionell rödlök från italienska Florens,
som funnits som namnsort sedan 1800-talet.
Den ger vackra torpedformade, 10-13 cm långa
lökar med ett mörkt violett skal och ett mycket
milt, sött saftigt inre. Long Red Florence är
lättodlad och snabb, men klarar inte av någon
längre lagring. Högst några månader.Portion
(ca. 200 frön)-20:-, 20g-90:-, 100g-345:-.

Purjolöken anses ha utvecklats ur vildpurjon
Kajpar (Allium ampeloprasum), som växer vild
kring Medelhavet, men också på Öland och Gotland. Den odlades långt innan romartiden, men det
var romarna som spred den över stora delar av
Europa. Kejsar Nero, som var tokig också i purjolök, åt så stora mängder för att försköna sin sångröst, att han kallades ’Porrophagus’ - purjoätaren.

Allium porrum
över och jorden blivit lite uppvärmd. Blir temperaturchocken stor ökar risken för stocklöpning. Endast i sydligaste delen av landet kan man så purjo
direkt på friland så tidigt som möjligt.
AVSTÅND: Under skolningen hålls några cm.
avstånd. På friland 10-20 cm. mellan plantorna och
45-60 cm. mellan raderna. Purjon planteras djupt,
i individuella hål eller i en ränna och kupas med
jord, hö eller liknande några gånger under säsongen. Det stimulerar tillväxtpunkten att flytta sig
uppåt och ger en längre vit hals.
SKÖRD: Många purjosorter är fullt vinterhärdiga och kan stå ute hela vintern. Men de fryser
fast om man inte täcker jorden med ett tjockt lager
hö eller halm. Kylan är dock inte det största hotet
mot att klara vintern, utan det är vätan.
Skörda övervintrad purjo innan den börjar växa
nästa vår. Den får snart en oätlig blomstock.
Oftast skördar man purjolöken på senhösten och
jordslår den i växthuset, en täckt drivbänk eller ställer den tätt i en låda med jord, sand eller torv i en
kall och lagom fuktig källare. Den klarar sig så här
till långt fram på våren. Det går också att frysa in
purjon utan förvällning, men den förlorar mycket
på det. Då är det bättre att torka den i bitar på ett
luftigt och varmt (under 50°C) ställe.
FRÖ: 1g innehåller 300-400 frön. En portion
ger 75-100 plantor och räcker till ca. 4 meter vid
direktsådd. Till 1000 plant behövs ca.7g och till
100 sträckmeter 10-20g.

Purjon har ett stort näringsbehov, i synnerhet av
kväve och kalium och vill ha en djup, mullrik och
vattenhållande jord. Styv lerjord är mindre lämp- 6220 ALMERA. 80 dagar. Lååånga, vita, fasta
lig, därför att rötterna går djupt ner i marken. Lä- halsar utmärker denna snabbväxande purjo för
get för purjon ska helst vara varmt och soligt och
sensommar och höstskörd. Endast en svag anjorden bör ha ett relativt högt pH-värde. Ovanligt
nog trivs den om den får växa i samma jord flera år tydan till lökbildning vid basen stör den annars
i rad, så länge inga jordbundna sjukdomar eller perfekta halsens utseende. Bladverket är stadigt, djupt mörkgrönt och växer upprätt. Almlökflugan och malen drabbar den.
era
är en modern, välformad purjo som även tål
Purjolöken besväras sällan av insekter och trivs
i närheten av morot, selleri, lök och gurkväxter. en hel del kyla på senhösten, men inte övervintMen avskyr, som all lök, både ärter och bönor. Läs ring på friland. Portion (ca. 150 frön)- 20:-, 5gvidare under gullök om angrepp och bekämpning. 95:-, 20g-340:-. Ekofrö.
SÅDD: Purjolök sås i februari - april inomhus
eller i drivbänk i varm (20-25°C) jord. För att på- 6240 HILARI. 85 dagar. Purjo av s.k. Swiss
skynda groningen kan fröna blötläggas i ljummet Giant-typ från Tyskland med med långa, vita,
vatten ett dygn innan sådd. Torka av dem och så täta stjälkar och upprättväxande mörkgröna
ca. 1 cm djupt och glest. Står plantorna för tätt blir blad. Den har ingen uppsvälld lökbildning vid
de långa och gängliga. Purjon blir också kraftigare basen och är därför lätt att putsa. Hilari är
om bladen, under de första 4-6 veckorna, klippes medeltidig i sin utveckling och ämnad för sentill en höjd på ca. 6 cm.
sommar-, höst- och tidig vinterskörd. Den pasUnder förkultiveringen ska plantorna stå ljust, sar också bra att driva under glas, plastfolie
luftigt och ganska svalt. Dras purjon upp inomhus eller fiberduk. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 5gmåste man avhärda den successivt någon vecka 95:-, 20g-340:-. Ekofrö.
innan utplanteringen, som sker när frostrisken är
Alla priser är inklusive moms.
Lökväxter
56

Ny sort 2008

Purjolök

6260 HANNIBAL, Herbstriesen 2: 90 dagar.
Kraftigväxande tysk purjo med 20-22 cm lång,
tjock hals utan någon tendens till lökbildning.
Bladverket är mörkgrönt och något utbrett.
Det höga torrsubstansinnehållet ökar vinterhärdigheten och hållbarheten. Hannibal är lättputsad och ger en enhetlig, förstklassig skörd.
En frisk och pålitlig purjo för höst och tidig vinter. Övervintrar ofta på friland. Portion (ca. 150
frön)-20:-, 5g-70:-, 20g-250:-. Ekofrö.
6270 LUNGO D´INVERNO: 95 dagar. Kraftig
vinterpurjo med mörkt blå-grönt utbrett bladverk. Halsen är tjock och helt vit med liten
tendens till lökbildning. Den blir medellång,
15-20 cm, beroende på uppkupning. Inverno,
som introducerades 1906, ger en stor skörd av
utmärkt purjo som klarar hårda vintrar. Port.
(ca. 200 frön)-20:-, 5g-60:-, 20g-185:-. Ekofrö.

Salladslök

6275 MUSSELBURGH: 100 dagar. En gammal
starkväxande purjolök från Skottland. Halsen
är ovanligt tjock, men ganska kort, 10 - 15 cm,
om den inte kupas upp. Visar viss tendens till
lökbildning. Bladverket är blågrönt, mycket
kraftigt och växer utbrett. Musselburgh, som är
mild i smaken, är stor och stark och mycket
köldtålig. Introducerad 1822. Portion (ca. 200
frön)-20:-, 5g-60:-, 20g-185:-.
6285 ST. VICTOR: 110 dagar. Den vackraste
purjon och därtill en av de tåligaste. Det är en
utveckling av den mycket gamla franska Bleu
Solaise. Den påminner mycket om Musselburgh i växtsättet. Kort, kraftig (men inte lika
tjock) och med ett stort bladverk som får en allt
tydligare violett färg på hösten. St. Victor är en
sen purjo av bästa kvalitet. Portion (ca. 150
frön)-20:-, 5g-70:-, 20g-250:-.

Allium fistulosum och cepa

Salladslöken kommer från Mongoliet och det i grupper, bör det vara 15-20 cm mellan dem. Håll
inre av Sibirien och är minst lika vanlig i hela Asien noga efter ogräset. Lök gillar inte konkurrens. Att
som gul lök är hos oss. Den bildar fingertjocka, bränna med gasollåga strax innan löken spirar är
vita lökar med lång hals utan någon rund, uppsvälld ett enkelt sätt att få bort de tidiga ogräsen.
lök vid roten. Bladen, som också ätes, är mörkgröSKÖRD: Salladslöken, som är ganska okänsna, rörformade och mellan 15- 75 cm långa, oftast lig för frost, skördas långt in på senhösten och är
30-40 cm. Smaken på dessa lättodlade lökar är ut- bland det första att skörda på våren. Hela löken
sökt och påminner om ett mellanting mellan pur- dras försiktigt upp så snart den nått ätbar storlek.
jolök och vanlig gullök. I Wales kallas den ’fattigDe tidigast sådda och utplanterade lökarna blir
mans sparris’ och är så mild på våren att alla kan nästan lika tjocka som purjo och kan förvaras på
äta den rå. Senare under sommaren smakar den mer. samma sätt. Men de håller sig bäst om de får stå
Salladslöken vill ha samma förhållanden som kvar i jorden och det är bara på vintern, då de frypurjo och är mycket köldtålig. Några sorter är pe- ser fast, som man inte kan njuta dessa delikatesser.
renna i hela landet. De delar sig och ger varje år
FRÖ: 1g innehåller 300-500 frön. En portion
nya lökar. Man förökar flerårig salladslök som gräs- räcker till att några meter på friland. Beräkna 20lök, genom delning av rotklumpen. Men man bör 30g för att så 100 sträckmeter.
för friskhetens skull, fröföröka den efter några år.
Salladslöken är frisk och angrips mycket sällan 6320 WHITE LISBON: 60 dagar. Välkänd, mild
av insekter. Den växer gärna nära morot, kålväxoch snabb salladslök för friland, växthus och
ter, rödbetor och sallat, men ogillar bönor och ärbänk. Den har ganska långa, silvervita stjälkar
ter. Se också under gullök och purjo för råd.
SÅDD: Så fröna 1 cm djupt, inomhus eller i med klargröna blad och håller sig länge efter
drivbänk, ensamma eller i grupp, i mars - april om skörd. White Lisbon (A. cepa), bildar en liten
du vill ha stora och tidiga plantor. Klipp bladen till vit, rund lök om den får stå kvar. Portion (ca.
6 cm under förkultiveringen. Plantorna blir stadi- 250 frön)-20:-, 5g-42:-, 20g-130:-. Ekofrö.
gare då. Plantera ut dem när frostrisken är över.
Vid direktsådd på friland, som är vanligast, sås 6325 RAMROD: (A. cepa) 60 dagar. En ny
fröna i omgångar från det att jorden reder sig fram utveckling av gamla Lisbon med mycket statill mitten av juli. Det går också att så på hösten, i diga upprättväxande mörkgröna blad och långa
september och låta småplantorna övervintra för att vita stjälkar. Ramrod tål kyla bättre och kan
få en tidig skörd året därpå. Vätan är största hotet. ibland övervintra. Bildar små, delikata, vita
AVSTÅND: Håll ca. 2 cm mellan plantorna vid lökar vid basen om den inte skördas i tid. Port.
radsådd och 20-40 cm mellan raderna. Är de sådda (ca. 200 frön)-20:-, 5g-60:-, 20g-185:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
Lökväxter
57

6350 ISHIKURA LONG: 65 dagar. Har länge
varit en av de ledande salladslökarna i handeln. Den har kraftiga, upprättväxande blågröna blad och en lång, stadig vit stjälk utan
lökbildning. Halsen kan bli mycket lång (40-50
cm), speciellt om den kupas. Påminner om en
purjolök. Ishikura är en lyxig, japansk salladslök som är köldtålig, men inte fullt vinterhärdig alla år. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 5g-75:-,
20g-230:-. Ekofrö.
6365 WHITE LISBON WINTER HARDY: 65
dagar. En köldtåligare variant av White Lisbon
för friland, drivbänk och växthus. Blöta är ett
större hot än kyla mot en säker övervintring.

Sparris

White Lisbon Winter Hardy växer vidare på
våren och ger en fin, mild skörd innan blomningen börjar. Utmärkt för höstsådd och extra
tidig skörd på våren. Portion (ca. 250 frön)-20:, 5g-42:-, 20g-130:-. Ekofrö.
6385 RED BEARD: 70 dagar. Annorlunda
dekorativ sort som är rödviolett på nedre delen
av stjälken. Den ger en hög, slank salladslök
med liten tendens till lökbildning. Smaken är
mycket mild och söt och som ung kan den ätas
färsk. Red Beard, som kommer från Japan, odlas oftast som en vacker ettåring, men kan
också övervintra i bra lägen. Portion (ca. 250
frön)-20:-, 5g-42:-, 20g-130:-.

Asparagus officinalis

Sparris är en flerårig växt som numera tillhör
en egen familj, Asparagaceae. Den förekommer
vild på sandiga havsstränder i södra Europa och
förvildad också längs våra kuster. Romarna började odlingen för mer än 2000 år sedan.
Sparrisen vill ha en välgödslad, väldränerad,
lucker och sandig jord fri från fleråriga ogräs. Eftersom den är en strandväxt uppskattar den tång
och algextrakt.
Tidigt uppdragna kraftiga plantor kan planteras
ut på sin slutliga plats redan samma år. Men oftast
krävs ännu ett år i ’barnkammaren’. Gärna omplanterade i större krukor. Efter utplantering på friland
måste plantorna växa till sig minst 2-3 år med årlig gödsling, innan de skördas för första gången.
En välskött sparrislist ger skörd i 15-25 år.
Sparris trivs med tomat, persilja och basilika.
Traditionellt odlas sparris för de långa, bleka,
underjordiska skotten. Men på senare år har den
gröna, ovanjordiska sparrisen blivit allt vanligare i
takt med att sorter som behåller sin mjällhet även
ovan jord tagit över handeln.
SÅDD: Blötlägg fröerna innan sådd. Så 1-2 cm
djupt på våren i växthus, inomhus eller i bänk. Håll
18-20°C under groningen som tar 15-30 dagar.
AVSTÅND: Mellan raderna på friland 120-200
cm. Det längre för bleksparris, som måste kupas
kraftigt. Plantornas rötter bredes ut i 20-25 cm
djupa fåror med 30-40 cm inbördes avstånd. Jorden tillförs därefter i omgångar alltefter tillväxt.
SKÖRD: Det är de outvecklade vitaminrika
skotten som används blekta eller gröna. De blekta
skördas med en lång kniv så snart skotten skjuter
genom jordytan. Under högsäsongen på försommaren skördas skotten minst 2 gånger/dag i de flesta

yrkesodlingar. Grön sparris (frostkänsliga) får bli
20-25 cm höga innan de bryts av. Det tar en dag
eller två efter att de brutit genom jordytan. Sparris
kan konserveras och torkas, men ätes helst färsk.
FRÖ: 1g innehåller ca. 40 frön. En portion ger
ca. 30-40 bra plantor.
6450 MARY WASHINGTON: Välkänd och
pålitlig sort som tidigt ger långa, raka skott
med väl samlade toppar. Odlas både som blek
och grön sparris. Mary Washington är härdig i
hela landet och resistent mot flera vanliga
svampsjukdomar, bl.a. sparrisrost. Portion (ca.
50 frön)-20:-, 5g-42:-, 20g-85:-.
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Mållväxter - CHENOPODIACEAE
Det latinska namnet är hämtat från grekiskans khen, som betyder gås
och podion som är fot. Och just bladformen, som påminner om gåsens
fötter, är familjens främsta kännetecken. Det är ingen stor familj med
sina ca. 1 500 arter, både örter och buskar, som trivs längs havsstränder
och på saltstäppsområden. Några av medlemmarna är viktiga grönsaker.
De är både ettåriga och tvååriga. Vinden sköter om spridningen av
pollen och kan föra det lång väg. För att få helt rent frö vid fröodling,
måste de olika sorterna och varianterna växa minst 1000 m. ifrån varann. Vid husbehovsodling kan några 100-tal meter räcka.
Det mesta fröet mognar ungefär samtidigt, med undantag för de yttersta skottspetsarna. Var försiktig vid skörden. De bästa och mest mogna
fröna faller lätt av.

Rödbeta
Rödbetan är en av de mest kända medlemmarna
i familjen mållväxter och har precis som mangold,
sitt ursprung i den vildväxande strandbetan. Men
rödbetan är betydligt yngre än mangolden. Inte
förrän på 200-talet uppträder den vita och den röda
betan i Italien. Romarna spred den över Europa och
ända fram på 1500-talet kallades den ”romersk
beta”. Två hundra år senare odlades inte bara vita,
gula och röda betor, utan de nya, stora formerna,
sockerbeta och foderbeta, som snabbt fick stor betydelse i lantbruket som föda åt djuren.
Rödbetan kan odlas på de flesta jordar, men undvik de styvaste lerjordarna och tillämpa minst 4årigt växelbruk. Bäst trivs den i mullrika sand- och
mojordar.
Näringsbehovet är måttligt och för kraftig kvävegödsling ger håriga, förvuxna och dåliga rötter.
Men den får inte lida brist på kalium, så ge den
gärna lite träaska ( för mycket kan orsaka skorv
om jorden har ett högt pH-värde) eller stenmjöl.
Även bor är viktigt för rödbetan. Brist på bor ger
lätt dålig kvalitet och bruna partier inuti betan
(hjärtröta).
De ljusa ringar som ibland syns i roten uppstår
för det mesta vid kraftiga förändringar i vädret.
Långa, varma och torra perioder ger rödbetan svag
färg, i synnerhet om de följs av häftiga regn.
Kvalitén blir bäst om rötterna får växa snabbt
och jämnt utan stora variationer i jord eller luft.
Rotsystemet är grunt, så den lider under torrperioder. Hacka ytligt för att inte skada rötterna.
Rödbetan är från början en strandväxt och uppskattar därför lite havssalt, tång, algomin, duschning med algextrakt och väl sammansatt kompost.
Den växer gärna tillsammans med buskbönor,
Mållväxter

Beta vulgaris var. conditiva
lök- och kålfamiljen ( i synnerhet kålrabbi), sallat,
rädisor, men ogillar störbönor och senap.
Insektsangrepp är ovanliga. Efter vallbrott kan
dock knäpparlarver vålla problem och under torra
somrar kan jordflylarverna hållas under kontroll
med riklig vattning, ev med tillsats av renfana eller malört.
SÅDD: Rödbetsfröet är besvärligt. Det vill ha
rätt förhållande mellan värme, fuktighet och syre
för att gro jämnt. I kall jord ruttnar många och antalet stocklöpningar ökar. Är det för blött, ruttnar
det snabbt. Är jorden tät eller torr händer ingenting.
Så fröna glest i omgångar ända fram i juli, ca. 2
cm djupt. Rödbetor som ska lagras bör sås sent,
för att inte bli för stora och hårda.
AVSTÅND: Håll 3-8 cm mellan plantorna och
30-50 cm mellan raderna. Det längre plantavståndet
gäller i synnerhet de avlånga sorterna.
Rödbetsfröet är egentligen en frukt med 2-6 frön.
Så det kommer ofta upp flera plantor på samma
plats. Många tycker att noggrann gallring är viktigt. Men kan man acceptera en viss variation i storleken, går det att överlämna gallringen åt naturen.
Den starkaste dominerar och tränger undan de mindre plantorna. Så inte för tätt bara.
SKÖRD: Små rödbetor med blasten kvar, lätt
kokta, är en delikatess hela sommaren. Skörda rödbetorna för lagring innan de starka frostnätterna
börjar. Lämna kvar några cm av blasten och putsa
inte av rötterna. Rödbetan blöder lätt. Förvara betorna i sand, torv, torra löv eller bara i säckar vid
en låg temperatur och en hög luftfuktighet. De kan,
liksom andra rotfrukter, även skivas tunt och torkas, läggas in i ättika eller mjölksyras.
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FRÖ: 1g innehåller 60-90 frön. En portion sår
5-8 meter. Till 100 sträckmeter behövs 80g av de
runda och 50g av de avlånga. Till 1000 kvm. åtgår
mellan 1-1,8 kg.

bra skörd som går utmärkt att lagra. Portion
(ca. 300 frön)-15:-, 20g-65:-, 100g-185:-. Utgående sort. Se sidan 112.
6560 DETROIT GLOBE 3 : 60 dagar. En gammal och pålitlig sort sedan 1897. Den är klotrund till formen, har ganska liten blast, ett tunt
skal och mörkt karmosinrött kött. Detroit Globe
är lättodlad och passar både till tidig sådd och
skörd och till höstskörd och lagring. Portion
(ca. 300 frön):-, 20g-65:-, 100g-185:-. Ekofrö.
6565 BOLIVAR, Detroit 2: 60 dagar. Klotrund,
enhetlig och med ett lägre nitratinnehåll. Tunt,
slätt skal och väl genomfärgat, djuprött kött.
Upprätt bladverk med ett litet fäste. Bolivar är
en fin förädling av den gamla Detroit, bra både
för färskkonsumtion och lagring. Portion (ca.
200 frön)-20:-, 20g-90:-, 100g-265:-. Ekofrö.

6525 EARLY WONDER TALL TOP: 50 dagar.
Snabbväxande stam av Egyptisk plattrund, med
ett kraftigt bladverk men relativt litet bladfäste.
Bladen är lysande gröna med vinröda nerver.
Riktigt goda som små. Roten är välfärgad, blodröd, slät och har fin rotavslutning. Introducerad
som namnsort 1911. Portion (ca. 300 frön):-,
20g-65:-, 100g-185:-. Ekofrö.
6540 BULLS BLOOD. 58 dagar. Odlas för sina
mörkt röd-violetta, milda blad och väl genomfärgade mörka rötter. Unga blad används
mycket i sallater och småbladsblandningar.
Roten kan bli lite stabbig om den får växa för
länge. Så lite senare för vinterförvaring. Från
tidigt 1800-tal. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 20g90:-, 100g-265:-. Ekofrö.
6550 FORONO: 56 dagar. En verkligt god
rödbeta, som odlas för färskkonsumtion, inläggning och lagring. Rötterna är avlånga med
tunt skal och ett mörkt rödviolett, sprött kött.
Forono, som kupas för att få en finare nacke, är
en rödbeta av bästa kvalitet. Portion (ca. 300
frön):-, 20g-65:-, 100g-185:-. Ekofrö.

6575 CHIOGGIA-di Barabietola: 60 dagar.
Polkagrisrödbeta. Annorlunda, gammal italiensk beta med ljusrött skal och ett vitt kött med
rosaröda ringar. Roten är rund med sött kött.
Blasten är kraftig, grön med stjälk och nerver i
rosarött. Chioggia är mycket dekorativ skuren
i skivor. Kan lagras länge. Portion (ca. 200
frön)-20:-, 20g-90:-, 100g-265:-. Ekofrö.
6595 GOLDEN BEET-Gulbeta: 55 dagar. Rund,
gulorange rot med ett sött och milt kött, som
behåller sin mörkgula färg efter kokning. Gulbeta blöder inte som de röda och har en bättre
kvalitet även som stora. Golden Beet går att så
fram till juli och är utmärkt att lagra. Introducerad som namnsort 1828. Portion (ca. 150
frön)-20:-, 20g-135:-, 100g-390:-. Ekofrö.
6585 BLANKOMA WHITE BEET-Vitbeta: 55
dagar. Är den bästa vita beta vi provat. I blindtest tillhör den absolut en av betfavoriterna i
smak. Mild och söt. Roten blir klotrund, ibland
svagt konisk, och har en grön nacke om den inte
kupas. Blasten är kraftig och har en ljust grön
färg. Blankoma är frisk och ger en stor skörd av
mycket enhetliga, jämnstora rötter som går utmärkt att lagra. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 20g90:-, 100g-265:-.

6555 BOLTARDY: 58 dagar. En helt klotrund,
djupröd rödbeta utan tendens till vita ringar i
köttet. Den har ett slätt, tunt skal och ett litet
bladfäste. Boltardy är mycket stocklöpningsresistent vid tidig sådd i kylig jord. Den ger en
Alla priser är inklusive moms.

60

Mållväxter

Mangold

6625 FORDHOOK GIANT: 50 dagar. En mycket
starkväxande mangold som har mörkt gröna, buckliga blad med vita nerver och breda, vita stjälkar.
Fordhook, som är trög att gå i blom, ger en stor skörd
och tål flera frostnätter på hösten. Portion (ca. 300
frön)-20:-, 20g-65:-, 100g-185:-. Ekofrö.

6660 FIVE COLORS: 55 dagar. Ett ekologiskt alternativ till den välkända Bright Lights. Växer lika bra
och ger lika fin skörd, men har inte riktigt samma
kraftiga färg på stjälkarna. Vid tillagning spelar det
ingen roll, men de är inte lika lysande i landet. Five
Colors är en fin och vacker sort som ger mycket och
står länge.Portion (ca. 200 frön)-20:-20g-110:-, 100g390:-. Ekofrö.
6665 BRIGHT LIGHTS: 55 dagar. Färgsprakande
mangoldblandning som ger plantor med stjälkar i
vitt, över gult, orange och rosa till purpurrött. Bladen är gröna, purpur-, bronsfärgade. Bright Lights
är ett fyrverkeri i färg. Tyvärr försvinner mycket av
färgen vid tillagning. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 20g110:-, 100g-390:-Utgående sort. Se sid 112.
6670 FEURIO: 55 dagar. Vacker mangold med lysande röda stjälkar och bladnerver mot ett friskt
grönt, svagt buckligt blad. Behåller den röda färgen
bättre än de flesta röda sorter vid tillagning. Feurio
är ingen jätte, utan ger lagom stora plantor med
medelbreda bladstjälkar. Den går sent i blom och tål
en del frost på senhösten. Portion (ca. 200 frön)-20:20g-110:-, 100g-390:-. Ekofrö.
6675 CHARLOTTE: 56 dagar. En mycket vacker och
god mangold med djupt röda stjälkar och bladnerver. Bladen, som är mörkgröna med röd ton, är
högväxta och buckliga. Charlotte går inte lika ofta i
blom som andra röda sorter vid sådd i kall
jord.Portion (ca. 300 frön)15:-, 20g-65:-, 100g-185:-.
Utgående sort. Se sidan 112.

6630 LUCULLUS: 50 dagar. Odlas både för småbladsproduktion och som vanlig mangold. Bladen
är resliga, upprättväxande och små-buckliga med en
medeltjock stjälk. Färgen är frisk, ljust gulaktigt grön
med ljusare nerver. Lucullus tål en del frost och ger
en riktigt stor skörd. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 20g75:-, 100g-215:-. Ekofrö.

6680 MAGENTA SUNSET. 55 dagar. En ny, fantastiskt vacker lilarosa mangold. Den tål dåligt väder
och går inte lika lätt i blom som flera andra röda
sorter. De långsträckta medelbreda stjälkarna och
bladnerverna är kraftigt lysande mörkrosa och de
släta bladen är skinande mörkt gröna. Magenta tål
en hel del kyla och ger skörd långt in på hösten.
Portion (ca. 150 frön)-20:-, 20g-135:-, 100g-390:-.

6640 SILVER 2: 52 dagar. Välkänd gammal mangold (1885) som ger en stor skörd av medelgröna,
svagt buckliga, matiga blad med tjocka, breda stjälkar. Silver är den mest typiska mangolden. En säker
och pålitlig mangold som tål en del frost. Portion (ca.
300 frön)-20:-, 20g-65:-, 100g-185:-. Ekofrö.

6685 BRIGHT YELLOW: 57 dagar. En ’ny’ gul
mangold. Stjälkarna och bladnerverna är allt ifrån
ljust gula till kraftigt mörkgula i vacker kontrast till
blankt mörkgröna och buckliga bladen. Bright Yellow
är en prydnad med en fin, mild mangoldsmak. Portion (ca. 150 frön)-20:-, 20g-135:-, 100g-390:-.

6655 PERPETUAL SPINACH - Spinach Beet: 50
dagar. Mycket gammal (1869) sort med spenatliknande blad. De är smalstjälkade och släta, fast betydligt större än hos spenat. Perpetual Spinach- ’den
eviga spenaten’, ger under lång tid och tål torka,
värme och kyla bra. Men så inte i alltför kall jord.
Portion (ca. 400 frön)-20:-, 20g-45:-, 100g-120:-.

6690 GOLDEN CHARD: 60 dagar. Gul mangold
som funnits sedan 1830-talet under namnet Chilean
Beet. En av de vackraste och mest välsmakande med
kraftigt gula stjälkar och nerver och skinande, svagt
buckliga gröna blad. Färgen blir kraftigare ju äldre
plantan blir. Behåller färgen bra vid kokning. Port.
(ca.150 frön)-20:-, 20g-135:-, 100g-390:-. Ekofrö.

Alla priser är inklusive moms.
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Ny sort 2008

Mangold är en tvåårig växt i familjen mållväxter. Den har samma härstamning som våra odlade
betor, en strandväxande bladbeta, Beta vulgaris ssp.
maritima, och odlades långt innan roten utvecklats
till något ätbart. De äldsta fynden är minst 4000 år
och hos greker och romare var den mycket vanlig.
Mangold är mycket lättodlad, men vill helst växa
i en djup, mullrik och välgödslad jord. Gärna i närheten av buskbönor, lök, kål(rabbi), men inte störbönor och senap. Se vidare under rödbetor.
SÅDD: Så direkt på friland, 1-2 cm djupt när
jorden blivit lite uppvärmd. För tidig sådd i kall
jord ökar antalet stocklöpningar.
AVSTÅND: Mellan plantorna 10-20 cm och
mellan raderna 35-50 cm.
SKÖRD: Bryt av de yttre bladen vid basen allt
eftersom. Bladen används oftast som spenat och
de tjocka stjälkarna kan tillagas som sparris.
Mangold kan skördas långt in på hösten och frysas in efter förvällning eller torkas i svag värme.
Täckt med organiskt material, kan den övervintra i
en stor del av landet och ge en tidig vårskörd innan
den börjar gå i blom. Små färska blad är goda råa.
FRÖ: 1g innehåller 50-70 frön. En portion sår
flera meter. För 100 strm. behövs 30-40g.

Ny sort 2008

Beta vulgaris var. cicla

Målla

Artiplex hortensis och Chenopodium

Isört

bladen används råa i sallader och på mackor. Också
tilllagade i soppor, stuvningar, grytor, fräs, pajer
etc.
FRÖ: Artiplex ca. 150 frön/g. Chenopodium ca.
500 frön/g. En portion sår 5-10 meter.
6740 RÖD ORACH (Atriplex hortensis var.
rubra). Trädgårdsmålla. Är en mycket vacker
och ståtlig växt med daggigt vinröda blad.
Trädgårdens rubin. De uppskattas högt i bl.a.
Frankrike för sin milda, behagliga smak. Plantan
kan bli två meter hög. De röda blomställningarna är fina snittblommor. Portion (ca. 300 frön)20:-, 5g-40:-, 20g-140:-, 100g-390:-. Ekofrö.
6750 AURORA ORACH MIX ( Artiplex hortensis). En blandning av flera mållavarianter
med blad i färger som gyllengrönt, gulgrönt,
mörkviolett, purpur och karminrött.Den färgsprakande blandningen är tillräckligt för att
odla den här , men den goda, milda smaken gör
den nästan oumbärlig. Plantorna blir lika höga
som hos den röda varianten. Portion (ca. 200
frön)-20:-, 5g-65:-, 20g-210:-. Ekofrö.
6760 PRAKTMÅLLA (Chenopodium giganteum). Gör verkligen skäl för namnet. Färgkontrasten mellan ljusgröna, taggiga bladen
och de ljust rödlila skotten och småbladen är
praktfull. Blir lätt upp till 2 m. hög i välgödslad
jord. Både blad och blommor används. Kallas
också Tree Spinach eller Magenta Spreen. Portion (ca. 300 frön)-20:-, 5g-40:-, 20g-140:-.

Mesembryanthemum crystallinum.

Ovanlig salladsväxt, nära släkt med Dorotheablomman, som också har ätliga blad. De tillhör
samma familj som Nyzeeländsk spenat, Aizoaceae,
och härstammar från västra Sydafrika upp mot
Namibia. Den växer även vild vid kusterna kring
Medelhavet och Arabien.
Vanlig i Australien som salladsväxt och som
skyddsgröda mot gräsbränder p.g.a. sitt stora innehåll av vätska.
Isörten odlas som ettårig. Övervintrad svalt i kruka blommar den med små, vita tusenskönaliknande
blommor. Bladen påminner om spenatblad till form
och storlek, men är tjocka och saftiga, överdragna
med isiga pärlor. Som rimfrost efter en lätt natt-

frost. Smaken är inte så speciell, friskt grön med
lite dragning åt citrus och en viss sälta. Det är framför allt konsistensen som är tilltalande.
De isigt spröda och krispiga bladen, blandade
med andra sallater, får de den tröttaste sallad att
upplevas som fräsch och spröd.
Fröet är litet och bör sås inomhus 4-6 veckor
innan utplantering efter frostrisken. Plantan växer
lågt utbrett och i en näringrik jord blir den stor med
ständig produktion av nya blad. Framför allt under
sensommaren och hösten då den trivs som bäst.
1g är ca. 3500 frön.
6950 ISÖRT: Portion (ca. 400 frön)-20:-, 5g-85:, 20g-310:-.

Alla priser är inklusive moms.
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Mållorna vi odlar tillhör samma familj, men
olika släkten. Atriplex eller Chenopodium. Det första har enkönade blommor, medan det andra har
tvåkönade.
Mållorna betraktas idag av många som ogräs,
men genom historien har de spelat en mycket stor
roll som föda både åt människor och djur.
Ursprungligen kommer mållorna från saltstäppsområden och havsstränder, men har genom årtusenden anpassat sig till de flesta områden i den tempererade zonen där vissa arter har följt i människans fotspår. De har använts både som mycket näringsrik mat och viktig medicin och odlats i ganska stor omfattning innan spenaten kom och trängde bort en stor del av odlingen.
Mållorna innehåller de flesta näringsämnen vi
behöver. Järn, kalcium, vitamin C och A är några
som mållorna är välförsedda med.
De odlade arterna av målla, främst trädgårdsmålla och lungrot trivs bäst i en fuktighetshållande,
näringsrik jord med ett högt pH-värde. Där kan de
bli mer än meterhöga och ge ett överflöd av blad.
Läs mer om samplantering under spenat.
SÅDD: Så på våren när jorden blivit lite uppvärmd och sedan i omgångar fram till juli, ca. 1
cm djupt. Låt inte sådden torka ut.
AVSTÅND: Ge plantorna mellan 20 och 50 cm
i raden och håll minst 50 cm mellan raderna.
SKÖRD: Knipsa eller klipp av blad allteftersom. Toppas plantan, bryter nya grenar fram som i
sin tur toppas. Får den inte gå i blom, kan mållan
skördas hela sommaren. Efter ev. blomning sprider sig fröna med vinden. De övervintrar lätt och
tidiga, självsådda vårplantor är en av de första
delikatesserna från trädgården. De smakligt milda

Spenat
Spenat är en ettårig växt och tillhör mållväxterna. Den är ursprungligen en persisk kulturväxt, som via Nepal kom till Kina år 647 f.Kr. Den
blev mycket populär och odlades runt risfälten i
stor omfattning. Men det dröjde ytterligare 400 år
innan morerna tog spenaten till Europa via Spanien. Där kom den att kallas ’prinsen bland grönsaker’. I norra Europa dyker den inte upp förrän
på 1300-talet.
Spenaten är mycket vitamin- och mineralrik,
tålig och snabbväxande. Den går att odla på de
flesta jordar, men föredrar lätt, mullrik, fuktighetshållande och relativt kalkrik jord. För högt pHvärde, över 7,5, ökar risken för manganbrist. Gödsla
inte spenaten med för mycket kvävehaltiga gödselmedel. Kvävet kan omvandlas till det skadliga
ämnet nitrit i bladen.
Låt den inte lida av torka. Går lätt i blom då.
Spenat angrips ibland av bladlöss eller betflugor, som kan sprida virus. Bekämpa dem med upprepade besprutningar av renfane-, malörts- eller
vitlöksté. Eller vid starka angrepp: pyrethrum eller rotenon. Spenatbladmögel kan göra stor skada
vid varmt och fuktigt väder. Det förebyggs genom
algextrakt- och fräkenspadsduschar.
Odla gärna spenat i närheten av buskbönor, rädisor och jordgubbar.
SÅDD: Så på friland, ca. 2 cm djupt, så snart
jorden reder sig. Spenat har lätt för att gå i blom på
sommaren p.g.a. de långa dagarna och värmen. Så
därför i omgångar från våren till sensommaren. Det
kan också lyckas att så spenat i september, låta den
övervintra och sedan skörda på våren och försommaren. Så spenatfröna glest.

NYZEELÄNDSK SPENAT

Spinaca oleracea
AVSTÅND: Står plantorna tätt gallras de till 1020 cm. Radavståndet bör vara 40-50 cm.
SKÖRD: Plocka de nedersta och största bladen
först. Spenat används helst färsk, men går också
bra att frysa efter förvällning eller att torka.
FRÖ: 1g innehåller 80-120 frön. I en portion är
det tillräckligt med frö för att så 10 meter. Till 100
sträckmeter behövs ca. 50g. Vid bredsådd för gröngödsling och åtgår 100-200g till 100 m2.
6850 MATADOR: 45 dagar. Mycket välkänd
spenat med svagt savoybuckliga, breda, pilformade blad med trubbig spets. Medelgröna
till mörkgröna blad på kraftiga plantor. Kan
odlas året runt och är sen att gå i blom, men ger
bäst skörd vid tidig vårsådd och sensommarsådd. Matador är också känd under namnen
Viking och Atlanta. Portion (ca. 500 frön)-20:-,
20g-45:-, 100g-120:-. Ekofrö.
6865 BLOOMSDALE LONG STANDING.
Trögblommande, gammal (1925) och mycket
välkänd sort med stora, mörkgröna, lite buckliga, köttiga blad. Växtsättet är något upprätt,
vilket håller fler blad fria från jord. Bloomsdale
kan sås mycket tidigt på våren för en snabb
skörd. Under försommarljuset går den tillsammans med de flesta spenatsorter lätt i blom.
Den finaste skörden får man vid sådd i juliaugusti. Bloomsdale tål flera minusgrader och
ger fin skörd långt in på senhösten. Portion (ca.
350 frön)-20:-, 20g-60:-, 100g-190:-. Ekofrö.

Tetragonia expansa

Den här perenna växten tillhör familjen Aizoa- när risken för frost är över. De kan också sås direkt
ceae och är vildväxande i bl.a. Nya Zeeland och på friland i södra Sverige i maj-juni.
Australien. Det var där kapten Cook hittade den
De stora, taggiga fröna har ett hårt skal och gror
1771 och förde den med sig till Europa. Hos oss sakta, så blötlägg dem i ljummet vatten 1-2 dygn
odlas den dock endast som ettårig.
innan sådden. Det går också att dra dem över ett
Den är inte släkt med vanlig spenat, men en sandpapper några gånger eller slå försiktigt med
mycket bra ersättare under sommar och höst.
en hammare för att underlätta för vattnet och
Nyzeeländsk spenat växer frodigt och bildar en grodden att ta sig igenom.
stor, förgrenad och utbredd bladmassa. Den går
AVSTÅND: Plantorna behöver 40-50 cm i rasent, eller inte alls i blom och har ganska tjocka, den och 70-80 cm mellan raderna.
köttiga blad med en tydlig spenatsmak.
SKÖRD: Skörda blad och skottspetsar efterDen växer i de flesta jordar, men trivs bäst i en hand, ända till sena hösten. Ätes som spenat.
varm, välgödslad jord. Nyzeelänsk spenat tål torka
FRÖ: 1g innehåller ca. 20 stora, taggiga frön.
och hetta bra när den väl rotat sig och bildar inte En portion ger ca. 10 plantor. Vid direktsådd räcker
nitrit lika lätt som vanlig spenat.
ca. 50g till 100 sträckmeter.
SÅDD: Så färska frön inomhus eller i drivbänk, 6990 NYZEELÄNDSK SPENAT: Portion (ca.
ca. 2-3 cm djupt, i mars-april och sätt ut plantorna 20 frön)-20:-, 20g-90:-, 100g-265:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
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Potatisfamiljen - SOLANACEAE
Den har ca. 2 300 arter och är särskilt vanlig i Syd- och Mellanamerika.
De uppträder både som örter och buskar. Ett- eller fleråriga. Blommorna
är alltid femtaliga och har fem ståndare och en pistill. Flera arter är mycket
vanliga i våra trädgårdar och många är giftiga.
De är egentligen självbefruktande, men både humlor och bin blandar
ibland de olika sorternas anlag. Så för att få riktigt sortrent frö vid fröodling, måste sorterna skiljas åt med 100-500 meter.
Fröerna, som oftast finns inuti en frukt, måste få mogna riktigt innan
frukten skördas för att få bästa kvalitet och grobarhet.

Paprika
Paprika och chili är en fleråriga och tillhör samma familj som potatis och tomat. Paprikasläktet
Capsicum omfattar ett tjugotal arter, alla hemmahörande i Sydamerika, där de odlats mycket länge.
Ursprunget till dessa tjugo arter var en enda växt
i bergen i centrala Bolivia. Redan 7000 f. Kr. fanns
ättlingar till den över stora delar av Syd- och Mellanamerika. Två tusen år senare odlades både storfruktiga paprikor och chilepeppar i stor omfattning. Columbus anses av en del forskare, inte längre
vara den som förde paprikan och chilen till den
Gamla Världen. Den odlades i stora delar av Asien
för flera tusen år sedan och har troligen kommit
över Stilla Oceanen på ett eller annat sätt. Till Europa kom den tidigt från Mellanöstern. Fynd i ruinerna efter ett nunnekloster i Lund, visar att det
fanns chilepeppar i Sverige redan på 1200-talet.
Den tjockväggiga och mildare paprikan kom hit
något senare och fick sitt namn i Ungern 1569.
Odla helst paprikan och chilen under skydd, i
drivbänkar eller växthus. Frilandsodling kan gå om
vädret är bra och läget är gynnsamt Den är frostkänslig och kräver mycket värme för att bli välutvecklad. Men vid temperaturer över 30°C blir befruktningen dålig och plantan kan tappa blommorna. Så lufta och skugga i växthuset om det är
för varmt.
Paprikan växer bäst i en varm och mullrik jord
med god tillgång på kväve och fosfor. Gärna tillsammans med basilika och lökfamiljen. Låt plantan
få utveckla 3-4 grenar.
I växthus kan paprikan också bindas upp som
tomat och faktiskt bli 2-3 meter hög om den sås
riktigt tidigt. Beskär till 2-3 grenar och fäst upp
dem längs hängande trådar. Skörda kontinuerligt.
SÅDD: Se under tomat för sådd och plantuppdragning. Paprikan kan dock sås något tidigare och
vill gärna stå lite varmare, i synnerhet på natten.
AVSTÅND: 30-50 cm mellan plantorna.
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Capsicum annuum
SKÖRD: Frukterna skördas ibland gröna, men
är inte helt mogna förrän färgen skiftat till rött. Eller
till gult, orange och brunt för en del sorter. Plantan
sätter ny frukt så länge den skördas.
Chilipeppar kan också skördas omogen, men utvecklar sin smak alltmer ju mognare den blir. Även
sol och värme är viktigt för att få en riktigt stark
chilipeppar.
FRÖ: 1g innehåller 100-150 frön. En portion
ger 10-15 bra plantor. Till 1000 plantor behövs ca.
10g.

Potatisfamiljen

7010 NEW ACE (F1-hybrid): 50 dagar. En av
de tidigaste och tåligaste paprikor som finns.
Den något småväxta, öppna plantan ger en bra
skörd av 3-rummiga 60-70-gramsfrukter, som
tidigt övergår från mörkgrönt till djuprött. New
Ace är en odlingssäker paprika för både växthus och bra lägen på friland. Portion (ca. 15
frön)-20:-, 2g-190:-, 5g-390:-. Utgående sort. Se
sidan 112.
7015 FERENC TENDER. 50 dagar. Är en mycket
tidig och tålig paprika från Ungern. Vi är ständigt på jakt efter snabba paprikor som passar i
vårt klimat. Inte bara i växthus utan också på
friland. Ferenc är en av de bästa vi hittat. Den
ger en stor skörd av köttiga och sött saftiga, lite
spetsiga frukter som kan bli riktigt stora. Skördas både som ljusgul, orange och fullmogen
röd. Plantan är kompakt och stadig och blir ca
40 cm hög. Portion (ca. 15 frön)-20:-, 2g-190:-,
5g-390:-. Ekofrö.

kan bli ganska stor även på friland, upp till 1
meter hög, och ger en stor skörd. Yesil Tatli är
en gammal lokalsort som kommer från Arch
Noahs sortarkiv i Österrike. Portion (ca. 15
frön)-20:-, 2g-190:-, 5g-390:-. Ekofrö.
7075 YOLO WONDER TMR: 72 dagar. Är en
förbättring av den välkända California Wonder
från 1920-talet. Den har stora, tunga, 3-4- rummiga frukter som har ett fast, tjockt kött. De
trubbiga frukterna är mörkgröna och blir högröda vid full mognad. Plantan växer starkt
upprätt, blir 40-50 cm hög. Yolo Wonder, som
är resistent mot tobaksmosaikvirus, bör odlas i
växthus och ger då en stor skörd av bästa
kvalitet. Portion (ca. 15 frön)-20:-, 2g-190:-, 5g390:-. Ekofrö.

7025 LIPSTICK: 53 dagar. Tidigt mognande
paprika med vackra, blanka, koniska frukter.
De är tunga, ca. 12 cm långa, mörkt gröna och
övergår till en skinande, kraftigt röd färg. Lipstick är en tjockväggig, saftig och god paprika
för växthus och bra lägen utomhus. Den ger en
bra skörd även under mindre idealiska förhållanden. Portion (ca. 20 frön)-20:-, 2g-160:-, 5g310:-. Ekofrö.

Ny sort 2008

7040 APPLE: 57 dagar. Har fått sitt namn efter
den milda, söta smaken och det saftiga köttet.
De trubbigt koniska frukterna med sitt saftiga
kött, blir 8-10 cm långa och övergår i rött då de
mognar. Plantan blir medelstor, ca. 40 cm. Apple
är en tidig och tålig paprika med ovanligt
fruktiga frukter. Portion (ca. 20 frön)-20:-, 2g160:-, 5g-310:-. Ekofrö.
7055 YESIL TATLI: 65 dagar. Lång, vacker och
mycket god paprika från Turkiet. Frukterna är
koniska och blir lätt 18-20 cm. långa och ca. 5 cm
över nacken. De skiftar i färg från gulgrön som
omogen över orange till mörkröd. Köttet är
medeltjockt och har en rik paprikasmak. Plantan

7090 MARCONI ROSSO: 80 dagar. Traditionell, välkänd paprika från Italien. Frukten är 3rummig, blankt djupröd vid fullmognad, konisk och stor. 5-7 cm i diameter och ibland över
20 cm lång med en vikt kring 150 g. Plantan är
kraftig, produktiv och frisk. Resistent mot flera
svampsjukdomar och tobaksmosaikvirus. Marconi är medelsen och bör odlas i växthus. Den
används både grön och röd i sallader och framför allt i matlagningen. Portion (ca. 20 frön)-20:, 2g-160:-, 5g-310:-. Ekofrö.

’’Trots att det är möjligt, med ett genomtänkt förädlingsprogram, att öka en växts resistens mot sjukdomar och även skadeinsekter - många ursprungliga grödor har inbyggt
skydd - är det tvivelaktigt om fröföretag som handlar med kemiska bekämplingsmedel
och bioteknik, ägnar speciellt mycket tid och pengar på förädling i den riktningen,’’
från ’The patented seed’ av J. Bennet, 1979
Alla priser är inklusive moms.
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Chilipeppar
7110 AJI CRYSTAL BLANCO: 55 dagar. Vi
fick lite provfrö av Philippe Plönninge för några
år sedan och har nu förökat upp den.
Det är den tidigaste chilen vi odlat på friland
och i växthus. Frukten blir 13-15 cm koniskt
lång, 3-4 cm vid fästet. Först ljust gulgrön,
’blanco’, över orange till kraftigt mörkrött. Utan
fröfästen har den mild styrka, med fästen stark.
Fruktig, lite söt och med en jämn styrka. Plantan
blir kring 40 cm hög, står stadigt och ger lätt 1015 frukter. Används i alla rätter om man älskar
chile och är dessutom utmärkt att frysa i bitar
eller att baka fylld i ugn t.ex. Endast portion (ca.
10 frön)-20:-. Ekofrö.

Ny sort 2008

7120 HUNGARIAN YELLOW HOT WAX: 58
dagar. En kraftigväxande sort med gula, 12-14
cm långa, jämnt koniska och vaxiga frukter. De
övergår till rött vid mognaden. Hungarian Hot
Wax har länge varit en pålitlig, tidig sort med
bra fruktsättning även i svalare väder. Styrkan
varierar från mild till lite stark. Portion (ca. 20
frön)-20:-, 2g-85:-, 5g-155:-. Ekofrö.
7130 ESPELETTE: 62 dagar. Från de baskiska
provinserna i södra Frankrike. En av de absolut
smakligaste chilisorter vi provat. Lagom stark
med stor fruktighet. Frukterna är skinande
blankt mörkröda som mogna, konsiska, 11-13
cm långa och 4 cm vid fästet. Plantan blir 60-80
cm hög och hinner en bra sommar ge frukt på
friland upp till zon 3. Espelette, som har anor
från 1500-talet, är mycket lämplig för torkning
och för framställning av chilipulver. Portion
(ca. 15 frön)-20:-, 2g-190:-, 5g-390:-. Ekofrö.
7135 SARIT GAT: 63 dagar. Ger massor av
vacker, välformad, kraftigt gul frukt på en förgrenad, 50 cm hög, stabil planta. De spetsigt
torpedformade, 10 -12 cm långa frukterna är
mycket homogena och har en behaglig, fruktig
styrka. De är starka men inte bedövande. Sarit
Gat är en lokalsort från Kosovo som ger stor
skörd hos oss både i växthus och på friland i
någerlunda varma lägen. Mycket vacker som
krukplanta. Portion (ca. 15 frön)-20:-, 2g-190:-,
5g-390:-. Ekofrö.
7145 JALAPEÑO M: 65 dagar. Delikat och lite
het mexikansk chile. Det är en förbättring av
gamla Jalapeño med en tidigare och mer kon-

Capsicum annuum, C. chinense
centrerad fruktsättning i svalare väder. Plantan
är mellan 50-80 cm hög och bär mörkgröna,
svagt koniska frukter, som är 6-8 cm långa och
2-3 cm i diameter. De är tjockväggiga och blir
röda som mogna. Portion (ca. 20 frön)-20:-, 2g85:-, 5g-155:-. Ekofrö.
7160 ANAHEIM M: 68 dagar . För mogna röda
95 dagar. Anaheim är en av de mest odlade
chilesorterna. Med sin milda hetta och fylliga
sötma är den mycket populär i såser och grytor,
som stekt, grillad, rostad eller fylld och bakad
i ugn. Plantan är kraftig och blir upp till en meter hög med stora, avlångt koniska frukter (1520 x 5 cm), som har 6 gånger mer C-vitamin än
apelsin. Kallas också New Mexican. Portion
(ca. 15 frön)-20:-, 2g-190:-, 5g-390:-. Ekofrö.
7175 SERRANO CHILI: 70 dagar för grön
frukt. 90 för mogen röd. Den medelhöga (60-90
cm.) plantan ger massor av lillfingerstora, något trubbiga, mycket starka frukter. Det är den
populäraste, riktigt starka chilen och oumbärliga i den mexikanska matlagningen. Serrano,
som ätes både grön och röd, går lätt att torka
och är också lämplig för inläggning. Portion
(ca. 20 frön)-20:-, 2g-85:-, 5g-155:-.
7185 DE CAYENNE, 70 dagar. 95 dagar för
mogna mörkröda frukter. Cayenne, som är en
gammal sort från södra USA, är mycket vanlig,
framför allt som torkad och mald till en mycket
het krydda. Frukterna är långa ( 10-15 cm) och
smala och kan användas både färska, inlagda
och torkade. Plantan är buskig, kring 60 cm hög
och ger massor av frukter. Portion (ca. 15 frön)20:-, 2g-190:-, 5g-390:-. Ekofrö.
7195 HABANERO (C. chinense) : 75 dagar.
”Hellfire”. En av de hetaste. Habanero kommer
från Västindien där den är mycket vanlig i bl.a.
salsasåser och marinader. Den behöver värme
och bör odlas i växthus eller som krukväxt. Ju
mer sol och värme, desto hetare smak. Plantan
blir medelhög och grenar sig yvigt. De hängande, mjukt veckade frukterna är ca. 4 cm långa
och 3 cm. breda. Fullmogna är de orange, innan
dess gröna. Både färsk och torkad skänker Habanero lycka åt chileätaren med passion för det
hetaste av det heta. Portion (ca. 20 frön)-20:-,
2g-85:-, 5g-155:-. Ekofrö.

Alla priser är inklusive moms.
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Tomat
Tomaten härstammar från västra Sydamerika,
där det fortfarande finns flera vilda släktingar. Krypande, långhåriga rankor med små hårda frukter.
Tomaten spreds norrut, men först i Mexico började den odlas i större omfattning. Här utvecklades också den storfruktiga typ vi är vana vid.
Namnet tomat är av aztekiskt ursprung. Och de
tomater som aztekerna odlade i gula, oranga, vita
och röda varianter, var mycket lika de vi har idag.
Den stora skillnaden var att de inte var självbefruktande, utan behövde hjälp av insekter för pollineringen. Den självbefruktande tomaten vi är vana
vid, är en anpassning till den betydligt insektsfattigare europeiska kontinenten.
Omkring 1540 kom tomaten till Europa, där
främst italienarna uppskattade och utvecklade detta
’guld- äpple’ (pomo doro). Den har sedan sakta men
säkert erövrat en plats som en av de mest populära
grönsakerna.

Tomaten vill ha en välgödslad, fosforrik och
mullhaltig, fuktighetshållande jord med ett moderat pH-värde. Men för mycket kväve ger ett förvuxet bladverk och mjuka frukter, som är känsliga
för röta. Potatis får inte ha odlats de närmaste 6
åren i samma jord p.g.a. risken för smittospridning.
Annars kan tomat odlas på samma ställe, så länge
de håller sig friska.
Den behöver värme och sol och trivs därför bäst
i ett skyddat läge eller i växthus. Gärna med marktäckning när jorden blivit varm. Lufta om temperaturen stiger över 30°C i växthuset. Tomaterna kan
släppa blommorna och befruktningen blir dålig.
För att underlätta befruktningen kan man duscha
eller skaka växten under blomningen.
Tomat angrips sällan av insekter. Men ibland
kan bladlöss eller vita flygare i växthus ställa till
problem. Bekämpa dem med upprepade duschningar med renfane-, vitlöks- eller malörtsté. Eller
med pyrethrum och rotenon om de är envisa.
Flera svampar, bakterier och virus utgör ett betydligt större hot mot tomaterna. Plantera bara frisPotatisfamiljen

Solanum lycopersicum
ka, kraftiga plantor och stärk motståndskraften med
återkommande brännässelspad- och algextraktduschar. Undvik tät plantering och bränn alla angripna
växtdelar. Spruta gärna tomaterna, framför allt i
växthus, en gång i veckan med skummjölksvatten
eller vitlöks-, gullöksskalté för att ytterligare förhindra och bekämpa angrepp.
Tomater trivs tillsammans med lökfamiljen, persilja, basilika, krasse och morot, men vill helst slippa att ha potatis, majs, kålfamiljen, eller fänkål i
närheten.
Tomaterna brukar delas upp i drivtomat för växthus och s.k. frilandstomat. Gränserna är flytande
och många frilandssorter går utmärkt att odla i växthus också. De utpräglade drivtomaterna, som idag
helt domineras av dyra hybrider, klarar däremot inte
av utomhusklimatet.
SÅDD: Så inomhus 7-8 veckor innan utplantering, knappt 1 cm djupt. I februari-mars för plantor till kallväxthus och i mars-april för frilandstomater. Bästa groningstemperatur är 22-26°C. Låt
plantorna stå ljust och luftigt efter uppkomsten,
helst vid en temperatur på 18°C. När de fått några
riktiga blad planteras de om i krukor. Nu kan temperaturen sänkas något.
Avhärda plantorna successivt innan planteringen. Sätt inte ut tomaterna på friland förrän risken för nattfrost är helt förbi och nattemperaturen
håller sig över 7°C.
Plantera dem något djupare än vad de stått i krukorna och låt dem aldrig torka ut. Tomater bildar
rötter på stjälken om den kommer under jord, så
förvuxna plantor kan planteras liggande med bara
spetsen över jord. För tidigt sådda och utplanterade
tomater däremot, blir ofta störda i tillväxten och
ger gängliga plantor och dålig skörd. Ha inte för
bråttom med sådden, om du inte har en riktigt bra
’barnkammare’.
AVSTÅND: Tomater behöver ett inbördes avstånd på 35-55 cm.
SKÖRD: Plocka tomaterna fullmogna och solvarma. Är det risk för nattfrost innan alla tomater
hunnit mogna, går det bra att låta dem eftermogna
inomhus på ett mörkt och svalt (8-12°C) ställe. Hela
den avbladade plantan kan också hängas upp och
ner inomhus och skördas efterhand. Gröna tomater kan läggas in, användas till marmelad eller stekas. Tomat kan också, liksom paprika och chilipeppar, frysas i bitar utan förvällning för kommande såser och grytor.
FRÖ: 1g innehåller 300-350 frön. En portion
ger 10-20 bra plantor för plantering. Till 1000 plantor behövs ca. 5g.
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BUSKTOMATER

HÖGVÄXANDE

De är låga till halvhöga och brukar inte bindas
upp eller tjuvas. Men ibland är de så starkväxande
att de både behöver stöd för att hålla frukten över
marken och bli befriade från en del grenar för att
släppa in ljus och luft i busken.
7225 IDA GOLD: 58 dagar. En extra tidig och
lågväxande, grenig busktomat med mängder
av vackra, klart orange, medelsmå frukter (ca.
50g). De har ett något kraftigt skal, men en
utsökt mild, söt smak och en låg syrahalt. Ida
Gold, som utvecklats för nordliga förhållanden, är en vacker tomat som ger länge. Endast
portion (ca. 20 frön)-20:-. Ekofrö.
7235 SUB-ARCTIC PLENTY: 58 dagar. Mycket tidig busktomat från Kanada. Den har ett
upprätt, kompakt och stadigt växtsätt och ger
många medelsmå, röda och smakliga frukter
(35-50g). S-A Plenty är den tidigaste, röda tomat. Endast portion (ca. 20 frön)-20:-. Ekofrö.
7265 MARMANDE VF: 64 dagar. Fransk bifftomat som ger stora, upp till 200 g, lite oregelbundna, köttiga frukter med utsökt smak.
Plantan är buskig, men kan bli 70 cm hög och
behöver då stöd. Marmande är frisk och tålig
och odlas oftast på friland. Portion (ca. 20 frön)20:-, 1g-140:-, 5g-450:-. Ekofrö.
7280 TAXI: 64 dagar. Kompakt, stadig och frisk
busktomat med kraftigt citrongula frukter. De
är runda till svagt plattrunda, mycket jämna
och väger 100-120g. Taxi är lättodlad och ger en
mycket vacker, stor, smaklig skörd. En av de
tidigaste i sin klass. Endast portion (ca. 20 frön)20:-. Ekofrö.
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De högväxande sorterna måste normalt bindas
upp och tjuvas. På friland kan de också få slingra
fritt på en halmbädd, men det försvårar tjuvning
och bekämpning. Det blir däremot lättare att skydda
dem mot de första frosterna på hösten. De senare
sorterna bör växa i växthus för att ge en bra skörd
i vårt klimat.
7320 MATINA: 59 dagar. Mycket tidig frilands- och kallhustomat från Tyskland. Plantan
blir ca. 120 cm och har breda blad. Frukten är
helt röd, medelstor, 50-70 g, med ett sött och
syrligt kött. Portion (ca. 25 frön)-20:-, 1g-90:-,
5g-295:-. Ekofrö.
7325 STUPICE: 59 dagar. Snabb och tålig frilands- och kallhustomat med mycket god smak.
Skörden blir bäst om plantan, som blir drygt 1
meter hög med breda blad, binds upp och tjuvas. Stupice, som ursprungligen kommer från
f.d. Tjeckoslovakien, ger en bra skörd av knappt
medelstora, glänsande röda, söta och saftiga
tomater. Den har vunnit flera omröstningar
som den godaste i sin klass. Ekologiskt odlat
frö. Endast portion (ca. 20 frön)-20:-. Ekofrö.
7335 OUTDOOR GIRL: 65 dagar. En gammal
engelsk, extra tidig och vädertålig tomat för
friland och kallhus. Plantan blir ca. 120 cm hög
och är robust med breda blad. Välgödslad ger
Outdoor Girl en stor skörd av fasta, knappt
medelstora, röda frukter med tunt skal och en
rik tomatsmak. Portion (ca. 20 frön)-20:-, 1g140:-, 5g-450:-. Utgående sort. Se sidan 112.
7350 DANSK EXPORT: 65 dagar. Är en tidig
och tålig tomat för framför allt friland. Den är
mycket välkänd och säljes ofta som planta för
hobbyodlare. Frukterna är medelstora, röda
och fasta. Plantan blir kring 1 meter och måste
bindas upp och tjuvas. Portion (ca. 20 frön)-20:, 1g-140:-, 5g-450:-. Ekofrö.

7365 MONEYMAKER: 75 dagar. Är en klassisk, medeltidig växthustomat med kraftigt
röda, runda, 70-80g tunga frukter utan gröna
nackar. Plantan sätter bra med frukt även under mindre idealiskt tomatväder och ger totalt
en hög skörd. Moneymaker är frisk och var
länge en av huvudsorterna i yrkesodlingen
innan hybriderna tog över. Portion (ca. 20 frön)20:-, 1g-140:-, 5g-450:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
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7375 TIGERELLA (Mr. Stripey): 70 dagar. Är
en ovanlig och vacker tigertomat med oranga
ränder på röd botten. Dessutom har den en rik
och tydlig tomatsmak. Tigerella är tidig och
kan odlas på friland i varma lägen. Den behöver oftast bindas upp och tjuvas som andra
högväxande tomater. Plantan är frisk och ger
jämna och fina, 80-90 grams frukter. Portion
(ca. 20 frön)-20:-, 1g-140:-, 5g-450:-.

7425 CHEERIO: 55 dagar. En av de tidigaste
helröda körsbärstomaterna. Den ger en mängd
3 cm stora , kraftigt röda, delikata tomater på
grenigt buskiga plantor som kan behöva stöd.
Frukterna väger mellan 25-35 g. Cheerio tål
kyligt och ostadigt väder bättre än de flesta sorter. En favorit sedan länge. Endast portion (ca.
20 frön)-20:-. Ekofrö.

7385 BRANDYWINE: 78 dagar. Den godaste
tomaten? Den ger ljuvligt saftiga tomater med
en smak som fyller hela munnen. Det röda köttet har en mycket rik, nästan kryddig tomatsmak. Plantan med sina potatisblad ger stora,
tunnskaliga rosaröda frukter, som bör hanteras
varsamt. Brandywine, som har sitt ursprung i
Tyskland, har odlats länge av Amishfolket i
USA(1885). Vår favorit för växthuset. Portion
(ca. 20 frön)-20:-, 1g-140:-, 5g-450:-. Ekofrö.

KÖRSBÄRSTOMATER
Körsbärstomaterna är oftast små delikata munsbitar. De sötaste finns i denna grupp. Plantorna är
allt ifrån små knubbiga och stadiga till långa rankor
som måste bindas upp och tjuvas. Flera är bland
de tidigaste tomatsorter som finns och ger massor
av frukter.
På friland är marktäckning ett enkelt sätt att hålla
frukterna fria från jord om inte plantorna binds upp.

7455 BLACK SWEET CHERRY: 66 dagar. En
underbar klotrund cocktailstomat med mörkt
mahognyrött skal och ett saftigt, fruktigt, sött
aromatiskt kött. Frukterna är mycket enhetliga och väger kring 25 g. Den kommer ursprungligen från Ryssland och har på senare
år nått sin största uppskattning i Frankrike.
Plantan är högväxande med frukterna hängande i klasar. Den växer utmärkt i kallväxthus
och uterum, men också på friland i skyddade
lägen. En av de få tomater som gav skörd
utomhus på västkusten den blöta och svala
sommaren 2007. Black Sweet Cherry är en
delikatess vi inte vill vara utan. Portion (ca. 20
frön)-20:-, 1g-140:-, 5g-450:-. Ekofrö.
7475 TINY TIM: 65 dagar. Välkänd lågväxande körsbärstomat för krukor, urnor och friland. Frukterna är runda, klarröda och söta och
väger kring 15g. Småfröig. Vi har fått frö av
varierande kvalitet i några år, så nu har vi
förökat upp den själv för att vara säkra på vad
vi stoppar i påsarna. Endast portion (ca. 20
frön)-20:-. Ekofrö.

7415 WHIPPERSNAPPER: 52 dagar. Det är en
extra tidig körsbärstomat med runda till något
ovala, rosaröda ca. 25 mm långa, syrligt goda
frukter på 10-20 g. Plantan, som inte behöver
tjuvas, är kompakt, förgrenad och överfull med
tomater. Ofta över 100 st/planta. Whippersnapper är också lämplig att odla i krukor och
urnor. Endast portion (ca. 20 frön)-20:-. Ekofrö.

7465 GELBE DATTELWEIN: 70 dagar. Ofattbart givande gul ’körsbärs’-tomat med dadeldroppformade frukter. Denna gamla tyska sort
är högväxande och måste bindas upp och tjuvas.
Varje klase ger minst 50 st, 4 cm långa, gula,
goda 15g-frukter. Gelbe Dattelwein trivs bäst i
växthus, men kan ge bra i varma lägen utomhus. Endast portion (ca. 20 frön)-20:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
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7440 MEI WEI: 62 dagar. Tidig sort från Kina
med den bästa smaken enligt många. Vi fick lite
frön av en trädgårdsjournalist efter en resa till
Kina och provade den här. Den trivs utmärkt i
vårt klimat. Den liknar Gardeners Delight i
växtsätt, men är betydligt tidigare. De söta,
röda frukterna hänger i klasar, är klotrunda
och väger ca. 20 g. Odlas oftast i växthus eller i
kruka i uterum. Men tack vare sin tidighet går
det också att odla Mei Wei på friland i bra lägen.
Bör tjuvas och bindas upp. Endast portion (ca.
20 frön)-20:-. Ekofrö.

PASTATOMATER
Innehåller mindre vatten och odlas främst för
att göra pasta, såser, ketchup eller juice. De är oftast lågväxande, mycket stadiga och behöver inte
tjuvas. Högre sorter behöver stöd och tjuvning.
7530 BELLSTAR: 70 dagar. Medeltidig busktomat från Ontario i Kanada med stora plommonformade frukter. Främst för användning
till pastasås etc. Men tack vare sin fina smak och
sitt saftiga kött, passar Bellstar också bra i sallader. De röda, 80-100g tunga frukterna, som
aldrig spricker, är lätta att både skörda och
skala. Växten är kompakt och stadig och ger en
stor skörd av pastatomater av allra bästa kvalitet. Portion (ca. 20 frön)-20:-, 1g-140:-, 5g-450:-.
Ekofrö.

Gyllenbär

7545 BLACK PLUM: 73 dagar. Medeltidig, 11,5 m hög planta som ger många plommonstora frukter, mörk mahognyröda med svartbrun nacke, hängande i klasar. Köttet är tjockt
och matigt, utmärkt till matlagning. Ej fullmogna frukter är även fina som salladstomat.
Resistent mot mjöldagg. Black Plum är en gammal sort, ursprungligen från Ryssland. Portion
(ca. 20 frön)-20:-, 1g-140:-, 5g-450:-. Ekofrö.
7565 ROMA VF: 75 dagar. Mycket populär
europeisk pastatomat med plommon-päronfrukter på 70-80g. Den är resistent mot många
sjukdomar, kraftig och stabil och ger en mycket
bra skörd av saftiga tomater med tjockt kött och
få frön. Roma är lättodlad och har en ganska
koncentrerad skörd. Perfekt till pastasås. Portion (ca. 20 frön)-20:-, 1g-140:-, 5g-450:-. Ekofrö.

Physalis pruinosa

Gyllenbär tillhör samma familj som tomaten,
men påminner mycket lite om den. En närmare
släkting är Japansk Lykta eller Judekörs, plus omkring 80 andra Physalisarter.
Plantan gömmer ett guldgult bär i de blekgula
papperslyktorna. Smaken är speciell, en aning vild,
söt och utsökt. Växten, som är mycket dekorativ,
är ganska kompakt, rikt förgrenad och växer kraftigt. I växthus kan den bli upp till 1 meter hög. På
friland 30-40 cm. Den ger normalt massor av bär
och är inte fullt så känslig för kyla som tomaten.
Den odlas annars med samma krav som den.
Gyllenbäret är flerårig, men kan inte övervintra
utomhus hos oss. Däremot kan den övervintra inomhus för sticklingsförökning till våren. Det ger
en extra tidig och säker skörd.
Gyllenbäret kallas också för Markkörsbär, därför att frukten mognar inte riktigt förrän den fallit
av. Andra arter som förväxlas med gyllenbäret är
Physalis peruviana- Kapkrusbär och P. ixocarpa/
philadelphica.

Tomatillo

SÅDD: Se under tomat. De små fröna måste
dock sås grunt och får inte torka ut under groningen,
som tar 2-3 veckor. Helst i 27 C. En sval period
under groningen kan ofta få igång tröga fröer.
AVSTÅND: 50-60 cm till närmsta granne.
SKÖRD: Frukterna är nästan mogna när papperslyktan blivit halmfärgad och faller till marken.
Lägg den svalt inomhus för att mogna riktigt och
bäret, som är stort som en bigarrå, får sin guldgula
färg. De kan ätas som de är, torkas likt russin, frysas, konserveras eller ätas i pajer och efterrätter.
Får papperslyktan sitta kvar efter skörd, håller sig
bäret färskt i flera veckor på en sval plats.
FRÖ: 1g är ca. 1000 frön. En portion är ca. 100
frön. Normal grobarhet kring 60%.
7730 GOLDIE: 75 dagar. En utvald, frisk stam
med släta, söta frukter, som funnits i handeln
sedan 1930-talet. De är vackert guldgula och
har en delikat arom vid fullmognad. Portion
(ca. 100 frön)-20:-, 1g-97:-, 5g-395:-. Ekofrö.

Physalis philadelphica

Den är släkt med Japansk lykta och Gyllenbär
och ger liksom dem en frukt som är innesluten i en
papperslykta. Frukten, som används både grön och
som mogen gröngul, är något större än gyllenbäret
och har en smak som påminner om tomat. Tomatillo
är en viktig ingrediens i salsa och i många andra
mexikanska rätter. Plantan kan bli mycket stor och

måste beskäras för att inte ta över växthuset. Den
sås och förkultiveras och odlas under samma förhållanden som tomat.
7630 TOMA VERDE: 60 dagar. Grön mexikansk tomatillo. Portion (ca. 200 frön)-20:-, 1g65:-, 5g-195:-.

Alla priser är inklusive moms.
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Äggplantan, Aubergine, är en nära släkting till
tomat och potatis, men härstammar, i motsats till
dessa, från Sydostasien och södra Indien.
Den tidiga äggplantan var en taggig växt med
underliga, bittra frukter. Det var först i Kina och
Japan som de milda och släta frukterna dök upp
för mer än 2000 år sedan. Dock var fortfarande
frukterna ganska små och vita eller gröna till färgen, och hade det tvivelaktiga ryktet om sig att vara
giftiga.
När äggplantan nådde Mellanöstern, hundratals
år senare, skedde dramatiska förändringar. Frukten var snart flera gånger större och färgen blev
mörkt violett. Den var och är mycket uppskattad.
Från Mellanöstern spred sig denna ’nya’ äggplanta tillbaka österut och odlas nu i stor omfattning i hela Asien. Med morerna genom Nordafrika
kom den till Spanien på 1000-talet.
I Europa mottogs den med stor skepsis. Det var
bara italienarna som inte vägrade äta den. Så ända
fram till för tvåhundra sedan, odlades äggplantan
nästan uteslutande som en exotisk prydnadsväxt.
(Det latinska namnet betyder ’ galet äpple’.)

Solanum melongena
Ge äggplantan tillräckligt med vatten och värme
och plantera den gärna tillsammans med busk-och
störbönor. För att få en säker skörd i större delen
av landet, bör äggplantan odlas under skydd.
SÅDD: Så inomhus, 0,5 cm djupt, från januari
t.o.m. mars. Håll 24-30°C under groningen och
kring 20°C efter uppkomsten. Sänk temp. successivt för att avhärda plantorna innan planteringen.
AVSTÅND: 5-7 cm under förkultiveringen och
sedan 50-60 cm inbördes avstånd vid planteringen.
Äggplantan kan toppas vid 25 cm höjd, om man
vill ha en buskigare planta. Låt 3 grenar utvecklas.
SKÖRD: Plocka frukterna regelbundet för att
stimulera till ny fruktsättning. De håller sig några
veckor på en sval plats. Aubergine äts stekt, rostad, bakad, rå, kokt etc. etc.
FRÖ: 1g är ca. 200 frön. En portion innehåller
frön till minst 10 plantor. 8g ger ca. 1000 plantor.
7825 VISTA (F1-hybrid): 65 dagar. Mycket
tidig sort med 20-22 cm långa, svarta frukter.
Plantan är starkväxande och blir lätt 80 cm om
den inte beskäres. Vista är en modern hybrid,
frisk och mycket produktiv. Portion (ca. 20
frön)-20:-, 1g-110:-, 5g-325. Utgående sort.
7835 ROSA BIANCA: 75 dagar. Ovanlig,
vacker, nästan klotrund aubergine från Italien.
Frukten är stor, 10-14 cm i diameter, droppformat rund och med en färg som skiftar i
lavendel och vitt. Köttet är fast, milt och sprött
utan minsta bitterhet.Lika gott som frukten ser
ut. Rosa Bianca är en gammal sort som fortfarande är mycket eftertraktad. Portion ( ca. 20
frön)-20:-, 1g-65:-, 5g-195:-. Ekofrö.

Växten påminner om paprikan i formen, men
med större, matta blad och grön-violett färg. Det
är en vacker växt med ljusvioletta blommor och
odlas som ettårig. Frukten är oftast mörkviolett och
rund till avlång. Men även vita och gröna varianter finns, i storlek från små duvägg till strutsägg.
Äggplantan är frostkänslig och värmeälskande
och bör inte växa oftare än vart 4:e år i samma jord
p.g.a. smittorisken. Odlas som tomat, men gärna
lite varmare. Se vidare under tomat.

7840 EARLY LONG PURPLE 2: 75 dagar.
Populär italiensk aubergine med avlånga, mörkt
violetta frukter. De blir 20-25 cm långa och 6-8
cm i diameter med ett kött av fin kvalitet.
Plantan är stadig och drygt 50 cm hög. Long
Purple lanserades innan 1885. Portion ( ca. 20
frön)-20:-, 1g-65:-, 5g-195:-. Ekofrö.
7865 BLACK BEAUTY: 77 dagar. Är en av
världens mest odlade auberginer. Det är en
relativt tidig, buskig planta som blir 65-75 cm
hög och bär 4-6 mycket mörkvioletta, äggformade frukter. Black Beauty har en fin smak, bra
storlek (0,5-1 kg) och en hållbarhet bättre än
genomsnittet.Portion ( ca. 20 frön)-20:-, 1g-65:5g-195:-. Ekofrö.

Alla priser är inklusive moms.
Potatisfamiljen

71

Ny sort 2008

Äggplanta

Ärtfamiljen - FABACEAE
Den kallades förr Leguminosae och är med sina ca. 12 000 arter en av
de större familjerna i växtriket. De uppträder i många former över hela
jorden. Alltifrån små örter till stora träd. Blommorna har 5 kronblad och
frukten är oftast en avlång balja. Många av dem är mycket viktiga kulturväxter p.g.a. sitt höga näringsinnehåll.
Självbefruktning är regel i den här familjen och risken för korsningar
vid fröodling är liten. Men för att få absolut rent frö, måste sorterna skiljas
åt med minst 50 meter.
Fröna mognar inte jämnt över hela plantan. De torra baljorna kan
plockas i omgångar för att förhindra att mogna frön gror i baljan under
blöta höstar. Men oftast skördas hela plantan, som sedan får eftertorka.

Bönor

Phaseolus vulgaris

Trädgårdsbönan, P. vulgaris, har sitt ursprung i
Sydamerika, där den odlats i minst 8000 år. Troligen härstammar den från en vildväxande baljväxt,
P. aborigineus, som ännu finns i Argentina och Brasilien. De skilda arter av bönor som odlats i Asien
i tusentals år har ett dolt förflutet i Indien och bortre Asien.
Spanjorerna förde med sig bönan till Europa i
början av 1500-talet och då som klättrande prydnadsväxt. Inte förrän på 1820-talet fanns lågväxande bönor i handeln, trots att Nordamerikas indianer odlat låga bönor hundratals år tidigare.
Bönornas baljor var gröna och ofta violettfläckiga ända fram till 1830 då den första gula vaxbönan kom. Och trådar hade dom. Det dröjde ända
till 1894 innan trådlösa baljor introducerades.
Bönor har, liksom andra baljväxter, förmåga att
tillgodogöra sig luftens kväve genom att de lever i
symbios med vissa kvävesamlande organismer i
jorden, som får kolhydrater i utbyte. Tack vare denna samlevnad kan man odla baljväxter även på
kvävefattigare jordar, om bara rätt bakterie finns.
Har det inte odlats bönor under många år, hjälper
det att ympa utsädet med en bakteriekultur.
Bäst trivs bönorna i en mullhaltig, vattenhållande, lite lättare jord. Kupa gärna upp lite jord
kring plantorna. En del låga sorter står ostadigt.
Alla former av bönor, förutom bondbönan som
egentligen är närmare släkt med ärtorna, kräver
ganska mycket värme och tål inte frost. Välj därför ett varmt och skyddat läge för dem. De angrips
framför allt av olika svampar och virus. Strö ut
algomin, kalk eller stenmjöl och bespruta jorden
med starkt fräkenspad och algextrakt innan sådd
och bönorna strax efter uppkomst för att förhindra
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eller dämpa angreppen. Tag bort smittade växter
omedelbart och elda upp dem.
Bekämpa bladlöss, som sprider virus, med renfane- eller malörtste. Även rabarberbladspad och
såpvatten används. Om inget annat hjälper vid allvarliga angrepp, så tar växtgifter, som pyrethrum
eller rotenon, definitivt död på lössen.
Samplantering stärker motståndskraften och
förvillar en del insekter. Så därför bönorna tillsammans med morot, potatis, selleri, kålfamiljen, gurka, majs och kyndel. Men aldrig i närheten av lökfamiljen eller fänkål. För att ytterligare minska
smittorisken, ska man låta bli att röra bönorna när
dom är blöta eller fuktiga.
Trädgårdsbönorna brukar indelas efter sin höjd
i buskbönor (var. nanus) och störbönor (var. vulgaris). Dessa båda grupper delas sedan upp i bryt-,
vax- och skärbönor för färskkonsumtion och spriteller kokbönor, som oftast får mogna innan skörd.
Men gränserna är lite flytande. Bryt-, vax- och skärbönor kan få mogna och användas torkade som
spritbönor. Likväl som spritbönor kan njutas färska.
Unga hela baljor eller spritade halvmogna frön.
Brytbönan och vaxbönan, som har slanka, mjälla
och trinda baljor, skördas innan fröna hunnit utvecklas. Medan skärbönans långa, breda och platta
baljor delvis kan få utveckla små frön.
SÅDD: Det går inte att så för tidigt. För att fröna
ska gro och inte ruttna, måste jorden vara uppvärmd
till minst 12°C, helst 16°C för obetade frön. Så
bönorna 3 - 5 cm djupt.
AVSTÅND: Mellan plantorna 10-15 cm och
mellan raderna 35 - 50 cm. I bäddar kan raderna
stå närmare varandra. Men var försiktig. Bönor ska
växa luftigt. I ett fuktigt klimat är det bäst att välja
Ärtfamiljen

ett större rad och plantavstånd. Bönfläcksjukan,
en vanlig svampsjukdom, kan lätt drabba växterna,
speciellt om de står för tätt.
SKÖRD: Plocka baljorna ofta. Vänta inte tills
de blivit för stora. Då blir de mer eller mindre trådiga och sega. Dessutom producerar plantan nya
baljor så länge den plockas. Det går att frysa bönorna efter förvällning eller att torka dem. Konservering är en gammal beprövad metod att ta tillvara färska bönor, likaså syrning.
FRÖ: 1g innehåller 2 - 4 frön. En portion sår
mellan 3 och 10 meter beroende på fröstorlek. För
100 sträckmeter behövs 400 - 600g och till 1000
kvm. åtgår 7-13 kg.

långa, runda, köttiga baljor. De är svagt violettfläckiga, ofta något böjda och saknar helt
trådar.Tendergreen är resistent mot vanlig
mosaikvirus och ger mycket under en lång
skördeperiod. Fröet är nästan svart med ljusare
brunröda fläckar. Portion (ca. 70 frön)-20:-, 100g80:-, 500g-240:-. Ekofrö.
8050 SLENDERETTE. 53 dagar. En vacker sort
som ger fina, raka, gröna brytbönor av bästa
kvalitet. Djupt gröna, släta och köttiga. Baljorna, som hålls väl ovan mark på en stadig planta,
är medeltidiga i skörd och lättskördade. Slenderette ger 15-17 cm långa baljor och har vita
frön. Portion (ca. 80 frön)-20:-, 100g-60:-, 500g155:-. Ekofrö.
8060 MAXI: 53 dagar. Upprättväxande planta
med frihängande baljor ovanför bladverket.
De lättskördade baljorna är 16-18 cm långa,
raka, medelgröna och nästan helt runda. Maxi,
som kommer från Tyskland, har under flera år
nu visat sig vara en frisk och pålitlig böna som
ger en stor, fin skörd av tunga, tjocka baljor.
Fröet är ljusbrunt.Portion (ca. 80 frön)-20:-, 100g60:-, 500g-155:-. Ekofrö.

BRYTBÖNA - busk
8015 PROVIDER: 50 dagar. Tidig och tålig
brytböna med medelgröna, runda och köttiga
baljor, som blir 12-15 cm långa. Plantan har ett
kompakt växtsätt och ger en bra, lättplockad
skörd även under mindre idealiskt bönväder.
Provider, som introducerades 1965, har visat
en stor anpassningförmåga till de flesta jordar
och är resistent mot mosaikvirus, gråmögel,
bönrost och tolerant mot bönfläcksjuka. Mörkt
violett frö. Portion (ca. 70 frön)-20:-, 100g-80:-,
500g-240:-. Ekofrö.
8045 TENDERGREEN: 52 dagar. Fortfarande
en av världens mest odlade brytbönor alltsedan 1930-talet. Plantan är kraftig och stadigt
upprättväxande med lättskördade, 13-15 cm

8075 MAXIBEL: 53 dagar. Är en lyxig haricot
vert-böna med långa, slanka och raka baljor.
Mycket jämna. En elegant, modern s.k. filébrytböna. Trådfria, fasta, runda, mörkt gröna
baljor, 17-19 cm långa med bästa kvalitet. Maximalt delikat när de plockas unga. Maxibel ger
stor skörd om den plockas regelbundet. Brunfläckiga frön. Portion ( ca. 60 frön)-20:-, 100g95:-, 500g-365:-. Ekofrö.

FLAGEOLETBÖNA - busk
8090 CHEVRIER VERT: Flageoletbönan är en
favorit i Frankrike med sina långa, slanka baljor
och vackra frön. Unga gröna baljor skördas
först och ätes som haricot vert-bönor. Någon
vecka senare spritas baljorna och de omogna,
delikata, gröna-vita fröna kokas några minuter
och ätes som tillbehör eller i diverse rätter. Sist
kommer de mogna och torra bönorna för vinterförvaring. Chevrier vert är en klassiker som
varit populär sedan 1880. Fröet är ljust mintgrönt. Portion (ca. 80 frön)-20:-, 100g-60:-, 500g155:-.
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PURPURBÖNA - busk
8145 PURPLE QUEEN, Royal Purple Burgundy: 52 dagar. Välkänd purpurböna med 1516 cm långa, raka, runda, mörkt violetta, slanka
baljor. Plantan är stadig, 40-45 cm hög, håller
uppe baljorna och gör plockningen lätt. Baljorna övergår till mörkgrönt vid kokningen. Likt
andra purpurbönor tål den sämre väder på
våren. Purple Queen är en vacker, rikgivande
böna av bästa kvalitet. Fröet är brunt. Portion
(ca. 80 frön)-15:-, 100g-40:-, 500g-100:-. Utgående sort. Se sidan 112.
8155 ROYALTY. 53 dagar. Royalty är tillbaka
efter några års frånvaro. Det är en mycket vacker
purpurböna med kraftigt violetta blommor.
Den ger 13-16 cm långa, mörkvioletta, runda
baljor, som ibland är lite böjda. De är spröda
och köttiga och övergår, liksom alla purpurbönor, i mörkgrönt vid kokning. Plantan är
stadig med små utlöpare. Royalty är en av de
tåligaste buskbönorna. Introducerad 1957. Ljusbrunt frö. Portion ( ca. 60 frön)-20:-, 100g-95:-,
500g-365:-. Ekofrö.

ofta och njut baljorna färska eller lätt kokta.
Dragon Langerie är en gammal sort som behåller sin plats som en av de absolut godaste.
Resistent mot bönrost. Purpurbrunt frö med
blå ränder.Portion (ca. 70 frön)-20:-, 100g-80:-,
500g-240:-. Ekofrö.

SKÄRBÖNA - busk
8350 NASSAU: 55 dagar. En skärböna som
egentligen är en korsning mellan brytböna och
skärböna. Av s.k. Romano-typ. Med en bönsmak utöver de flesta. Dessutom är baljan spröd
och mjäll. Den är tjockt plattrund, helt utan
trådar, 15-17 cm lång och 16 mm bred. Plantan
är stadig och kompakt och bär baljorna fritt
ovanför jorden. Vita frön. Portion (ca. 80 frön)20:-, 100g-60:-, 500g-155:-.

VAXBÖNA - busk
8235 MONT d’OR (Golden Butter): 53 dagar.
Är en mycket gammal fransk vaxböna med
något kortare och bredare baljor. De är alla
raka, ovala i genomskärning och har en mycket
fin smak. Mont d’Or, som är resistent mot flera
bönsjukdomar, ger tidigt massor av helt trådfria baljor på en stadig planta. Den introducerades redan 1882. Svart frö. Portion (ca. 80 frön)20:-, 100g-60:-, 500g-155:-.
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8255 HILDORA: 55 dagar. Är en mycket fin,
medeltidig vaxböna. Baljorna är runda och ca.
16 cm långa. Färgen är kraftigt gul och kvalitén
den bästa. Hildora ger en ganska koncentrerad
och rik skörd på friska, medelstora och motståndskraftiga plantor. Vita frön. Portion (ca.
80 frön)-20:-, 100g-60:-, 500g-155:-. Ekofrö.

SPRITBÖNA - busk

Spritbönan är en försummad grönsak, som kan
njutas i nästan alla stadier. Inte bara som ’Bruna
8280 DRAGON LANGERIE-Dragon´s Ton- bönor’. Både baljorna och fröna används som ensamrätt eller i grytor, soppor etc. De går också
gue: 60 dagar. Draktunga. Ovanlig och mycket
utmärkt att konservera och frysa.
vacker vaxböna från Holland. De kompakta
De är oftast tåliga och snabba, men för att få en
och stadiga plantorna ger massor av långa, helt mogen , torr böna i mellersta och norra Sveplattrunda, trådfria baljor. De är läckert grädd- rige, bör man de flesta somrar odla den under någula med purpurfärgade fläckar och tiger- gon skyddsduk. 10 sträckmeter ger minst 7-10 hg
ränder, som försvinner vid tillagning. Skörda torra bönor för vinterförvaring.
Alla priser är inklusive moms.
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8420 BORLOTTO LINGUA DI FUOCO
NANO: 55 dagar. Den enda böna du egentligen
behöver odla. Tidigt ger den mjälla, trådfria,
ganska ljust gröna, plattrunda, 13 cm långa
baljor. Någon vecka senare är de tjocka, omogna
fröna skördefärdiga. Baljorna spritas och bönorna kokas mjuka(10 min.). En nyttig delikatess med smör och kryddor. Efter ytterligare
några veckor är de mogna bönorna färdiga att
tröskas för vinterförvaring. Plantan är stadig,
något högväxt och mycket givande. Borlotto är
en äkta ’fire tongue’ med kraftigt rödspräckliga
baljor vid fullmognad. Det är en snabb, mycket
enhetlig och användbar spritböna. Fröna är vitgula med vinröda mönster. Portion (ca. 80 frön)20:-, 100g-60:-, 500g-155:-. Ekofrö.
8470 CANNELLINO: 68 dagar. Den berömda
Minestronebönan från Italien. Med stora vita
till ljusgröna, njurformade bönor som spritas
ur de gulgröna baljorna och anrättas färska.
Inte bara till Minestrone, utan i en mängd andra rätter. Bönorna är mycket milda och mjälla,
men behåller ändå sin fasthet då de kokas.
Växten är medelstor och stadig. Cannellino kan
också få växa så länge som möjligt på hösten
och skördas som torr kokböna för vinterbruk.
Vita frön. Portion (ca. 80 frön)-20:-, 100g-60:-,
500g-155:-. Ekofrö.

STÖRBÖNA
Störbönorna behöver ordentliga stöd att klättra
på. De har inga klängen som t.ex. ärter, utan skruvar sig motsols kring stödet upp till 2,5 - 3 meter.
Så 4-6 frön runt varje stör. En bra idé är att binda
ihop 3-4 störar i toppen likt ett indiantält. Eller låt
dem slingra sig upp längs trådar i växthuset.
Störbönorna tar oftast lite längre tid på sig att
bilda färdiga baljor, så förkultivering kan vara bra
i mindre gynnsamma lägen. För att få säker skörd
i Norrland och delar av Svealand, odlas de i växthus. Skörden kan bli mycket bra på en liten yta.
De höga plantorna drabbas sällan av sjukdomar
och smaken på de långa baljorna överträffar buskbönornas. De är lättplockade och har en lång skörd.

hus. Baljorna, som är extra spröda och saftiga,
behåller sin färska kvalitet ovanligt länge Fröet
är vitt. Portion (ca. 60 frön)-20:-, 100g-95:-, 500g365:-. Ekofrö.
8545 MARGA: 60 dagar. Är en störbrytböna
med mörkgröna, runda, långa(25 cm) och slanka baljor. De kan skördas som unga filébönor
eller få växa till full längd utan att bli trådiga.
Marga är delikat, mycket frisk, resistent mot
bönfläcksjuka, flera virussjukdomar och motståndskraftig mot bönrost. Fröet är vitt. Portion (ca. 60 frön)-20:-, 100g-95:-, 500g-365:-. Utgående sort. Se sidan 112.
8550 NECKARKÖNIGIN: 65 dagar. Störbrytböna som ger 25 cm långa, runda, kraftiga,
köttiga, djupgröna baljor på friska plantor. Baljorna är av bästa kvalité och håller sig skördefärdiga ovanligt länge. Neckarkönigin är medelsen och extra tålig mot dåligt väder. Resistent mot flera stammar av mosaikvirus. Har
anor från 1905. Vitt frö. Portion (ca. 60 frön)20:-, 100g-95:-, 500g-365:-. Ekofrö.
8565 BLAUHILDE. 67 dagar. Purpurstörböna.
En klättrande skönhet i mörkgrönt och violett.
Både blommor och baljor är kraftigt violetta.
Baljorna blir 20-23 cm långa och är rundovala i
genomskärning. Är medelsen i sin mognad,
men hinner trots det ge en mycket bra skörd i en
stor del av landet. Purpurbönor har visat sig
mindre känsliga för dåligt bönväder. Fröet är
beige. Portion (ca. 60 frön)-20:-, 100g-95:-, 500g365:-. Ekofrö.
8575 NECKARGOLD. 65 dagar. Störvaxböna
med långa, raka, runda, mjälla, kratigt gula
baljor av bästa kvalitet och smak. De blir 23-25
cm. långa och blir plockfärdiga med de medelsena sorterna. Neckargold med sina vita blommor, är en gul nära släkting till Neckarkönigin
och liksom den resistent mot mosaikvirus.
Vitfröig. Portion (ca. 60 frön)-20:-, 100g-95:-,
500g-365:-. Ekofrö.
EKOLOGISKA ODLINGSTIPS
Letar du efter en annorlunda odlingsbok
med massor av ekologiska råd och tips om samodling, växtföljd, åtgärder mot insekter och sjukdomar, gröngödsling etc., etc.? Då hittar du den
hos Paul Teepen, som sammanställt och skrivit en
handbok för både nybörjare och mera erfarna odlare. www.alternativ.nu/paulteepen/ eller ring honom på 016-22014.

8515 EVA: 54 dagar. Störskärböna. En av de
snabbaste störbönorna. Den kommer från Tyskland och är mycket pålitlig och frisk. Den ger
kraftigt gröna, minst 25 cm långa, plattrunda
och tunga baljor med en fin kvalitet. Eva växer
bra både på friland upp till zon 3-4 och i växtAlla priser är inklusive moms.
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ROSENBÖNA
Phaseolus coccineus. Engelsmännens älskade
Runner Bean. Kallas också för Prunkböna eller
Blomsterböna. Den odlas både för de röd-orangerosa-vita blommornas och de goda baljornas skull.
De kraftiga plantorna blommar ymnigt och länge
och baljorna, som är mycket långa och matiga, har
en utsökt, tydlig bönsmak. Baljorna är grövre än
hos de vanliga bönorna och brukar skäras på längden när de ska tillagas. Låt dom inte förväxa. De
bildar trådar och membran som andra bönor.
Prunkbönorna odlas som andra trädgårdsbönor.
Speciellt bra trivs dom i en jord som gödslats frikostigt med kompost. Jorden ska vara varm vid sådden, men sedan klarar sig prunkbönorna bra även
om sommaren är sval. De är tåligare än de flesta
bönor och drabbas sällan av sjukdomar.
Blomsterbönan är inte självpollinerande som andra bönor, utan måste ha hjälp av insekter.
Fröet är stort, ca. 1g, och oftast mycket vackert.

cm långa, köttiga, trådfria baljor med tydlig
bönsmak. Svart-Ljusviolett frö. Prizewinner är
en av de bästa rosenbönor vi provat på friland.
Portion (ca. 20 frön)-20:-, 100g-95:-, 500g-265:-.
Ekofrö.
8680 WHITE EMERGO. 70 dagar. Blommar
med vita-gräddvita blommor hela sommaren
och ger en stor skörd av 18-22 cm långa, mörkgröna baljor. De är kraftiga och matiga. De har
en rik smak och blir bäst om de skäres på
längden och kokas några minuter i saltat vatten. På friland i södra delarna och i växthus
längre norrut. Fröet är vitt. Portion (ca. 20 frön)20:-, 100g-95:-, 500g-265:-. Ekofrö.

8625 PICKWICK. 60 dagar. Låg (ca. 40 cm)
blomsterböna. Trots den kompakta växten bär
den massor av 20-25 cm långa, mörkgröna,
ovala baljor. Lysande rödoranga blommor.
Fröet är svart och rödbrunt. Svart-rödbrunviolett frö. Portion (ca. 25 frön)-20:-, 100g-70:-,
500g-220:-.
8640 ENORMA: 64 dagar. Gör verkligen skäl
för namnet, både när det gäller baljornas längd
och skörden. De medelgröna baljorna blir
mycket långa, upp till 50 cm. Godast och trådfria under 30 cm. Smaken är kraftig och kvaliten utmärkt. Enorma är högväxande och blommar med lysande röda blommor. Fröet är violett med svarta fläckar. Portion (ca. 20 frön)-20:100g-95:-, 500g-265:-. Ekofrö.
8655 PRIZEWINNER. 70 dagar. Har fått sitt
namn just för att den är en av de bästa rosenbönorna, alltsedan 1892. Plantan, som är högväxande, blommar länge med scharlakansröda
blommor och ger en överdådig skörd av 20-25

” Utplånandet av dessa lokala former och ursprungliga raser genom introduktionen
av ’förbättrade’ sorter, är som att ta stenar från grunden för att reparera taket.”
- Dr. Garrison Wilkes, Prof. of Biology, University of Massachusetts.
Alla priser är inklusive moms.
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Bondböna

Vicia faba
FRÖ: 100g innehåller 60-90 frön. En portion
räcker till att så 3-4 m. För att så 100 sträckmeter
behövs 800 - 1500g.
8920 WITKIEM. 75 dagar. Mycket tidig och
givande böna med vita frön. Plantorna är stadiga och kraftiga och blir kring en meter höga.
De ger ordentliga, långa baljor med 6 stora frön.
Omogna är fröerna ljusgröna för att senare gå
mot vitt vid mognad. Portion (ca. 25 frön)-20:, 250g-95:-, 1 kg-290:-. Ekofrö.
8930 EXPRESS: 75 dagar. En av de tidigaste
bondbönorna. Plantan, som är knappt en meter
hög, bär ovanligt många baljor. De är 13-15 cm
långa och innehåller 4-5 stora frön. Express ger
en stor skörd av fina frön, som är mycket lämpliga att frysa eller torka. Fröna är ljusbruna.
Portion (ca. 30 frön)-20:-, 250g-66:-, 1 kg-180:-.
8930e EXPRESS. Ekologiskt odlat frö. Portion
(ca. 25 frön)-20:-, 250g-95:-, 1 kg-290:-.
8940 SUTTON DWARF: 80 dagar. Lågväxande böna från England. Plantan, som bara blir
40-50 cm. hög, är stadig och ger baljor med 5 st.
nästan normalstora, vita frön. Suttons Dwarf
ger trots sin korta växt en bra skörd. Portion (ca.
30 frön)-20:-, 250g-77:-, 1 kg-220:-.
3950 HANGDOWN: 80 dagar. Välkänd 1800talssort med stora, hängande, mörkgröna baljor.
Varje balja innehåller 4-5 medelstora, medelgröna frön. Plantan är stadig och blir kring 1
meter hög. Hangdown har länge varit den mest
odlade bondbönan i Norden. Portion (ca. 20
frön)-20:-, 250g-120:-, 1 kg-390:-. Ekofrö.
8955 THREEFOLD WHITE, 80 dagar. Bönorna
är ljusgröna med ett vitt öga och något mindre
än de flesta andra sorter. En fördel enligt många.
Baljorna är ganska långa, 15-17 cm. och innehåller upp till 9 bönor. Plantan blir kring 1
meter hög och står stadigt. Port (ca. 30 frön)-20:250g-66:-, 1 kg-180:-. Utgående sort. Se sid. 112.

8970 IMPERIAL GREEN LONGPOD: 85 dagar. Är en högväxande och högavkastande
medeltidig bondböna från England. Baljorna,
som är ovanligt långa, omkring 25 cm, innehåller upp till 9 st. stora frön. Green Longpod, som
ger mest, är pålitlig och frisk. Fröerna är gröna.
Portion (ca. 30 frön)-20:-, 250g-66:-, 1 kg-180:-.
Alla priser är inklusive moms.
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Bondbönan är en medlem i ärtfamiljen, men inte
närmare släkt med övriga bönor. Den tillhör istället vickersläktet och kallas både åkerböna, hästböna och duvöga allt efter storleken på fröna.
Den har troligen sitt ursprung vid Kaspiska Havet och Mellanöstern, där den odlades redan under
yngre stenåldern. Bondbönor har hittats i egyptiska gravar och i ruinerna efter Troja. Både romare
och greker använde dem på många sätt. Till Kina
kom bondbönan under 100-talet via Sidenvägen.
Där har den idag sin största användning.
I Europa odlas idag bondbönor framför allt på
Pyreneiska halvön, i Holland och England.
Bondbönan är upprättväxande med en stadig
stjälk på ca. 1 meter och blommar med väldoftande
vit-svarta el. röda blommor. Småväxta sorter på 3040 cm, likväl som höga på 150 cm finns också.
Till skillnad mot flera andra bönor används sällan baljorna,utan bara de stora fröna. Ofta omogna
och späda, men också torkade för vinterbruk. De
är mycket proteinrika och mättande.
Bondbönan, som tål lätt frost, trivs lika bra på
en näringsrik, vattenhållande mulljord, som på en
fruktsam lerjord. T.o.m. en ren torvmarksjord duger. Den har stort näringsbehov, i synnerhet i början innan samspelet med de kvävesamlande organismerna i jorden kommit igång.
Den angrips ofta i toppen av den svarta bladlusen på sommaren. För att förhindra detta sår man
bönorna luftigt tillsammans med potatis, kyndel,
bovete eller toppar dem så fort blomning och fruktsättning är över. Toppningen påskyndar också mognaden. Kasta inte topparna om de är fria från löss.
De går utmärkt att äta lätt kokta.
Pyrethrum el. rotenon kan användas mot lössen
i värsta fall. Även renfane- och malörtsté hjälper.
Bondbönan växer också gärna tillsammans med
morot, blomkål, kryddor och ärter, som får klättra
på bönstjälkarna. Men inte med lökfamiljen.
SÅDD: De stora platta fröna kan sås tidigt på
våren, så snart jorden reder sig, ca. 5 cm djupt. De
är inte, som andra bönor, lika känsliga för kall jord.
Bönorna gror vid 4-5 °C i jorden.
AVSTÅND: Mellan plantorna 10-20 cm och 4060 cm mellan raderna. Vid dubbelrad ca. 15 cm.
SKÖRD: Baljorna plockas och spritas efterhand
hela sensommaren och hösten. De grågröna fröna
används till soppor, puréer och grytor eller sauterade med kryddor i olja. De kan också frysas efter
förvällning och som mogna torkas för vintern.
Många föredrar att skala bönorna efter ett uppkok,
likt mandel, för att få bort det något beska skalet.
Hela unga baljor, där fröna just börjat utvecklas,
är delikata, lätt kokta eller stekta.

Ärtor

Pisum sativum

Trädgårdsärten är en mycket gammal kulturväxt
och ursprunget är osäkert. Enligt de senaste analyserna skulle en baljväxt i Mindre Asien, P. humile, vara förfadern. Men de äldsta ärtfynden är ifrån
gränstrakterna mellan Burma och Thailand, daterade till 9750 f.Kr. Åtskilliga mångtusenåriga fynd
har gjorts både i Europa, främre Asien och Kina.
Våra vikingar såg guden Tor som förfader till ärten
och alltsedan dess lever torsdagsärten kvar hos oss.
Dessa gamla ärter var hårda och fick skalas som
nötter, men hade förvärvat egenskapen att inte
sprätta iväg sina frön som de vilda släktingarna.
Genom årtusenden av odling förbättrades ärten
och på 1500-talet uppträder den första gröna spritärten. Med sötma från en mutation i de franska
Pyreneerna. Färska gröna ärter blev snabbt favoritmat över hela Europa. Och tvåhundra år senare fick
engelsmannen Thomas Knight fram den ännu sötare märgärten.

Sockerärten, med sina membranfria omogna baljor, påstås ha utvecklats av holländarna och omnämns första gången 1536. Men troligen har kineserna odlat sin berömda sockerärt långt tidigare.
Legender berättar om femtusen år.
Ärter lever, liksom andra baljväxter, i symbios
med vissa kvävesamlande bakterier i jorden. De
ger växten kväve i organisk form i utbyte mot kolhydrater. Att baljväxter gör jorden mera fruktsam,
utnyttjade både greker och romare för flera tusen
år sedan i stor omfattning.
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Trädgårdsärterna varierar mycket i höjd. Från
de lägsta på ca. 25 cm till de högsta på 2 meter och
mer. Samma sort blir normalt högre ju längre norrut
den odlas, p.g.a. mera ljus.
Man delar in ärterna efter baljornas och frönas
utseende och användning och efter sorternas olika
höjd och tidighet. Hos sprit- och märgärterna äter
man endast de omogna, gröna fröna, medan de
spröda och söta baljorna med outvecklade frön,
används hos sockerärten. Brytärterna har trinda,
söta och köttiga baljor, som skördas och njutes hela
när fröna är nästan fullt utvecklade. Gula och gröna kokärter skördas sent på hösten och tröskas
mogna och torra.
Ärter trivs bäst i lätt väldränerad jord med hög
mullhalt och god fuktighet. Täck gärna jorden kring
ärterna med växtmaterial för att hålla kvar fukten.
Vatten är mycket viktigt för ärtorna.
Tillämpa en växtföljd på 4-5 år och bespruta
jorden med algextrakt eller fräkenspad för att förhindra spridning av svampsjukdomar. Jäst nässelvatten stärker växten och vid direkta angrepp av
bladlöss, ärtvecklare, ärtviveln eller trips, kan man
pudra med algomin, kalk, aska eller stenmjöl. Flera besprutningar med renfane- eller malörtsté avskys också av insekterna och pyrethrum eller rotenon är direkt dödande.
För att ytterligare hjälpa ärterna och öka deras
trivsel, sår man dem i närheten av morot, kålrot,
rädisa, gurka, bönor, majs och mynta men långt
ifrån lökfamiljen och potatis.
SÅDD: Socker- och spritärter sås så fort jorden
reder sig, medan märg- och brytärterna vill ha en
jordtemperatur på minst 8-10°C för att inte ruttna.
Alla kan sås i omgångar från vår till sommar. Så
ärterna ca. 3 cm djupt, eventuellt lite djupare vid
sommarsådd för fuktens skull.
AVSTÅND: Så med 5-8 cm plantavstånd och
35-50 cm mellan raderna. Ärter kan också sås i
dubbelrader med 10-15 cm radavstånd eller bredsås i breda band. Höga och medelhöga sorter behöver stöd att klättra på.
SKÖRD: Sockerärterna skördas innan fröna utvecklats nämnvärt, medan märg- och spritärterna
plockas av och spritas när baljorna är fullmatade,
men inte övermogna. Brytärten får gärna bli tjock
och saftig med nästan fullt utvecklade frön.
Ärter tål någon minusgrad på hösten, men blir
lätt fläckiga och förlorar sin sprödhet efter några
frostnätter. Alla typer av ärter ätes färska, kokta eller stekta etc. De torkas, fryses och konserveras.
FRÖ: 1g är 2-4 frön. En portion sår minst 4-5
meter. Till 100 sträckmeter åtgår 6-900g beroende
på sort.
Ärtfamiljen

BRYTÄRT/SALLADSÄRT
9025 SUGAR ANN: 58 dagar. Extra tidig,
relativt lågväxande (50-60 cm) brytärt med
massor av söta och spröda, 6-7 cm långa baljor.
De är trinda och trubbiga med ljust grön färg.
Sugar Ann är en medaljvinnare och behöver
lite eller inget stöd. Den är snabb och pålitlig
och kan sås fram till mitten av juli. Portion (ca.
70 frön)-20:-, 100g-80:-, 500g-240:-. Ekofrö.
9075 SUGAR SNAP: 70 dagar. Introducerades
1979 och blev en omedelbar succé. Det är en
medelsen, högväxande brytärt (150 cm och
uppåt) med trinda, 8-9 cm långa, svagt böjda
baljor. Sugar Snap har en lång skördeperiod av
köttiga och spröda baljor med delikat smak.
Både fröna och baljorna är mycket söta och
saftiga. Sugar Snap är dessutom tolerant mot
mjöldagg. Portion (ca. 80 frön)-20:-, 100g-50:-,
500g-135:-.

9190 ALDERMAN: 72 dagar. En av de bästa
höga (150-200 cm) märgärterna. Den ger stora,
11-13 cm långa, raka och spetsiga baljor, som är
välfyllda med 8-10 söta och osedvanligt stora
ärter. Alderman är starkväxande och ger en
stor skörd av bästa kvalitet under lång tid.
Kallas också Tall Telephone och är fusariumresistent. Introducerad 1891. Portion (ca. 80 frön)20:-, 100g-50:-, 500g-135:-.

SOCKERÄRT
9230 NORLI: 54 dagar. En mycket tidig, frisk
och tålig sockerärt för Norden. Plantan blir
kring 60 cm hög, har vita blommor och ger en
bra skörd av 6 cm långa, söta baljor med fin
kvalité. Fröet utvecklas relativt snabbt, så baljorna bör skördas kontinuerligt. Norli är kraftigväxande och stadig och en av de bästa tidiga
sockerärterna då det gäller smak och skörd.
Portion (ca. 80 frön)-20:-, 100g-60:-, 500g-160:-.
Ekofrö.

MÄRGÄRT
9115 PETIT POIS - Waverex: 58 dagar. En
välkänd och populär fransk märgärt med små,
mycket söta och möra ärter. De 60-70 cm höga,
tåliga plantorna ger många små, raka och trubbiga baljor packade med en delikatess, som
också kan frysas och konserveras. Petit Pois är
småfröig och bör skördas i tid. Portion (ca. 100
frön)-20:-, 100g-50:-, 500g-135:-.
9130 KARINA: 60 dagar. En modern, mycket
enhetlig märgärt både då det gäller växtsätt
och mognad. Baljorna är är raka och mörkt
gröna med 6-8 ärter. Karina från Tyskland är en
stadig, rikgivande och lättskördad ärt, som blir
färdig tidigt. Höjd 50-60 cm. Portion (ca. 80
frön)-20:-, 100g-60:-, 500g-160:-. Ekofrö.
9170 MARKANA: 68 dagar. Är en medelsen,
60-70 cm hög märgärt av s.k. afila-typ, med
färre blad och desto fler kraftiga klängen. Den
bär de raka, mörka baljorna i par, vilket gör den
lättplockad. I varje balja ligger det 7-9 medelstora, mörkgröna, söta ärter, som är bra både
färska och frusna. De kraftiga klängena, som
lätt kokta smakar som broccoli, håller ihop
plantorna och gör dem mycket stadiga när de
sås med mindre radavstånd. Markanta är lättodlad och ger stor höstskörd. Portion (ca. 80
frön)-20:-, 100g-60:-, 500g-160:-. Ekofrö.
Alla priser är inklusive moms.
Ärtfamiljen
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9240 DWARF SWEET GREEN: 56 dagar.
Skördefärdig någon dag efter den snabba Norli.
Den något buskiga plantan blir kring 50-60 cm
hög och bär massor av trådfria, söta och milda,
7-8 cm långa, ljusgröna baljor. Dwarf Sweet
Green är en mycket tidig, mycket god sockerärt
som funnits i handeln sedan slutet av 1700talet. Portion (ca. 70 frön)-20:-, 100g-80:-, 500g240:-. Ekofrö.

9270 ENGELSK SABEL. 62 dagar. Äntligen är
den tillbaka igen, tack vare intresserade svenska
fröodlare som odlat fram nya frön till denna
favorit bland sockerärterna. Högväxande, minst
150 cm., och rikgivande med de finaste baljor
man kan tänka sig. 11-12 cm långa och 2-3 cm
breda, vackert gröna och köttiga. Dessutom
kan baljorna sitta lite längre på plantan utan att
bli trådiga. Engelsk Sabel växer utmärkt i vårt
klimat, men är inte godkänd i EU´s officiella
sortlista och får därför endast säljas i portioner
för fritidsodlare. En portion innehåller ca. 50
frön och kostar 20:-. Ekofrö.
9275 CAROUBY de MAUSANNE: 65 dagar.
Vacker, högväxande fransk sockerärt med
violetta blommor. Plantan blir minst 150 cm.
hög och måste ha stöd. Baljorna är ljust gröna,
breda och 10 cm. långa, spröda och mycket
goda. Carouby kan skördas under flera veckor
och ger en stor skörd.Portion (ca. 80 frön)-20:-,
100g-50:-, 500g-135:-.

9245 OREGON SUGAR POD: 58 dagar. En av
världens mest odlade sockerärter. De 60-70 cm
höga plantorna ger en bra skörd av 10 cm långa,
ca. 2 cm breda, ljusgröna baljor med mild smak
och fin kvalitet. De sitter i par på plantan och
kan skördas under ganska lång tid. Låt dem
inte sitta kvar skördemogna. De bildar membran liksom andra sockerärter. Oregon Sugar
Pod är frisk och resistent mot fusarium och
mosaikvirus. Portion (ca. 100 frön)-20:-, 100g50:-, 500g-135:-.

Sparrisärt

SPRITÄRT
9330 FELTHAM FIRST: 55 dagar. De första
runda ärterna. Lågväxande (ca. 45 cm) och tidig
spritärt med vackra, mörkgröna, ca. 9 cm långa
baljor. De runda ärterna är mjöligt goda, men
inte så söta som märgärterna. Fenomen är ganska rikgivande och skördefärdig långt innan
märgärterna. Tack vare sin härdighet kan den
sås den mycket tidigt. Portion (ca. 100 frön)-20:100g-50:-, 500g-135:-.

Tetragonolobus purpureus

9350 ASPARAGUS PEA: 55 dagar. Mycket
vacker ärt med sin låga (20 cm), förgrenade
växt och sina rödbruna sammetsblommor. Den
lilla vingade baljan ska ätas 2-3 cm lång, lätt
kokt med smör. Sparrisärten är lättodlad, snabb
och har en mycket lång skörd. Om den plockas
och vattnas regelbundet kan den ge skörd i
över två månader.
En portion räcker till ca. 30 plantor på 10-15 cm
avstånd. 1g innehåller 25-30 frön. Sparrisärten
ska sås när jorden blivit uppvärmd.
Portion 20:-, 5g-45:-, 20g-140:-, 100g-350:Alla priser är inklusive moms.
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Ärtfamiljen

Comfrey / Vallört
Comfrey tillhör den strävbladiga familjen, Boraginacea och är en naturlig hybrid mellan den äkta
vallörten, S. officinale och fodervallört, S. asperum. Namnet upplandicum har den fått för att den
först uppmärksammades och katalogiserades där,
troligen av Linné.
Comfrey är en av de mest närings- och mineralrika växter som finns. De stora, sträva bladen innehåller höga halter av kväve, fosfor och framför allt
kalium, tillsammans med ett brett spektrum av
mikronäringsämnen. De används främst som gödsel på och i jorden, som aktivator i kompost, för
framställning av gödselvatten, som ingrediens i såoch plantjord, som djurfoder. I England, där Comfrey är högt uppskattad, tillverkas även salvor, oljor och té med välgörande verkan.
I en välgödslad, fuktig jord blir Comfrey mer
än meterhög, med mängder av blåvioletta blommor till bin och humlors förtjusning och en mängd
stora blad. Plantan kan skördas 3-4 gånger per säsong.
Oftast förökas Comfrey genom delning av roten vår eller höst. En planta kan på detta sätt ge
upphov till åtskilliga på några år. Rotskotten rotar
sig lätt och växer snabbt till en fullvuxen planta.
De få fröna plantan ger, har oftast ganska svag gro-

Rabarb

Symphytum uplandicum/officinale
barhet, men det räcker att få igång några plantor
att börja med. Så de svarta fröna, 1-2 cm djupt,
inomhus eller i bänk på våren och plantera ut på
ett rymligt ställe i sol-halvskugga när jorden blivit
lite uppvärmd.
1 g innehåller 100 frön. En portion är på ca. 70
frön och kostar 20:-.

Rheum rhabarbarum

Rabarbern är en medlem i familjen Slideknäväxter, Polygonaceae.
Rabarbern är flerårig och troligen ett resultat av
korsningar mellan flera Rheumarter. Genom urval
och anpassning finns nu minst 50 olika sorter att
välja på. Alla är mycket härdiga och trivs bäst i ett
svalare klimat.
Välgödslad, fuktighetshållande och väl dränerad
jord är vad rabarbern helst vill ha. Täck gärna jorden för att hålla en jämn fuktighet och bromsa ogräset.
Den drabbas sällan av insekter, utan istället används bladen till att bekämpa dem med. Som utspätt avkok, rabarberbladsvatten eller färska blad
kring andra växter. Bladen innehåller bl.a. mycket
oxalsyra och är giftiga för oss också.
Rabarberroten kan däremot förstöras av rötsvampar i en vattensjuk och sur jord.
SÅDD: Oftast förökas rabarber med rotbitar på
hösten eller tidigt på våren. Men det går också att
så den. 2 cm djupt direkt på friland eller inomhus
för utplantering. Första vintern utomhus bör
småplantan skyddas mot stark barfrost med ett

täcke av hö, halm, gräs eller löv.
AVSTÅND: Vuxna plantor behöver ett inbördes avstånd på omkring 120 cm. Vid direktsådd
gallras småplantorna till ca.10 cm, för att nästa vår
planteras om på ordentligt avstånd.
SKÖRD: Normalt börjar skörden inte förrän
andra, ibland tredje året efter sådd. Bladstjälken
lirkas av och dras upp. Det gör minst skada på roten. Är plantan i god växt, kan den skördas fram
till augusti. För att förlänga skörden ytterligare
några veckor, kan blomstjälken som skjuter upp
klippas av.
FRÖ: 1g är ca. 100 frön. En portion ger 15-20
bra plantor. Till 1000 plantor behövs ca.30g.
9550 GLASKIN´S : Engelsk rabarb med lägre
halt av oxalsyra än de flesta sorter. De vinröda
stjälkarna kan skördas länge. En bra sort att dra
upp från frö. Glaskins växer så snabbt att en
tidig vårsådd kan ge ett litet smakprov redan
hösten första året. Portion (ca. 50 frön)-20:-, 5g45:-, 20g-140:-. Ekofrö.

Alla priser är inklusive moms.
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Rankspenat, Kaukasisk spenat
Rankspenat tillhör samma familj som vanlig
spenat och mangold, Målleväxterna, men är till
skillnad från dem flerårig och klängande. Den växer
vild i Kaukasus och kom till Sverige på 1800-talet
och används både till mat och prydnad.
Den trivs bäst i en fukthållande och näringsrik
jord i sol eller halvskugga, där den lätt kan bli både
3 och 4 meter hög om den inte beskärs.
Rankspenaten är en tacksam och lättodlad perenn, härdig i större delen av landet, som snällt,
tidigt på våren, ger ett överflöd av spenatlika blad
och toppskott till soppor, grytor, fräs etc.. Så snart
sommaren kommer förlorar den sin fräschhet och
börjar blomma med små grönvita blommor.
SÅDD: De små, blänkande svarta fröna är ofta
tröga att gro. Helst ska de sås ytligt på hösten,
mycket tidigt på våren eller stratifieras i kylen några
veckor. Den lilla plantan växer sakta det första
året. Men ha tålamod. Redan nästa år är den en
planta som kan täcka flera kvadratmeter och måste

Smultron

Hablitzia tamnoides

ha något att klättra på. Det går också att föröka den
med försiktig delning av rotskott. Tyvärr har vi inte
lyckats med fröodlingen 2007. Men vi hoppas
komma tillbaka med färska frön 2009.

Fragaria vesca var. semperflorens

Smultron, som tillhör rosfamiljen, Rosaceae,är
liksom sin modernare släkting jordgubben, från
början en skogsväxt. Trots det verkar den växa bra
i de mest skiftande jordar. Det viktigaste är att den
aldrig får torka ut.
Smultronplantan är en tät liten buske, 20-25 cm
hög och lika bred. Den är perenn och efter 2-3 år
är det lämpligt att dela rotklumpen för att få flera
plantor. Full sol är inte ett måste, utan den växer
lika bra i halvskugga.
Det är en vacker och kavat växt med vita blommor som passar utmärkt i rabatter, bäddar, som
kantväxt eller i krukor och urnor. Oftast ger smultronplantan skörd från högsommaren ända fram till
frosten redan första året. I synnerhet om den sås
tidigt och planteras ut.

SÅDD: Så mycket grunt inomhus i mars-april.
Tryck bara fast fröna i jordytan. Täck över för att
behålla fuktigheten och håll mellan 16-24°C. Fröna
gror på 2-3 veckor. Skola om dem och plantera ut
när frostrisken är över på 30 cm avstånd. Det går
också att så på friland när jorden blivit uppvärmd.
Den söta smultronsmaken utvecklas strax innan
bären når full mognad. Så plocka inte för tidigt.
1g är ca. 3000 frön. I en portion är det ca. 400
frön. Normal grobarhet är 50-75 %.
9440 ALEXANDRIA: Ger djupröda, delikata
bär hela sommaren och hösten. De är större än
vilda smultron, men betydligt mindre än jordgubbar. Alexandria håller sig kompakt och har
mycket få utlöpare. Portion 20:-

”Av adminsrativa skäl kan inta mångfalden tolereras. Om någon har rätt till en utmärkelse för sin sort, måste de som ska klargöra hans rätt, kunna identifiera vad som rätteligen
är hans.
Så de insisterar på att sorten är så enhetlig att ingen skugga av tvivel finns.
Om detta var nog, vore det inte så farligt. Men de kräver också att ingenting får odlas,
förutom de sorter som är likformigt identifierbara....
Vi är således tvingade av lagen att göra vårt bästa för att utrota alla variabler av det
mest värdefulla beståndet vi har.
Vi säljer i själva verket vår förstfödslorätt för en grynvälling.”
- Sir Joseph Hutchinson, Oxford University
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Kryddor och Medicinalväxter
Många av de örtkryddor och medicinalväxter vi
odlar idag, kom hit till oss från Medelhavsländerna. De fördes hit av vikingar, munkar och nunnor
och har haft och har stor betydelse inom läkekonsten och i matlagningen. Också genom den ökande handeln med främmande länder, infördes en del
nya arter till Norden.
De flesta arter vill växa i en måttligt näringsrik,
kalkhaltig och lucker jord i soligt läge. Örterna används färska under sommar och höst och torkas
för vintern på luftig plats i svag värme - under 50°C.
Många av våra vanligaste kryddväxter tillhör
den kransblommiga familjen, Lamiaceae. Familjens 3 200 arter finns över hela världen, men trivs
framför allt i Medelhavsområdet. De flesta är örter, halvbuskar eller buskar och har nästan alltid 4kantiga grenar och bladen korsvis motsatta. På växten finns vanligen körtlar med aromatiska föreningar, som gör att många används som kryddor.
De är korsbefruktande och det är insekterna som
har hand om pollineringen. Det är sällsynt med flera
sorter och varianter inom samma art (undantag för
basilka och några till), så något säkerhetsavstånd
behövs inte. Olika arter korsar sig inte med varann.

1g innehåller 350 frön. En portion räcker till att
direktså ca.6 sträckmeter. Portion (ca. 600 frön)20:-. Ekofrö. (K 105)

ANISISOP
Agastache. Flerårig. Tillhör den kransblommiga
familjen, Lamiaceae. Det är en stadig, upprättväxande, förgrenad växt med ovalt spetsiga, sågtandade blad och täta spiror med små blommor från juli
till september. Hela växten doftar starkt av anis och
mynta och bladen används som krydda och till té.
Anisisop trivs bäst i en välgödsad, fuktighetshållande, väldränerad jord i full sol där den ibland
kan bli mer än 1 m. hög. Oftast 60-80 cm. Tålig
mot torka, kyla och hetta. Uppskattad av bin och
fjärilar.
Så de små fröna inomhus i mars-april och plantera ut på 30 cm avstånd när risken för frost är över.
1 g innehåller ca. 7000 frön och en portion räcker
till minst 50 plantor. Prisklass 7.
ANISISOP. A. foeniculum, kommer från norra
Amerika och har blåvioletta blommor. Portion (ca.
600 frön)-20:-. Ekofrö. (K115)
VIT ANISISOP. A. foeniculum album. Portion
(ca. 600 frön)-20:-. (K120)
KOREANSK MYNTA. A. rugosa härstammar
från östra Asien. Purpurrosa blommor. Portion (ca.
600 frön)-20:-. (K125)

BASILIKA

ANIS

Tillhör den kransblommiga familjen, Lamiaceae, och anses härstamma från Indien. Den förekommer nu i många varianter över en stor del av
världen, alla lika känsliga för kallt och dåligt väder. Men på en solig och skyddad plats med lätt
jord på friland eller i en kruka, växer basilikan
snabbt och kan skördas tills kylan sätter stopp. Den
tål ingen frost alls. Används helst färsk, men torkad duger. Färska blad kan också läggas i olja eller
vinäger. Eller frysas in som pesto.
Så mycket ytligt inomhus 6 veckor innan utplantering på 25 cm avstånd när frostrisken är över och
jorden blivit varm.
1g är ca. 700 frön. En portion ger 150 plantor.

Pimpinella anisum. Flockblommig. Anis har använts som krydda och läkemedel i flera tusen år.
Den har sitt ursprung vid östra Medelhavet. Frönas
smak påminner om lakrits.
Ettårig, 30-50 cm hög, gracil växt med vackra
ANISBASILIKA. En vacker basilika med
vit-rosa blomflockar. Direktsås i varma lägen. Blötlägg helst fröna innan sådd. De är tröga att gro. mörkviolett färgskiftning över de gröna bladen.
Plantavstånd 15-20 cm. Skörda och torka frö- Den har en behaglig smak av anis. Växten är staställningarna när växten börjar vissna. Anis behö- digt upprätt, väl förgrenad och ger ett tätt buskigt
ver en lång sommar för att hinna få moget frö. De intryck. Anisbasilika går sent i blom. Men då den
används mest som brödkrydda och som smaksätt- gör det kan de lavendelblå blommorna på violetta
are i anisette, pernod och ouzo. Färska blad och stjälkar användas i sallader och andra rätter. Portion (ca. 200 frön)-20:-. (K135)
blommor används med söt frukt och nötter.
Alla priser är inklusive moms.
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CITRONBASILIKA (var. citriodora). En citrondoftande variant av basilika med något mindre
blad. De har en behaglig smak av citron blandad
med basilika. Används som vanlig basilika och
främst i örtvinäger och till fisk. Portion (ca. 400
frön)-20:-. Ekofrö. (K 140)

LIMEBASILIKA (O. americanum). En ovanlig basilika från Amerika med en distinkt, kryddig
limearom. Den passar speciellt bra till fisk och sallader. Plantan blir 50-60 cm hög och har medelsmå, mörkt gröna blad. Frisk och delikat smak.
Portion (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö. (K 190)

DVÄRGBASILIKA. Småväxt form av vanlig
basilika med små blad och en kraftfullare smak.
Den ger mycket och är lämplig också i krukor och
urnor. Blir ca. 40 cm hög. Portion (ca. 400 frön)20:-. Ekofrö. (K 150)

OSMIN. Purpurbasilika med den kraftigaste
violettröda färgen. Både på bladen och stjälkarna.
Bladen är de minsta bland de ’röda’ basilikorna.
De är blanka och släta med en svag krusning i kanten. Plantan är stadig, ca 50 cm hög och blommar
med ljuslila blommar. Osmin har en fin, söt basilika smak. Portion (ca. 400 frön)-20:-. (K 200)

GENOVESE. Vanlig storbladig. Har stora, saftiga, gröna, lite buckliga blad med en stark, fyllig
smak och små, vita blommor. Kraftig och förgrenad växt med en höjd på ca. 50 cm. Den i särklass
mest odlade basilikan. Portion (ca. 800 frön)-20:-.
Ekofrö. (K 160)
ITALIENSK STORBLADIG. Pesto-basilika
med stora (10 cm), medelgröna, buckliga blad.
Något sötare och mildare än Genovese. Kraftig,
förgrenad planta som blir 40-50 cm hög och ger en
riktigt stor skörd. Den kan klippas ner och skördas
i flera omgångar. Portion (ca. 800 frön)-20:-. Ekofrö. (K 165)
GREKISK BASILIKA. Odlas ofta i krukor och
urnor eller som kant- och rabattväxt i Grekland.
Plantorna är bollformade, enhetliga, mycket kompakta och har små, små blad. Men en stor och aromatisk basilikasmak. De blir kring 20 cm höga.
Grekisk basilika klarar inte av uruselt väder lika
bra som den vanliga basilikan när den växer på friland. Men en normal sommar är det inga problem
med denna lilla dekorativa basilikavariant. Portion
(ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö. (K 170)

PURPLE RUFFLES. Mycket vacker och god,
mörkt purpurfärgad basilika, 30-40 cm hög. Bladen är fransiga med en kraftig smak. Bör sås relativt tidigt. Portion (ca. 400 frön)-20:-. (K 205)
RÖD BASILIKA-Rosso. Mörkt violetta, lite
buckliga blad med en bronsaktig ton. Plantan är
stadig, ca. 40 cm hög och ger en bra skörd av
mycket aromatiska och smakliga blad. Portion (ca.
400 frön)-20:-. Ekofrö. (K 210)
THAILÄNDSK - THAI MAGIC. Mycket dekorativ och rubust Thai-basilika med en mild och
söt smak med en antydan av anis. Bladen är ca 7
cm, skinande gröna och saftigt tjocka. De lysande
vinröda blomklasarna är en vacker kontrast till bladen, som förutom att användas som krydda också
avnjuts ångade eller lätt kokta som tillbehör. Thai
Magic blir 50-60 cm hög. Portion (ca. 400 frön)20:-. (K 215)

CITRONGRÄS

Cymbopogon flexuosus. Tillhör gräsfamiljen
Gramineae
och är ett tropiskt, flerårigt och dekoHELIG BASILIKA, (Kha Prao. Tulsi) -Ocium
rativt, grågrönt gräs från Asien. En syskonart, C.
sanctum. Den heliga basilika som odlas runt de
Buddistiska templen i Thailand. Det är en vacker citratus, också kallad citrongräs, är betydligt ömtåligare.
liten planta med rosa-purpurfärgade blommor på
Det växer i en tuva som kan delas med åren och
violetta stjälkar. Ca. 30 cm hög. Doften är underkan bli 60-90 cm högt. Ibland ännu högre. Både
bar och smaken kraftig. Vanlig i det Thailänska
köket. Småfröig. Portion (ca. 400 frön)-20:-. Eko- den vita stjälken och de gröna bladen används
färska eller torkade. De större bladen är ganska
frö. (K 175)
grova och används på samma sätt som lagerblad.
Den utsökta, friska, söt-sura citronsmaken passar
KANELBASILIKA. Basilika från Mexico med
en förvånande äkta kaneldoft. Utmärkt i örttéer och till nästan allt. Fisk, skaldjur, soppor, späda blad i
sallader, te, oljor, etc., etc.
olika kryddblandningar. Växten är tät och buskig
Så grunt inomhus och plantera ut i näringsrik
med violettröda nerver i bladen, ca. 40 cm. hög.
och fuktighetshållande jord när all frostrisk är över,
De ätliga blommorna är vackert lavendelfärgade
med mörkvioletta högblad. Kanelbasilika är en gärna i växthus och gärna i en nergrävd kruka som
lätt kan tas in över vintern. Fröna gror ojämnt, så
vacker prydnadsväxt med en basilikasmak som
många anser vara den bästa. Portion (ca. 400 frön)- låt inte sådden torka ut. Temperaturen under odlingen bör inte understiga 13 C. Övervintra citron20:-. Ekofrö. (K 185)
gräset på ett ljust ställe där temp. inte går under
Alla priser är inklusive moms.
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8 C. Med lite tur och ett bra ställe att övervintra,
kan citrongräset bli en flerårig, ståtlig krukväxt.
1g innehåller ca 2000 frön. En portion ger 2030 plantor. Portion (ca. 300 frön)-20:-.(K 220)

CITRONMELISS
Melissa officinalis. Kransblommig. Kommer
från länderna kring Medelhavet. Den kallas också
hjärtansfröjd och användes redan av antikens greker mot nedstämdhet.
Flerårig halvbuske som blir 30-40 cm. hög. Bladen har frisk citronlik-nande smak och doft. Bra
bifoderväxt. Förkul-tiveras helst. Småplantorna är
frostkänsliga. Plantavstånd 25-35 cm. Trivs i en
lätt jord med ett soligt och varmt läge. Gärna med
lite middagsskugga. Övervintrar i hela landet, ev.
med täckning i norr. Bör föryngras för smakens
skull efter 3 år genom ny sådd eller delning. Skörda
skott och blad strax innan blomning till té, krydda
m.m. Behåller smaken bra efter torkning.
1g innehåller 2000 frön. En portion ger minst
100 plantor. Portion (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö.
(K 230)

EPAZOTE
Chenopodium ambrosioides. Är ettårig och tillhör Mållefamiljen. Traditionell krydd- och téväxt
från Mexiko. Oumbärlig i mexikanska chilesåser
och bönrätter. Bra för matsmältningen och sägs
förhindra gas i magen. Epazote kan bli över en
meter hög och ger en stor mängd blad, som har en
tydlig doft och smak av citron. De är godast färska,
men kan torkas eller frysas för vintern. Den kallas
oftast för Citronmålla på svenska. Men i handeln
förekommer också namnet Mexikanskt té.
Fröna är små och lättast att så grunt inomhus
och plantera ut med 15-20 cm avstånd efter frostrisken. Epazote tål någon minusgrad på hösten.
1g är ca. 6500 frön. En portion räcker till minst
100 plantor. Portion (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö.
(K 245)

FÄNKÅL
DVÄRG. Foeniculum vulgare. Flockblommig
med finflikiga blad och gula blommor. En mycket
gammal krydd- och läkeväxt från Medelhavsområdet där den i årtusenden ansetts skydda mot det
onda.
Tvåårig. Blommar andra året i ett soligt läge.
Medelhög med gula blommor. Direktsås när jorden blivit uppvärmd. Plantavstånd 15-40 cm. Bladen används som krydda till ost, fisk, såser och
pickles. Stjälkarna som sparris och de nästan fullmogna fröna med anissmak i bröd, soppor och kakor. Den bör täckas för en säker övervintring.
1g är 200 frön. En portion ger minst 50 plantor.
Portion (ca. 300 frön)-20:-. Ekofrö. (K 255)
BRONSFÄNKÅL. Vacker variant med en
brons-rödaktig ton på de flikiga bladen. Den växer
kraftigt, är mycket enhetlig och sen att gå i blom.
Portion (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö. (K 260)

DRAGON
RYSK. Artemisa dracunculoides. Korgblommig. Den kommer ursprungligen från Sibirien och
har använts mycket länge som krydda.
Flerårig och starkväxande buske, ca. 80 cm hög.
Direktsås eller helst förkultiveras. Gror sakta. Kan
växa i magrare jord på en solig och varm plats.
Plantavstånd 40 cm. Rysk dragon smakar inte
mycket i jämförelse med den äkta franska dragonen, som tyvärr inte går att fröföröka. Rysk Dragon blir i gengäld en stor, vacker och vinterhärdig
buske, som får bättre smak med åren.
1g är 5000 frön. En portion räcker till minst 50
bra plantor vid förkultivering. Portion (ca. 300
frön)-20:-. Ekofrö. (K 240)

GINKGO
Ginkgo biloba. Tillhör sin egen familj Ginkgoaceae och är det nu levande äldsta trädet. Växer
framför allt i de tempererade zonerna i Asien. Det
har en mycket lång tradition som naturläkemedel
för att bl.a. förbättra cirkulationen och hjälpa minnet. Det är blad och frö som används.
Fröet är stort och grobarheten varierar kraftigt.
Gör skåror i skalet och blötlägg innan sådd. Groningen kan ta upp till ett halvår. Gingko växer sakta
och bör betraktas som en krukväxt som gärna kan
stå ute under sommaren. Det är bara i södra Sverige
som den klarar av att planteras på friland då plantan
blivit några år gammal.
10g är ca. 8 frön. En portion innehåller 6-8 frön
och kostar 20:- (K 265)
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GRÄSLÖK
VANLIG. Allium schaenoprasum. Lökväxtfamiljen. Kommer ursprungligen från Centralasien
och är känd i Kina sedan minst 4000 år. Där kallas
den ’köksväxternas juvel’.
Flerårig. Direktsås i tuvor eller i rad i en näringsrik och ogräsfri jord. Bör förnyas genom delning eller nysådd efter 3-4 år. Skörda sparsamt det
första året. Hela plantan klippes ner då och då för
att den inte ska bli för grov. Gräslök kan torkas eller frysas utan förvällning, men förlorar en del av
sin smak. Vacker som kryddväxt i kruka. De ljust
rödvioletta blombollarna kan torkas som eternell
eller blandas i en sallad. De är riktigt goda.
1g innehåller 800 frön. Portion (ca. 400 frön)20:-. Ekofrö. (K 275)
KINESISK GRÄSLÖK. Allium tuberosum.
Finns i flera varianter och är mycket vanlig i Asien.
Flerårig. Direktsås eller förkultiveras. Sås i tuvor
eller i rad. Har 35-40 cm långa, mörkgröna, platta
blad med mild vitlökssmak. Växer ganska svagt
första året och bör täckas första vintern för säker
övervintring. 1g är 300 frön. En portion ger minst
100 plantor. Portion (ca. 200 frön)-20:-. Ekofrö.
(K 290)
SIBIRISK GRÄSLÖK. Allium nutans. Den
mest eftertraktade gräslöken på marknaderna i
Ryssland där den kallas Slizum. Karakteristiska
skruvade, plattrunda blad med en mild, svagt nötaktig vitlöksmak. Ljusviolettblå, flockaktig blomma. Flerårig på en väldränerad plats. 1 g är ca. 200
frön. Portion (ca. 300 frön)-20:-. (K 295)

GURKÖRT
Borago officinalis. Strävbladig. Härstammar
från södra Europa och norra Afrika. Har i årtusenden ansetts bringa lycka och ingjuta mod.
Ettårig. Kraftigväxande, strävhårig ört med himmelsblå blommor. Uppskattad av bin. Direktsås
eller förkultiveras. Självsår sig lätt. Plantavstånd
20-30 cm. Blad och stjälkar har en gurkliknande
smak. De plockas unga till sallader, té m.m. Blommorna kan pryda en sallad eller kanderas för efterrätter och bakverk. 1g är ca. 60 frön. En portion
sår ca. 5 sträckmeter. Portion (ca. 300 frön)-20:-.
Ekofrö. (K 305)
VITBLOMMANDE GURKÖRT. Portion (ca.
100 frön)-20:-. (K 307)

ISOP
Hyssopus officinalis. Kransblommig. Kommer
från området kring Svarta och Kaspiska haven. Den
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har länge använts som nytto- och prydnadsväxt.
Flerårig i en stor del av landet, helst med vintertäcke i norr. Bör förkultiveras och planteras på ett
varmt ställe i lätt jord. Plantavstånd 20-30 cm. eller tätare som häck. Nektarrika blommor. Bladen
har kraftig smak och används i maträtter, sallader
och som medicin. 1g är 1000 frön. En portion ger
ca. 100 plantor.
BLÅ BLOMMOR. Vanlig Isop. Portion (ca.
400 frön)-20:-. Ekofrö. (K 310)
VITA BLOMMOR Portion (ca. 400 frön)-20:(K 315)
ROSA BLOMMOR Portion (ca. 400 frön)-20:(K 320)

JOHANNESÖRT
Hypericum perforatum. Tillhör en egen familj,
Hypericaceae och växer vild upp till Daläven.
Flerårig, härdig med citrondoftande, gula blommor på 30-50 cm höga stjälkar. Direktsådd el. förkultivering. Används som färgväxt, medicinalväxt,
brännvinskrydda. Även späda blad i sallad.
1 g är 9000 frön. En portion ger 3-400 plantor.
Portion (ca. 1000 frön)-20:-. Ekofrö. (K 325)

KAMOMILL
Matricaria chamomilla. Korgblommig. Härstammar från Medelhavsområdet och var helgad
åt solen i antikens Egypten. Och dyrkad över alla
andra örter för sina helande egenskaper.
Ettårig, men självsår sig lätt. Ca. 25 cm hög och
rikt förgrenad med mycket aromatisk doft. Bör förkultiveras. Så mycket grunt. Kamomill trivs i ett
soligt läge på en kalkrik jord. Blommorna plockas
nyss utslagna under soliga dagar och torkas försiktigt med en gång. Gamla blommor torkade i sol
eller för hög värme blir beska. Används mest till té
och som universalmedel mot det mesta.
1g är ca. 10 000 frön. En portion ger 150-200
plantor. Port. (ca. 2000 frön)-20:-. Ekofrö. (K 335)

KAMOMILL, Romersk
Chamaemelum nobile. Korgblommig. Flerårig,
lågväxande kamomill med en tydlig doft av äpple.
Den är en utmärkt marktäckare som tål en del
tramp. Romersk kamomill trivs bäst i ett svalare
klimat i full sol med rötterna i kalkrik jord. Blommorna är färre än hos den vanliga ettåriga kamomillen, men änvänds på samma sätt.
Så de små fröna ytligt inomhus och plantera ut
när frostrisken är över. Eller på friland i maj-juni.
1g är ca. 6500 frön. En portion ger minst 100
plantor. Portion (ca. 1000 frön)-20:-. (K 340)
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KARDBENEDIKT
Cnicus benedictus. Är en ettårig medlem i den
korgblommiga familjen som i århundraden har hyllats som ett universalmedel för ökat välbefinnande.
Den heter på engelska: Blessed Thistle - välsignad
tistel. Blad, blommor och rot används.
Kardbenedikten blir en ståtlig, 60-70 cm hög,
flergrenad växt med röda stjälkar i kontrast mot de
håriga, limegröna, flikiga bladen med mjuka taggar. Blomman, som blommar från juli till september, är borstigt rödaktig med citrongul mitt.
Så direkt på friland i maj eller förkultivera och
plantera ut när frostrisken är över. Ge plantorna
minst 50 cm avstånd.
1g är ca. 30 frön. En portion räcker till minst 20
plantor. Portion (ca. 30 frön)-20:-. Ekofrö. (K 345)

WRINKLED CRINKLED CRESS. 21 dagar.
Annorlunda variant av kryddkrasse. Veckade, krusade, skedformade blad med en klargrön färg och
en kryddigt söt krassesmak. Bladen påminner till
utseendet om ett mellanting mellan slätbladig och
mosskrusig persilja. Wrinkled Crinkled Cress står
skördefärdig utan att gå i blom längre än den vanliga kryddkrassen, men bör ändå sås i omgångar
för att kunna skördas färsk hela säsongen. Odlas
lika ofta på friland som under glas.
Ett gram innehåller ca. 380 frön. Portion (ca.
1500 frön)-20:-. Ekofrö. (K 380)

KORIANDER
Coriandrum sativum. Flockblommig med vitrosa blommor. Ursprungligen från Mellanöstern
och har odlats som krydda och läkexäxt i minst
3000 år. Den antas vara den ’manna’ som mättade
israeliterna i öknen. I Kina ansågs koriander ge
evigt liv. I Europa användes den som afrodisiaka.
Ettårig, 50-60 cm. hög. Direktsås tidigt och gallras till 15-30 cm. Föredrar torr, lugn och solig växtplats utan ogräs. Låt fröna mogna riktigt innan
skörd. Torka hela plantan luftigt hängande upp och
ner med en duk under. Fröna används till kryddblandningar, bak, ris- och kålrätter, soppor och
grytor, såser, pickles m.m.
1g innehåller ca. 90 frön. En portion ger 40-50
bra plantor. Portion (ca. 200 frön)-20:-. Ekofrö.
(K 355)

BLADKORIANDER
SLOWBOLT. Coriandrum sativum. Ny, extra
trögblommande och välsmakande bladkoriander
från USA. Bladen är oumbärliga i het, kryddig matlagning. I Mexico, Indien och Sydostasien är den
ett måste. Höjd 35-40 cm. Slowbolt gillar full sol.
Kallas också kinesisk persilja.
1g är ca. 80 frön. En portion ger 30-40 plantor.
Portion (ca. 200 frön)-20:-. Ekofrö. (K 365)

KUMMIN
Carum carvi, Flockblommig. Har använts som
krydda sedan stenåldern i en stor del av världen.
Tros härstamma från mellan- och sydeuropa.
Tvåårig. Direktsås tidigt. Plantavstånd 25 cm.
Späda blad kan användas som bladkrydda i soppor
eller grytor det första året. Skörda när fröna börjar
mogna det andra året. Plantan är då 50-70 cm hög.
Häng upp för att torka med duk under. Används i
bröd, ost, surkål, div. rätter. Rötterna ätes som palsternacka.
1g är ca. 350 frön. En portion räcker till 100150 plantor. Portion (ca. 300 frön)-20:-. Ekofrö.
(K 385)

KVANNE

Angelica archangelica. En ståtlig, mycket aromatisk, två- till flerårig växt med stora blommor.
Typiskt flockblomstriga likt björnlokans. VildväxLepidum sativum. Korsblommig. Kommer från ande i stora delar av Europa och Asien. Den har
början från Persien. Välkänt och vitaminrikt smör- länge använts som mat och som ett universalmegåspålägg och kryddgrönt. Odlas oftast inomhus del med stor makt mot ondskan. Tillsammans med
året om. Utomhus kan den bli upp till 40 cm hög. lök var den en av de första som odlades i Norden.
Hela växten kan användas. Den är vitaminrik
Så och skörda kontinuerligt innan den går i blom.
och
har en sötaktig smak. Roten till té, unga stjäl1g är 450 frön. En portion innehåller ca. 5000
frön och kostar 20:-. Lösviktspris inkl. moms: kar kanderas till bakverk eller ätas som de är, bladen till té och krydda, färska eller torkade. Tor100g-55:-, 1kg-245:-. Ekofrö. (K 370)
kade blomställningar är en fin eternell.
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Kvanne, som blir kring 2 meter hög, sås oftast i
augusti, 1-2 cm djupt direkt på friland. Fröna behöver en köldperiod (stratifieras) för att gro. Kan
också sås mycket tidigt på våren eller förkultiveras
i krukor som får stå i kylens frysfack några veckor
för att väcka fröna och sedan planteras ut. Växten
blir ståtlig men blommar inte det året. Trivs i en
djup, fuktig jord, där den ofta självsår sig och bildar riktiga buskage. Om blomstängelsen skäres av
innan blomning, kommer plantan igen nästa år.
1g innehåller 200 frön. En portion ger minst 20
plantor. Port. (ca. 200 frön)-20:-. Ekofrö. (K 390)

KÖRVEL
Anthriscus cerefolium, Flockblommig med lysande vita blommor. Kommer troligen från sydöstra Ryssland och har använts mycket länge. Ettårig, snabbväxande och ca. 35 cm hög. Plantavstånd
5-15 cm. Direktsås tidigt och sedan i omgångar.
Växer bra i halvskugga också. Slätbladig.
Bladen har en sötaktig arom som påminner lite
om persilja-anis med ett stänk av myrra. De får
bäst smak om plantan växer i halvskugga. Används
som dill och persilja. Skörda före blomning till
soppor, sallader, såser och framför allt potatisrätter.
Bladen är svåra att torka med bibehållen smak.
Hackade infrusna blad är mycket godare. Körvel
ska inte koka med maten, utan tillsätts sist för att
inte förlora smaken.
1g innehåller 500 frön. En portion sår minst 10
sträckmeter på friland. Portion (ca. 800 frön)-20:(K 415)
MOSSKRUSIG KÖRVEL. Portion (ca. 400
frön)-20:-. Ekofrö. (K 420)

LAVENDEL

KYNDEL
SOMMARKYNDEL, Satureja hortensis,
Kransblommig med vita eller ljuslila blommor.
Kommer ursprungligen från Medelhavsområdet där
antikens greker lät satyren ge namn åt växten som
bl.a. användes som afrodisikum.
Ettårig, ca. 35 cm hög förgrenad ört med nektarrika blommor. Direktsås i omgångar, mycket grunt.
Fröna behöver ljus för att gro, men gror långsamt.
Plantavstånd 10-20 cm. Bladen skördas i soligt,
torrt väder innan blomningen. Det är bönkryddan
framför andra, men används också till kål, linser,
ärter, kött och som té. Bladen ska inte koka med
för länge. De blir beska då.
1g är 1500 frön. En portion ger minst 2-300 plantor. Portion (ca. 1000 frön)-20:-. Ekofrö. (K 400)
VINTERKYNDEL, Satureja montana. Flerårig, lågväxande (25 cm) och kryddig kyndel med
betydligt kraftigare smak och blankare, tjockare
blad än sin ettåriga släkting sommarkyndel (S. hortensis). Blommar med violetta blommor.
Den övervintrar hyggligt under skyddstäcke i
södra halvan av Sverige på ett väldränerat ställe
och som krukväxt på ett svalt ställe längre norrut.
1 g är 2500 frön. En portion ger minst 100 plantor. Portion (ca. 1000 frön)-20:-. Ekofrö. (K 410)
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Lavendula augustifolia var. spica. Kransblommig med blå blommor. Växer vild i sydeuropa och
anses härstamma därifrån. Den har fått sitt namn
av latinets lavare-tvätta, rena.
Flerårig, 30-60 cm hög. Plantavstånd 25-40 cm.
Så inomhus i april efter blötläggning av de hårda
och tröga fröerna. Ibland behövs någon vecka i
kylens frysfack för att få igång groningen. Plantera ut när frostrisken är över. Eller så utomhus i
augusti. Lavendeln trivs bäst i en kalkrik sandjord
i full sol. Utmärkt kantväxt.
Plocka blommorna halvt utslagna och använd
dem för sin väldoft. De används också för att smaksätta sylt, vinäger och som kanderade. Lavendeln
bör täckas för vintern i en stor del av landet.
1g innehåller 1000 frön. En portion räcker till
200 plantor. Portion (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö.
(K 425)

LIBSTICKA
Levisticum officinale, Flockblommig. Har sitt
ursprung i Sydeuropa och har använts som krydda
och kärleksört i flera tusen år.
Flerårig, kraftig och härdig växt, 1,5-2 m hög.
Plantavstånd 40-60 cm. Aromatisk doft och smak.
Gror ojämnt och bör förkultiveras. Blad, stjälk, frön
och rot används färska och torkade som utmärkt
krydda och som medicin. Ersätter buljong i många
rätter. Gamla plantor förlorar en del av smaken.
1g är 300 frön. En portion ger 40-50 plantor.
Portion (ca. 200 frön)-20:-. Ekofrö. (K 430)
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LÄKEMALVA
Althaea officinalis. Tillhör malvaväxterna. Flerårig, gammal medicinalväxt som används mot
inflammationer och hosta. Den kommer ursprungligen från Kina och kom till Europa via Egypten
och Syrien, där den var vanlig som grönsak.
Frö, blommor och blad ätes färska eller tillagade
medan roten bör kokas och sedan stekas. Läkemalvan kan bli två meter hög och blommar länge
med vackra malvablommor i vitt och rosa. Den trivs
bäst i full sol i måttligt näringsrik jord.
1 g innehåller ca. 100 frön och en portion räcker
till minst 30 plantor. Portion (ca. 100 frön)-20:-.
Ekofrö. (K 435)

MALÖRT
Artemisia absinthium, Korgblommig med små
gula blommor. Härstammar från torra områden
kring Medelhavet och i Mellanöstern och är spridd
över stora delar av världen. I många sorter och varianter. Sedan urminnes tider är det en välkänd läkeoch trolldomsört.
Flerårig, men måste täckas för säker övervintring i norr. Plantavstånd 30-50 cm. Direktsås eller
förkultiveras. Bäst arom i full sol på lätt, kalkrik
jord. Stimulerar matsmältningen, kryddar sprit och
likör och avskräcker insekter.
1g är 10 000 frön. En portion kan ge 1000 plantor. Portion (ca. 2000 frön)-20:-. (K 440)

MEJRAM
Origanum majorana. Kransblommig. Kommer
ursprungligen från Indien och växer nu vild runt
hela Medelhavet, där den är en mycket prisad växt
sedan minst 3000 år. I antikens Grekland var den
glädjens och lyckans krydda.
Flerårig, låg, förgrenad halvbuske. Plantavstånd
20 cm. Förkultiveras och planteras på varm, solig
plats. Odlas oftast som ettårig p.g.a. dålig härdighet. Skörda bladen en solig dag innan blomningen.
God i ärtsoppa, pizza m.m.
1g är ca. 5000 frön. En portion räcker till flera
hundra plantor. Portion (ca. 1000 frön)-20:-. Ekofrö. (K 450)
MAX. En rikgivande och mycket enhetlig
namnsort av mejram. Den är högväxt, kring 50 cm,
och innehåller mer smakämnen än vanlig mejram.
Portion (ca. 1000 frön)-20:-. (K 455)

MEXIKANSK DRAGON
Tagetes lucida. Korgblommig. Kärt barn har
många namn. Den kallas också Sweet Mace, Texas
Tarragon eller Mexican Mint Marigold. I hela Latinamerika, där den har sitt ursprung, är det en väl-

känd växt som används dels som krydda och té,
dels medicinskt som stimulerande, urindrivande
och för befrämjande av matsmältningen.
Bladen är blankt mörkgröna. Något bredare än
dragon och med en mycket tydlig smak och doft
av fransk dragon. Med en liten arom av lakrits.
De passar både i sallader och i matlagningen.
Främst i fisk- och potatisrätter. Till té används både
blad och blommor. Färska eller torkade.
Plantan växer upprätt till 40-60 cm med en samling av små, orangegula tagetesblommor på toppen. Så fröna inomhus och plantera ut när frostrisken är över. Den är flerårig, men klarar inte våra
vintrar. Som krukodlad kan den övervintras inne.
1g är 1300 frön. En portion ger kring 100 plantor. Portion (ca. 300 frön)-20:-. (K 460)

MYNTA
Myntorna tillhör den kransblommiga familjen,
Lamiaceae. De hybridiserar flitigt med varandra,
så rena frön är nästan omöjligt att finna. Det lär
finnas över 600 varianter. S.k. ’äkta’ pepparmynta
kan bara förökas vegetativt med rotsticklingar och
avläggare. Men vi erbjuder de frön som finns på
marknaden och låter var och en själv avgöra om
doften och smaken är den rätta.
Deras ursprung är spritt över Europa och norra
Afrika. De är och har länge varit mycket betydelsefulla som smaksättare och läkemedel.
Myntorna är fleråriga och sprider sig med rotutlöpare. De sås mycket grunt inomhus 6-8 veckor
innan utplantering när frostrisken är över. Plantavstånd 20-30 cm. De växer helst i en väldränerad,
fuktig, kalkhaltig och näringsrik jord i halvskugga,
men klarar sig också torrt och magert i full sol.
De blir kring 40-50 cm. höga och blommar med
rosa-lila blommor. Deras starka doft förvillar
många insekter och kan hjälpa åtråvärda grönsaker mot angrepp. 1g är ca. 12000 frön. En portion
räcker till flera hundra plantor.
GRÖNMYNTA, Mentha spicata. Övervintrar
i hela landet. Skörda innan blomningen. De tandade
bladen används till té, mintsås, sallader m.m. Den
vanligaste temyntan. Portion (ca. 600 frön)-20:-.
Ekofrö. (K 465)
PEPPARMYNTA, Mentha piperita. Innehåller
pepparmyntsolja och doftar menthol. Övervintrar
utan problem. Till té, sötsaker m.m. Portion (ca.
600 frön)-20:-. Ekofrö. (K 475)
POLEJMYNTA, Mentha pulegium. Lågväxande (25 cm), småbladig mynta med stark doft av
pepparmynta. Eng. Pennyroyal.Portion (ca. 800
frön)-20:-. (K 480)
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NATTLJUS
Oenothera biennis. Tillhör Dunörtsväxterna och
har använts länge i matlagningen och som medicin. Blad, stjälk och rot äts som grönsak. Roten
påminner om palsternacka. Avkok på blad och
stjälk används i hudcreme och som te mot hosta.
Nattljus var förr mycket vanlig hos nordamerikas
indianer. Fröna innehåller en olja som används
framgångsrikt mot så skilda besvär som acne, reumatism, PMS, hyperaktivitet och blodpropp.
Nattljuset kan direktsås, men blir bäst om den
dras upp inomhus och planteras ut på 25 cm avstånd efter frosten. Plantan blir kring 1 m. hög och
buskig. Den blommar hela sommaren med fosforiserande pastellgula, 5 cm stora blommor, som lyser i skymningen.
1g är ca. 2500 frö och en portion innehåller frö
till flera hundra plantor. Portion (ca. 1000 frön)20:-. Ekofrö. (K 482)

OREGANO
GREKISK. Origanum ssp. hirtum, Kransblommig. Den har sina förfäder i Indien, men har
främst uppskattats i Sydeuropa, där den växer vild
i många varianter sedan flera tusen år.
Det är en flerårig, halvhög buske med ljusa
blommor. Den överlägset godaste av de olika oregano vi provat. Bör förkultiveras och planteras på
en torr och solig plats. Plantavstånd 15-25 cm.
Skyddas för säker övervintring. Plocka bladen unga
till pizza, tomaträtter m.m., m.m.
1g är 11000 frön. En portion räcker till ca. 300
plantor. Portion (ca. 2000 frön)-20:-. (K 485)
KUNGSMYNTA, Vanlig Oregano. Origanum
vulgare. Kallas också Vildmejram. Den kommer
också ursprungligen från Indien. Men det är Afrodite som gett Kungsmyntan dess doft till vår fröjd.
Den är en flerårig, mycket väldoftande, 50 cm
hög halvbuske med ljuslila blommor. De äggformade bladen kan ibland anta en violett ton.
Kungsmyntan är mycket användbar, men har inte
samma fina ’oregano’-smak som den grekiska.
1g är 18000 frön. En portion ger hundratals plantor. Portion (ca. 3000 frön)-20:-. Ekofrö. (K 490)

PIMPINELL
Sanguisorba minor. Tillhör rosfamiljen, Rosaceae. Förekommer vild i stora delar av Europa, även
i sydligaste Sverige. Flerårig, mycket härdig och
vacker växt med sina små sågtandade blad och
gracila växtsätt. Blommorna är samlade i röd-gröna
små bollar på toppen av stänglar över bladverket.
Plantan fortsätter att ge rikligt med nya, späda blad
om blomstängeln och gamla blad klipps bort.
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Så grunt (ljusgroende) på växtplatsen i april-maj.
Gallra till 35 cm avstånd.
De späda, gurksmakande, C-vitaminrika bladen
används i sallader, soppor, grytor, till te etc. De går
bra att torka för vintern.
1g innehåller ca 100 frön. En portion räcker till
minst 50 plantor. Portion (ca. 80 frön)-20:-. Ekofrö. (K 495)

RAMSLÖK
Allium ursinum. Tillhör Lökxäxterna. En flerårig (ibland tvåårig) löksläkting som växer vild på
skuggiga, fuktiga och näringsrika mulljordar, framför allt i lövskog. Den är ganska sällsynt, men trivs
den kan den förekomma i stora bestånd som täcker
marken på våren. Ramslök, som skördas på våren
och försommaren, blir 15-45 cm hög och har, till
skillnad från gräslöken, stora breda blad och vita
blommor. Allt kan användas. Den avlånga löken,
bladen och blomstjälkar med outslagna knoppar.
Den har en fin, mild vitlöksmak och liknande medicinska egenskaper. Förökas med frö och lökar.
Fröna behöver väckas ur sin vila med köldperioder. Antingen direktsådda på hösten eller
mycket tidigt på våren. Vid normal vårsådd kan
några veckor i kylens frysfack, sådda i lätt jord, få
fröna att tro att det varit vinter.
1g är ca. 150 frön. En portion innehåller 70-80
frön. Portion (ca. 60 frön)-20:-. (K 500)

ROSMARIN
Rosmarinus officinalis, Kransblommig. Den
härstammar från kustområdena kring Medelhavet
och har använts sedan urminnes tider. Rosmarinus
betyder ’havets dagg’. Det är en flerårig halvbuske
som ofta odlas som ettårig i Norden. Både vit- ,
rosa- och blåblommande varianter finns.
Förkultivera tidigt. Fröna har normalt låg grobarhet och gror sakta. En ljus groningsplats kan
hjälpa. Planteras i en lätt, väldränerad, gödslad jord
på den varmaste platsen. Plantavstånd 25-35 cm.
Kan övervintras inomhus i kruka i ett svalt och ljust
utrymme. Även i ett tomt växthus kan den klara
vintern. Bladen används till té, som krydda till kött
och grönsaker och för att förbättra minnet.
1g innehåller 1000 frön. En portion ger 20-30
plantor. Port. (ca. 100 frön)-20:-. Ekofrö. (K 515)

SALVIA
Salvia officinalis, Kransblommig. Har sitt ursprung i södra Europa där gröna, brokiga och purpurfärgade varianter odlats mycket länge.
Flerårig halvbuske med oftast grågröna blad. Bör
förkultiveras. Plantavstånd 25 cm. Täck salvian för
vintern i norr och förnya den efter några år. De rosa-
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lila blommorna uppskattas av bin. Plocka skott och
unga blad till kål-, lök-, lamm- och fårrätter och
till sallader och fisk. Salvian vill helst vara ensam
krydda i maten och inte blandas med andra.
1g är 130 frön. En portion ger kring 50 plantor.
Portion (ca. 150 frön)-20:-. Ekofrö. (K 525)
MUSKATELLSALVIA, Salvia sclarea. Tillhör
de kransblommiga. Tvåårig, vacker och väldoftande, en meter hög salvia. Det första året bildar
den en kraftig och fin rosett av lite ludna, grågröna
blad. Nästa år skjuter blomstänglarna upp. De är
fulla av bleka blommor med inslag av rosa och violett och har en fantastisk doft av mysk.
Tidigare användes muskatellsalvia både som
medicinal-och kryddväxt. I välgörande ögonvatten
och som krydda i vin och likör. Numera uppskattas den främst för sina blad och blommor och doft.
Blomstängeln kan också torkas som eternell.
Så i bänk/kruka eller direkt på friland i maj-juni
på en väldränerad, kalkrik plats i full sol. Klarar
oftast övervintringen utan extra skydd mot kylan.
1 g innehåller ca. 250 frön. En portion räcker
till ett 30-tal plantor. Portion (ca. 60 frön)-20:-.
Ekofrö. (K 535)

SPANSK KÖRVEL
Myrris odorata. Tillhör den flockblommiga familjen. Den är en flerårig, stor och kraftig växt som
är mycket härdig och ofta självsår sig. Föredrar
fuktighetshållande och näringsrik jord, gärna i ett
lite skuggigt läge.
Hela plantan används för sin nötliknande och
söta smak. Omogna och mogna frön i efterrätter.
Blad i sallader, omeletter, soppor, stuvningar, till
sura rabarber, krusbär etc. Roten njutes färsk eller
tillagad. Spansk körvel är milt antiseptisk och bra
för matsmältningen.
Fröna förlorar sin grobarhet mycket snabbt och
bör helst sås på hösten eller riktigt tidigt på våren.
De behöver en köldperiod för att gro. Så vid senare vårsådd kan man efterlikna hösten och vintern genom att låta sådden stå inomhus i en månad
och sedan en månad i köldfacket i kylen.
1 g är ca. 20 frön. Portion (ca. 30 frön)-20:-.
Ekofrö. (K 540)

STEVIA

förbjuden som tillsats i livsmedel, pga. att dokumentationen anses otillräcklig. Enligt kritiker är det
för att skydda den mäktiga Aspartamindustrin.
Stevia kommer ursprungligen från Sydamerika
och måste förkultiveras och planteras ut när jorden blivit uppvärmd här hos oss. Gillar inte temperaturer under 10 C. Plantan blir kring 50 cm hög
och ger massor av söta sågtandade blad som kan
användas färska, torkade, pulveriserade eller koncentrerad i flytande eller fast form. Den kan övervintra som krukväxt och ge sticklingar till våren.
Steviosid är rena hälsoämnet. Det höjer inte
blodsockerhalten, utan tvärtom stabiliserar den. Det
innehåller inga kalorier och skapar inget beroende
och dessutom motverkar det plack och tandröta.
En halv tesked pulveriserade Steviablad motsvarar 2 dl vitt socker. Det finns recept på internet.
1 g innehåller ca. 2700 frön. En portion innehåller
minst 10 frön och kostar 20:-. Såanvisningar finns
med i fröpåsen. Ekofrö. (K 543).

SYRA
BREDBLADIG, Rumex acetosa, fam. Polygonaceae. Vildväxande i stora delar av Norden. Flerårig, lättodlad, ca. 30 cm hög, bredbladig, näringsrik och tidig bladväxt med syrlig, lite citronaktig
smak. Så direkt på friland och gallra till ett plantavstånd på 20 cm. Syran gillar halvskugga och bör
skördas kontinuerligt. Bladen används färska i sallad och tilllagade i grönsaks- fisk- och kötträtter.
1g innehåller 1300 frön. En portion ger 300 plantor. Portion (ca. 600 frön)-20:-. Ekofrö. (K 545)

SHISO - PERILLA
Perilla crispa/frutescens, Kransblommig med
små ljusvioletta blommor i kvastar. Ettårig, asiatisk, ca 50 cm. (100 i växthus) hög buske med
gröna sågtandade blad el. något fransiga, djupt violettröda hos den röda varianten. Vanlig i hela Asien.
Odlas som aromatisk och värmande köks-,
krydd-, medicin- och garneringsväxt. Bladen har
en speciell currylik smak och används färska eller
torkade i soppor, sallader, inläggningar, tempura
etc. Även frön och blomställningar används. De
tröga fröna gror oftast bättre efter 3 veckor i kylen.
Sådda i lätt jord. Plantavstånd 25-30 cm.
1g är 1200 frön. En portion är ca. 400 frön och
kostar 20:-.

Stevia rebaudiana heter Sötflockel på svenska
GRÖN. Vanlig shiso med tydlig smak. (K 550)
och är verkligen söt. Det är ämnet Steviosid, som
BRITTON. Ny, vacker och kraftig variant av
är 300 gånger sötare än vanligt socker som gör
grön
shiso med större blad. Ljusgröna på ovansidan
Stevian till ett uppskattat sötningsmedel över näsoch
vinröda
på undersidan. (K 552)
tan hela världen. Det används i t.ex. godis, läsk,
RÖD. Den mörkt vinröda varianten är mycket
yoghurt, juice, bakverk och i åtskilliga hälsopreparat. I Japan, där Aspartam är förbjudet, är Steviosid- vacker, men har inte samma rena kryddsmak som
sötning mycket vanlig. I EU och USA är den dock den gröna. (K 555)
Alla priser är inklusive moms.
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TEMYNTA

TIMJAN

Monarda didyma.Tillhör Labiatae-familjen och
härstammar från Nordamerika, där indianerna använt den länge som krydda och medicinalväxt. Den
är också en uppskattad prydnadsväxt som förekommer i ett flertal varianter.
Temynta är en flerårig, mycket vacker, röd- rosaviolettblommande och väldoftande växt, som älskas av humlor och bin. Så grunt inomhus i april
och plantera ut på 40 cm avstånd. Plantan delas
och omplanteras vart tredje år, eftersom den dör ut
i mitten. Bladen kan användas i sallad, sylt och gelé,
till te och potpurri, färska eller torkade. Blommorna
är utmärkta till snitt.
1g är ca. 2000 frön. En portion ger minst 20-30
plantor.
PANORAMA, En prydnad som blommar med
röda-rosa-violetta blommor under juli-augusti.
Höjd 60-100 cm. Portion (ca. 200 frön)-20:-. (K
560)
CITRONTEMYNTA, Monarda citriodora.
Mycket vacker, 80 cm hög växt med rosalila/vita
blommor och en stark doft av citron. Dåligt vinterhärdig på friland i Sverige. Portion (ca. 500 frön)20:-. Ekofrö. (K 565)
LILA TEMYNTA, M. fistolusa. Vild bergamot
från norra USA. Dekorativ med sina ljuslila blommor på 60-90 cm höga stänglar. Unga blad används
som krydda. Portion (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö.
(K 568)

TAGETES - KRYDD
Tagetes tenuifolia. Korgblommig. Har liksom
andra tagetes sitt ursprung i Latinamerika. Den är
småblommig och har små flikiga blad. Yvig, buskliknande, 35 cm hög, översållad av enkla blommor. Kryddtagetes är en vacker, lättodlad och tålig
tagetes som används som krydda i maten. Den har
en speciell smak med dragning åt citrus. God också
i desserter. Både blad, stjälkar, blommor används.
Så inomhus ca. 6 veckor innan utplantering då
frostrisken är över. Plantavstånd 30 cm.
1g är ca. 1000 frön. En portion räcker till.

Thymus vulgaris. Kransblommig med små ljuslila, nektarrika blommor. Timjan finns i många varianter. Några kan sås med frö, men de flesta måste
förökas vegetativt, med sticklingar, rotdelar eller
avläggare. De kommer från länderna kring Medelhavet och under antiken fick den sitt namn Thymus, som betyder ’själ’ och ’hjärta’. Timjanté har i
årtusenden druckits för att skänka mod och styrka
och befrias från mardrömmar och blygsel.
Det är en flerårig, härdig, starkt förgrenad, ganska låg halvbuske. Timjan vill växa varmt och soligt i en lätt, kalkhaltig jord och bör förnyas efter
några år med frö eller sticklingar för smakens skull.
Så grunt inomhus i april och plantera ut när frostrisken är över. Plantavstånd 15-20 cm. I norr bör
den täckas inför vintern eller stå svalt och ljust inomhus som krukväxt. Skörda toppskott innan blomningen. Kan används som krydda till nästan allt.
Från skaldjur och vilt till sylt och fruktsallad och
som ett lindrande och stärkande té.
1g innehåller 4000 frön. En portion räcker till
ca. 400 plantor. Portion (ca. 1000 frön)-20:-. Ekofrö. (K 590)
FRANSK TIMJAN, Thymus vulgaris. Är en
variant av ’vanlig timjan’ med en mycket aromatisk smak. Plantan är inte lika rubust,har något
mindre grågröna blad och klarar inte att övervintra
lika bra. En portion räcker till ca. 200 plantor. Portion (ca. 800 frön)-20:-. (K 595)
APELSINTIMJAN, T. fragrantissimus. Tydligt
sötare än vanlig timjan med en ljuvlig arom av
citrus. Plantan påminner om den franska och måste
övervintras inomhus. Port. ca.80 frön -20:-. (K 597)
STORTIMJAN, Bredbladig Timjan. Thymus
pulegoides. Kommer från östra Europa bort mot
Kaukasus. Bildar en flerårig, kraftig buske med lite
större, rundade blad. Höjd 20-30 cm. Mycket aromatisk. Rosa-lila blommor. Portion (ca. 800 frön)20:-. (K 598)

BACKTIMJAN, Thymus serpyllum. Tillhör
den kransblommiga familjen. Flerårig, krypande
växt med ljust rödvioletta blommor. Den är mycket
tålig. Både mot sommartorka och vinterkyla. Och
RED GEM. Djupröda bl. med ljusare mitt. Por- bildar en vacker matta som älskas av bl.a. bin.
Backtimjan används som krydda i matlagningen,
tion (ca. 400 frön)-20:-. (K 575)
men smakar inte lika starkt som vanlig timjan (T.
MEXIKANSK TAGETES, Tagetes minuta. vulgaris). Däremot är den överlägsen som mediciHögväxt (160-200 cm), buskig, tålig. Blommar nalväxt. Mot hosta, halsont, bakrus, sömnlöshet,
sällan hos oss. Bladen används som matkrydda. muskelvärk, för ökad blodcirkulation, bättre matAvskräcker insekter och nematoder. Portion (ca. smältning och större motstånd mot infektioner.
1 g är ca. 7000 frön och en portion räcker till
300 frön)-20:-. (K 580)
minst 100 plantor. Port. (ca. 800 frön)-20:-. (K 600)
Alla priser är inklusive moms.
Krydd-och medicinalväxter

GOLDEN GEM. Guldgula bl. med orange mitt.
Portion (ca. 500 frön)-20:-. (K 570)
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VATTENKRASSE
Bredbladig. Nasturtium officinale. Korsblommig. Ursprungligen en perenn från södra Europa
som länge varit omtyckt för sina upplivande krafter.
Delikat krasse, rik på A-, C- och D-vitamin.
Odlas inomhus som vanlig krasse och utomhus på
ett skuggigt och riktigt fuktigt, kalkrikt ställe. Gärna
stående i vatten. Får den aldrig torka ut, klarar den
sig bra även i vanlig trädgårdsjord. Lämplig att odla
i växthus tidigt och sent på säsongen. Vattenkrasse
kan klara vintern i söder. Plantavstånd 10 cm.
Skörda helst i svalt väder, då vattenkrassen har en
mildare smak och bättre hållbarhet.
1g är ca. 5000 frön. En portion räcker till många
hundra plantor. Portion (ca. 600 frön)-20:-. Ekofrö. (K 605)

VINTERKRASSE
Vårgyllen. Barbarea verna. Tvååring i den korsblommiga familjen. Den har sitt ursprung i Europa
och har använts sedan urminnes tider som krydda
och grönsak. Smaken är mild och påminner om vattenkrasse, men har inte dess rena, friska, sting. Den
är enkel att odla. Tål torka och går inte i blom.
Kallas Upland Cress på engelska.
Barbarea bildar en 15-20 cm stor, ganska tät
rosett med mörkgröna, blanka, rundade blad. Skörda bladen kontinuerligt till långt in på hösten eller
så i omgångar. Det är ovanligt att den klarar vintern på friland här hos oss. Däremot inomhus som
krukväxt i ett svalt fönster. Eller i ett växthus.
Så grunt direkt på friland från april-maj och håll
sådden fuktig tills den spirat. Gallra.
1g är 700-900 frön. En portion ger minst 100
plantor. Port. (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö. (K 610)

blad som omsluter en blomstjälk med vita blommor. Smaken är frisk och vild. Allt kan ätas, även
roten, rå eller kokt. Plocka bladen hela säsongen.
Det kommer ständigt nya. Claytonia trivs bäst i
svalt väder, tål en del frost och kan skördas till långt
in på vintern, i synnerhet i växthuset.
Så de små fröerna grunt på växtplatsen eller förkultivera och plantera ut. Avstånd 10-15 cm.
1g är 1600-2200 frön. En portion räcker långt.
Portion (ca. 400 frön)-20:-. Ekofrö. (K 615)

VINRUTA
Ruta graveolens. Rutaceae. Har sin hemvist i
södra Europa och Nordafrika och har länge använts
som läkemedel efter principen ont skall med ont
fördrivas. Ruta är svagt giftig och saften kan irritera huden hos känsliga. Den är mer en prydnadsbuske än en uppskattad krydda.
Det är en flerårig, ca. 30-60 cm hög, mycket
vacker halvbuske med mörkgröna, flikiga klöverblad och gulgröna blommor. Förkultiveras. Plantavstånd 20-30 cm. Blir härdigast i en dränerad,
mager och kalkhaltig jord.
Används i många recept inom läkekonsten, men
sparsamt i matlagningen. Ev. några blad i en sallad, eller lite till ost, ägg, fisk och höns. De har en
stark och bitter arom. Övervintras helst frostfritt,
men klarar en del kyla om den täcks.
1g är 500 frön. En portion ger minst 50 plantor.
Portion (ca. 200 frön)-20:-. Ekofrö. (K 620)

VÄNDEROT - Valeriana

Valeriana officinalis. Tillhör familjen Valerianaceae och är känd sedan länge över stora delar av
världen för sin förmåga att ’vända’ sjukdomar.
Flerårig, härdig, 40-100 cm hög planta med
ljusa, rödlätta blommor samlade i kvastar. Den trivs
bäst i en näringsrik, fuktighetshållande jord i sol
eller halvskugga, men anpassar sig ödmjukt även
till mindre idealiska omständigheter.
Så fröna ytligt i april-maj eller dela roten på
våren eller hösten och plantera på 40 cm avstånd,
för att föröka den.
Vänderot är mycket mineralrik och har gynnsam inverkan på allt levande i sin omgivning och
för oss också som medicinalväxt och föda. Bladen
är utmärkta i komposten där de stimulerar både
mikro- och makroliv. Men det är framför allt den
svagt illaluktande roten som används av oss. Gräv
upp den på senhösten det andra året, skiva och torka
den för kommande medicinska behov. Har framClaytonia (Montia) perfoliata. Ettårig ört i för allt väldokumenterat lugnande egenskaper. Den
Portulakfamiljen. Den härstammar från den Nord- går också att äta i soppor och grytor.
amerikanska kontinenten och har ingått i sallader
1 g innehåller ca. 1500 frön. En portion räcker
eller använts som spenat så länge man minns.
till minst 100 plantor. En portion (ca. 600 frön)Den vackra plantan ger mängder av hjärtformade 20:-. Ekofrö. (K 625)
Alla priser är inklusive moms.
Krydd-och medicinalväxter

VINTERPORTULAK
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Blommor - i alfabetisk ordning efter det latinska namnet
Behöver du större kvantitet av någon blomstersort, så hör av dig. Vi kan oftast väga upp den
mängd du vill ha till ett bra pris. Alla priser i katalogen är inkl. moms.

PRAKTRÖLLEKA
Achillea filipendulina. Korgblommig.Flerårig.
Kommer ursprungligen från Kaukasus. Den har
guldgula, flata blomställningar och doftande, ormbunkslikt, flikigt bladverk. Lämplig som eternell.
Skörda när blomkvasten är utslagen och låt bladen
sitta kvar. Trivs i full sol på lättare jord. Lättodlad
och anspråkslös. Så mycket ytligt på växtplatsen i
maj- juni. Kan också förkultiveras inne. Plantavstånd 25-35 cm. Höjd 80-120 cm.
1g innehåller 7600 frön. En portion ger ca. 300
plantor och kostar 20:-.
105 PARKERS, stora, gula blommor.

1,5 cm djupt i maj-juni direkt på växtplatsen eller i
drivbänk för senare utplantering.
1g innehåller 110 frön. En portion ger 25-30
plantor och kostar 20:-.
125 CHATERS, fyllda blommor i blandade färger. Höjd 200 cm.
127 ENKEL, gammal variant med enkla blommor i blandade färger. Vita, lax, rosa. Tålig, lätt att
övervintra. Höjd 150-200 cm. Ekofrö.
129 SVART STOCKROS, A. rosea nigra. Är
egentligen inte svart utan djupt mörkviolett. Blommorna är enkla. De används som ett naturligt färgämne och ger en underbar färg åt bl.a. örtéer. Precis som hos vanlig stockros har också den ’svarta’
sin givna plats bland örtmedicinerna.

ROSENETERNELL
Acroclinium (Helipterum) roséum. Korgblommig. Ettårig. Härstammar från Australien. Prästkragelik. Föredrar sol och sandblandad jord. Blommorna plockas innan mitten börjar mörkna. Så glest
på växtplatsen i april- maj, högst 1 cm djupt. Höjd
ca. 50 cm. Plantavstånd 30 cm. Känslig för frost.
1g innehåller 400 frön. En portion ger omkring
200 plantor och kostar 20:-.
110 GIANT, blandade färger.

KLÄTT
Agrostemma githago. Nejlikfamiljen. Ettårig.
Enkla, 3-5 cm stora, rödvioletta blommor på en
gracil växt. Snabbväxande och härdig. Den vildväxande åkerklätten var en gång ett vanligt åkerogräs. Värd att bevara. Lämplig som snittblomma.
Så direkt på växtplatsen gärna i omgångar, ca. 1
cm djupt.
1g innehåller 175 frön. En portion sår kring 10
sträckmeter och kostar 20:-. Ekofrö.
120 GITHAGO MILAS. Höjd 65 cm.

STOCKROS
Alcea rosea. Kattostfamiljen. Två- och flerårig.
Kommer ursprungligen från Kina. Det är en hög,
reslig växt med blommorna direkt på stjälken. Trivs
i en djup, näringsrik jord i ett soligt och skyddat
läge. Skyddas mot barfrost på våren. Skär av
stängeln efter blomningen. Plantan övervintrar
bättre och blommar igen. Plantavstånd 40 cm. Så
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RÄVSVANS
Amaranthus caudatus. Amarantfamiljen. Ettårig.
Ursprungligen från tropiska Afrika och Asien. Små
röda blommor bildar en tät blomkolv som hänger
ner över plantan likt en svans. Bra snittblomma
och eternell. Vill ha näringsrik, kraftig jord i soligt
läge. Så i varm jord inne eller ute i början av maj.
Tål ej frost. Plantavstånd 20 cm.
1g innehåller 1500 frön. En portion räcker till
ca. 400 plantor och kostar 20:-.
135 LOVE LIES BLEEDING. Höjd 80 cm.

LEJONGAP
Antirrhinum majus. Lejongapsfamiljen. Kommer ursprungligen från varma delar av Sydeuropa
och Asien, där den växer som perenn. Munformiga blommor i ett flertal färger. Föredrar genomsläpplig mulljord i soligt läge. För säker blomning,
Blommor

så ytligt inomhus i mars-april. Kan sås direkt i södra
Sverige i maj. Plantavstånd 20-25 cm.
1g är 7500 frön. En portion räcker till ca. 500
plantor och kostar 20:-.
145 NANUM, blandade färger. Höjd 45 cm.
Ekofrö.
147 MAXIMUM, blandade färger. Höjd 80 cm.

AKLEJA
Aquilegia. Ranunkelfamiljen. Flerårig. Föredrar
en lätt, men näringsrik och fuktighetshållande jord
i sol eller halvskugga. Blommar först andra året.
Så på växtplatsen, 1/2-1 cm djupt, på hösten. Eller
tidigt på våren i bänk. Fröet gror sakta och ojämnt.
1g innehåller 700-800 frön. En portion räcker
till minst 100 plantor och kostar 20:-.
160 Mc KANA, hybrida. Kommer från Klippiga Bergen i nordvästra USA.Blandade färger i
vitt, blått, gult, mörkrött. Höjd ca. 80 cm.
165 VULGARIS. Den oförädlade arten med
blåviolett, ibland rosa o vita blommor. Härstammar från Mellaneuropa och Sibirien. Rubust och
långlivad. Självsår sig. Höjd ca.70 cm. Ekofrö.

183 VIT FRANSIG.
187 RÖD FRANSIG.
188 SUNRISE.
189 SUNSET.Snittblomskål. Ovanlig och
mycket dekorativ. En krämvit, Sunrise, och en med
kåligt rödviolett centrum, Sunset. Låååång bladlös
stjälk, 40-50 cm. med 8-15 cm stora, roslika små
prydnadskål på toppen. Som en utslagen kålros som
håller riktigt länge i vas och på friland. De tål en
hel del frost på hösten och ger fina ’snittblommor’
långt efter att andra blommor lagt av.

STJÄRNFLOCKA
Astrantia major. Flockblommig. Flerårig. Härstammar från Syd- och mellaneuropas bergstrakter och har funnits länge i våra trädgårdar. Växer
helst i en näringsrik, väldränerad jord som inte torkar ut. Gärna i halvskugga.
Så 1-2 cm djupt i bänk el. växthus under september eller mycket tidigt på våren. Fröet behöver
en köldperiod för att gro bra. Groningstid 1-6 mån.
Plantera ut under försommaren. Blommar under
juni-juli. Utmärkt snittblomma och eternell. Plantavstånd 35 cm. Höjd 70 cm.
1g innehåller 280 frön. En portion är på ca. 50
frön och kostar 20:175 PRIMADONNA, rosa till vinröda nyanser.

PRYDNADSKÅL
Brassica oleracea. Korsblommig med samma
ursprung som grönkål, vitkål etc. Mycket köldtålig,
lågväxande bladkål med krusiga blad, som blir klarare i färgen efter frost. Det är en verklig prydnad i
höstträdgården, som dessutom går att äta. Växer
helst i väldränerad, näringsrik jord. Så på växtplatsen i maj, ca. 1 cm djupt. Kan övervintra och
går då i blom andra året.
1g innehåller 300 frö. En portion ger 50-100
plantor och kostar 20:180 BLANDADE FÄRGER, vinröda och ljusgröna.

Blommor

ITALIENSKT DARRGRÄS
Briza maxima. Gräsfamiljen. Ettårigt, lättodlat
prydnadsgräs. Långa, gracila vippor bär 2 cm långa
dekorativa ax. Rent frö. Så direkt på friland i aprilmaj eller i november för att få kraftigare plantor
nästa år. Även förkultivering ger större plantor.
Skörda för torkning då axen börjar blomma. Höjd
40 cm. Plantavstånd 20 cm.
1g innehåller 600 frön. En portion sår ca. 8
sträckmeter och kostar 20:-.
190 MAXIMA

RINGBLOMMA
Calendula officinalis. Korgblommig. Ettårig.
Ursprungligen från Medelhavsländerna där den
länge används både som prydnad och som medicinalväxt. Lättodlad och tålig blomma för rabatter,
samplantering, snitt, gröngödsling m.m. Hela
plantan är ätbar, även blomman. Trivs i de flesta
jordar. Så 1 cm djupt direkt på växtplatsen. Självsås sig lätt. 1g är ca. 140 frön. En portion räcker
till flera meter och kostar 20:-.
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210 PACIFIC BEAUTY, blandade färger, halvdubbla blommor. Höjd 60cm. En portion sår ca.5
meter. Portion 20:-, 20g -65:-, 40g -60:-, 100g 240:-. Ekofrö.
212 FIESTA GITANA, lågväxande, blandade
färger. Dubbla blommor tidigt. Höjd 30 cm. En
portion räcker till ca. 5 sträckmeter.
225 DEJA VU. Blandning av enkla och halvfyllda blommor i orange, gult, rosa och kräm med
mörkoranga kanter på kronbladen och mörk mitt.
Höjd 50 cm. En portion sår ca. 3 m. Ekofrö.
230 VILD RINGBLOMMA. Ursprunglig,
oförädlad med mindre, enkla, oftast gula, ibland
orange blommor i massor. Höjd ca. 30-40 cm. En
portion sår ca. 5 m.
240 ZEOLIGHT. Ny variant av ringblomma.
Den blir 40-50 cm hög och ger ganska stora halvfyllda blommor med spännande färg. Den orangegula calendulafärgen täcks av ljust rosa med
kastanjebruna kanter på kronbladen. Mitten är
mörkt brun. Bra som snittblomma. En portion sår
ca. 3 m. Ekofrö.
245 RESINA. Ger enkla, medelstora blommor
i gul-orange med orange mitt på knähöga plantor.
Resina odlas framför allt för sin höga halt av eteriska oljor. För tillverkning av salvor och oljor är
den ansedd som en av de bästa. Doftar gott. En
portion räcker till ca. 3 m. och kostar 20:-, 20g165:-. Ekofrö.

ASTER
Callistephus chinensis. Korgblommig. Ettårig.
Härstammar från Kina och kom till Europa först
1732. Blommar i aug.-sept. Bra snittblomma. Resistent mot vissnesjuka. Föredrar sandig, kalkrik
jord i soligt läge. Så 1 cm djupt inne eller i bänk i
mars och plantera ut efter att frostrisken är över.
1g innehåller 450 frön. En portion räcker till
minst 50 plantor och kostar 20:-.
250 DVÄRG, chrysanthemunblommande för
kant och rabatt. Blandade färger. Höjd 25 cm.
254 PRINCESS, fyllda i bl. färger. H. 80cm.
256 ENKEL, enkla blommor i blandade färger. Blir ca. 50 cm hög. Ekofrö.

KARPATERKLOCKA
Campanula carpatica. Blåklockefamiljen. Flerårig. Har sin härstamning i Karpaterna. Vacker stenparti- eller kantväxt med klockliknande blommor.
Tuvbildande. Vill ha en genomsläpplig, kalkrik jord
i sol- halvskugga. Blommar i juli- sept. Så mycket
ytligt i bänk i april-juni. Utplanteras i augusti. Plantavstånd 10-15 cm. 1g innehåller 10000 frön. En
portion ger omkring 1000 plantor och kostar 20:-.
285 DVÄRG, Stora blå blommor. Höjd 30 cm.
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KLINT
Centaurea cyanus. Korgblommig. Ettårig. Välkänd snitt- och rabattblomma som växer vild över
stora delar av världen. Trivs i de flesta jordar i soligt läge. Så 1 cm djupt på växtplatsen i april-maj.
Sådd i sept.-okt. kan den övervintra och ge extra
tidig blomning. Höjd 60-80 cm.
1g innehåller 220 frön. En portion sår ca. 5 m.
och kostar 20:300 BLUE BOY, blå blommor. Ekofrö.
302 BLANDADE FÄRGER. Ekofrö.

GYLLENLACK
Cheiranthus cheiri. Korsblommig. Tvååring som
troligen kommer från östra Medelhavsländerna.
Så 1 cm djupt på växtplatsen i juni. Föredrar
lätt jord i full sol. Skydda helst med täckmaterial
över vintern. Blommar hela försommaren ända
fram till juli. Plantan är buskig, ca. 40 cm hög och
vacker även utan blommor med sina lansettlika,
mörkgröna blad som sitter kvar länge. Avst. 15 cm.
1g innehåller 450 frön. En portion räcker till
minst 100 plantor och kostar 20:-.
310 VILD. Med enkla, gula blommor i mängd.
Den blommar länge.
312 BLANDADE FÄRGER. Gula, orange,
röda, bruna blommor.

CHRYSANTHEMUM
Korgblommiga familjen.De olika arterna kommer från skilda delar av världen. C. carinatum härstammar från Nordamerika, C. segetum från Nordafrika. Andra från Mindre Asien. De är alla lättodlade sommarblommor för rabatter och snitt. Trivs
i de flesta näringsrika jordar i soligt läge. Så 1 cm
djupt på växtplatsen i april-maj.
325 PYSSLINGKRAGE, paludosum. Ettårig.
1800 frön/g. Små vita blommor. Kompakt växt. H.
20 cm. En portion ger 200 plantor och kostar 20:-

PRÄSTKRAGE
Chrysanthemum leucanthemum maximum.
Korgblommig. Flerårig. Härstammar från östra
Europa över Kaukasus till Altaibergen. Välkänd,
kraftigväxande blomma för rabatt och snitt. Växer
bra i de flesta jordar i sol- halvskugga. Övervintrar
i nästan hela landet.
Så 1 cm djupt direkt på växt-platsen i maj-juni.
Höjd 70 cm. Plantavstånd 25 cm.
1g innehåller 800 frön. En portion ger ca. 200
plantor och kostar 20:-.
330 MAY QUEEN, tidig med stora vita bl.

Blommor

CLARKIA
Clarkia elegans. Nattljusfamiljen. Ettårig. Har
sitt ursprung i Kalifornien. Rabatt- och snittblomma
med dubbla blommor som sitter i bladvecken. Trivs
i de flesta jordar i soligt läge. Höjd 60 cm. Så glest
på friland i april-maj, 1/2 cm djupt.
1g innehåller 3500 frön. En portion räcker till
att så ca. 10 sträckmeter och kostar 20:-. Ekofrö.
355 BLANDADE FÄRGER, rosa nyanser.

PARADISBLOMSTER
Cleome spinosa. Ettårig. Tillhör familjen Capparaceae som härstammar från Sydamerika. Passar bra både som solitär och i grupp med sitt ståtliga och luftigt gracila växtsätt. Blommorna sitter i
stora, elegant spretiga klasar. Plantan växer snabbt
och blir 80-150 cm hög och behöver oftast stöd.
Så grunt inomhus i mars(ljusgroende), avhärda
och plantera ut efter att risken för frost är över.
Paradisblomster trivs bäst i en väldränerad, näringsrik jord på en solig och luftig plats.
1 g innehåller ca. 700 frön. En portion räcker
till 100 plantor och kostar 20:-.
370 HELEN CAMPBELL, rent vita blommor.

KLOCKRANKA
Cobaea scandens. Floxfamiljen. Ettårig. Vacker
och lättodlad slingerväxt med klockformade blommor. Odlas också som krukväxt inomhus. Så inomhus i febr.-mars, 1,5-2 cm djupt. Plantera ut efter frostrisken och ge den något att klättra uppför.
1g innehåller 20 frön. En portion ger 10-20 plantor och kostar 20:-.
380 VIOLETTA BLOMMOR.

ROSENSKÄRA
Cosmos bipinnatus. Korgblommig. Ettårig.
Kommer ursprungligen från Mexico. Det är en gracil växt med med stora, enkla blommor i vitt, rosa
- violett. Bra rabatt- och snittblomma. Trivs i mullrik, sandblandad jord. Höjd 90-110 cm. Så på friland då jorden blivit uppvärmd i maj, 1-1,5 cm
djupt. Eller dra upp plantor inomhus och plantera
ut efter frostrisken. Plantavstånd 30 cm.
1g innehåller 150-200 frön. En portion sår kring
5 sträckmeter och kostar 20:-.
400 SENSATION, blandade färger. Ekofrö.
402 VIT, En bländvit variant av rosenskära med
gul mitt. Kan också odlas under hösten i växthus.
Ekofrö.
403 PICOTEE är en annorlunda vacker variant med blommor i vitt, rosa och rosenrött. De
sågtandade kronbladen har en tydlig markering av
mörkt rödviolett i kanterna. Mitten är gul.

Blommor

GULLSKÄRA
Cosmos sulphureus, Korgblommig. Ettårig. Påminner mycket om sin nära släkting Rosenskära
och härstammar också från Mellanamerika. Skillnaden är färgen på blommorna, som hos Gullskäran
spänner över gult och orange och den kortare stjälken (60-70 cm). En stadig och lättodlad snittblomma. Se i övrigt under Rosenskära.
1g är 110-120 frön. En portion räcker till att så
kring 5 meter och kostar 20:-. Ekofrö.
405 SUNSET, varma färger i gult och orange.

SOMMARDAHLIA
Dahlia variabilis. Korgblommig. Ettårig. Kommer från början från Mexico och Mellanamerika.
Växer helst i god trädgårdsjord i soligt läge. Frostkänslig. Höjd 40 cm. Så inomhus i mars, ca. 1,5
cm djupt och plantera ut efter att frostrisken är över.
Blommar överdådigt tills frosten sätter stopp.
1g innehåller 125 frön. En portion ger ca. 40
plantor och kostar 20:410 UNWIN´S DWARF, halvfyllda blommor i
blandade färger.

RIDDARSPORRE
Romersk, Delphinium consolida. Ranunkelfamiljen. Ettårig. Härstammar från länderna kring
Medelhavet. Den har höga slanka stjälkar, översållade med blommor i ljusblå-rosa nyanser. Trivs bäst
i en god, näringsrik, väldränerad men vattenhållande jord i full sol. De vackra blomställningarna
kan torkas som eternell och behåller sin form och
färg bra. Så i april-maj på friland eller inne i marsapril, eller i sept. för övervintring och tidigare blomning. Plantavstånd 25 cm. Höjd 110 cm.
1g innehåller 400 frön. En portion räcker till
minst 100 plantor och kostar 20:-.
418 BLUE SPIRE, mörkt blåviolett.

PRAKTRIDDARSPORRE
Delphinum cultorum hybridum. Ranunkelfamiljen. Flerårig. Framförädlad i Kalifornien.
Höga, starkväxande stänglar, som är översållade
med stora, dubbla eller halvdubbla blommor. Växer
helst i en näringsrik mulljord med jämn fuktighet i
sol eller halvskugga. Gillar värme. Kan behöva stöd
i blåsiga lägen.
Så ca. 1 cm djupt inomhus eller i bänk i febr.juli. Utplanteras under sommaren. Vid tidig sådd i
febr.-mars, kan den blomma redan första året. Plantavstånd 35 cm. Höjd 160 cm.
1g innehåller 450 frön. En portion ger ca. 25
plantor och kostar 20:-.
422 PACIFIC GIANT, blandade färger.
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BORSTNEJLIKA
Dianthus barbatus. Nejlikfamiljen. Tvåårig med
härstamning från Medelhavet till Kina. Gammaldags växt som trivs i sandblandad, kalkhaltig jord
i soligt och varmt läge. Odlas också som ettårig.
Sås då mycket tidigt inomhus och plantera ut i juni.
Så 1/2 cm djupt på friland eller i bänk i maj- juni.
Självsår sig lätt. Plantavstånd 30 cm. Höjd 50 cm.
1g innehåller 950 frön. En portion ger ca. 150
plantor och kostar 20:-.
435 BLANDADE FÄRGER, blandade nyanser i rött. Ekofrö.

MOSES BRINNANDE BUSKE
Dictamnus albus. Tillhör familjen Rutaceae.
Flerårig. Kommer ursprungligen från östra Asien
och Himalaya. Blommorna innehåller en eterisk
olja som avger en gas som i ett hett, torrt läge kan
självantändas, utan att plantan skadas.
Bildar en 70-100 cm hög buske med tjocka blad
och vackert ådrade, rosa-vita, ganska stora blommor i toppen. Blommar på försommaren. Trivs i
en väldränerad, kalkhaltig jord i ett soligt läge.
Behöver stratifieras (köldperiod) för att gro. Så
2 cm djupt, helst utomhus på hösten. Vårsådd inomhus kan ställas i kylens frysfack i några veckor.
Plantera med 50 cm avstånd. Vackrast som solitär.
1 g innehåller 70 frön. En portion har ca. 20 frön
och ger minst 10 plantor och kostar 20:-.
440 ROSA BLOMMOR.

FINGERBORGSBLOMMA
Digitalis purpurea. Lejongapsfamiljen. Tvåårig.
Kommer från västra och centrala Asien. Det är en
gammal ståtlig medicinalväxt med stora, vackra
blommor i vitt, rosa och rött. Vill ha dränerad, relativt fuktig jord. Mycket vinterhärdig. Höjd 120
cm. Giftig. Så mycket grunt i bänk eller direkt på
växtplatsen i maj- juni. Plantavstånd 30 cm.
1g innehåller 9800 frön. En portion ger många
hundra plantor och kostar 20:-.
450 GLOXINIAEFLORA, blandade färger.

VÄVARKARDA
Dipsacus sativus. Tillhör familjen Väddväxter,
Dipsacaceae, och har sitt ursprung från västra Europa, över norra Afrika till västra Iran. Den är tvåårig och självsår sig lätt. Första året bildas en låg,
taggig bladrosett. Trivs bäst i kraftig lerjord och
sprider sig snabbt. Andra året skjuter den i höjden
och har små, ljust violetta blommor på de kraftiga,
taggiga blomställningarna (4 x 10cm), som torkade
förr användes till kardning av ull eller som nu som
torkade prydnader. Vävkardan blir lätt en 2 meter
hög och ståtlig planta. Våra fröplantor kommer
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ursprungligen från Tjörn på västkusten. Direktsås
i april-juni eller under sensommar och höst. En portion innehåller minst 50 frön och kostar 20:-.
455 LJUSVIOLETT. Ekofrö.

RÖD RUDBECKIA, Solhatt
Echinacea purpurea. Korgblommig med hemvist i sydöstra USA. Flerårig växt med vackra och
imponerande blommor i en nästan metallisk rosenviolett färg med mörk knapp. De blir kring 100 cm
höga och ger verkligen färg åt rabatten från juli
ända till september.
Så inomhus, 1 cm djupt, och plantera ut på när
jorden blivit uppvärmd. Fröet gror sakta. Echinacea
är en välkänd medicinalväxt. Plantavstånd 30 cm.
1g innehåller 250 frön. En portion räcker till ca.
50 plantor och kostar 20:-.
462 RÖD RUDBECKIA. Ekofrö.

BOLLTISTEL
Echinops ritro. Korgblommig. Har sitt ursprung
i östra syd- och mellaneuropa. Flerårig, högväxt
(130 cm) och kraftig tistelväxt med violettblå klotformade blommor från juli till september.
Bolltisteln är lättodlad och trivs i en lite kraftigare
jord i full sol. De torkade outslagna blommorna är
utmärkta som eterneller.
Förkultivera i april, 2 cm djupt, och plantera ut
när jorden blivit uppvärmd i maj-juni. Eller så direkt på friland. Plantavstånd 40 cm.
1g innehåller 65 frön. En portion ger ca. 40 plantor och kostar 20:-.
463 BLÅ BOLLTISTEL.

SNOKÖRT
Echium plantagineum. Tillhör den strävbladiga
familjen, samma som blåeld och gurkört. Det är en
ettårig, mycket anspråkslös och tålig växt som blir
ca. 30 cm hög och översållad med klart blåviolett,
klockformade blommor i klasar från juli till sept.
Bra bifoderväxt som ofta används som kant- och
stenpartiväxt. Så direkt på friland i april-maj. Plantavstånd 25 cm.
1g innehåller ca. 300 frön. En portion räcker till
ca. 150 plantor och kostar 20:-.
465 BLUE BEDDER.

SÖMNTUTA
Eschscholtzia californica. Vallmofamiljen. Ettårig. Har sitt ursprung i Kalifornien. Skålformade
blommor i orange-gula nyanser. De öppnar sig endast i solsken. Utmärkt i rabatter. Vacker som kantoch stenpartiväxt också. Trivs i sandblandad jord i
soligt läge. Lättodlad. Höjd 25-35 cm. Så direkt på
Blommor

friland, 1/2 cm djupt i april-maj. Plantavst. 20 cm.
1g innehåller 600 frön. En portion sår ca. 4
sträckmeter och kostar 20:-.
470 BLANDADE FÄRGER. Ekofrö.

ATLASBLOMMA
Godetia amoena. Nattljusfamiljen. Ettårig.
Kommer från de västra delarna av Nord- och Sydamerika. Kraftigväxande och rikblomig. De vasformade blommorna sitter direkt i bladvecken.
Trivs i de flesta jordar, men ogillar blöta. Mycket
fin rabatt- och snittblomma med lång blomning.
Höjd 40 cm. Så ytligt på växtplatsen i april-maj.
Plantavstånd 10-15 cm. Självsår sig lätt.
1g innehåller 1500 frön. En portion räcker till
att så ca. 8 sträckmeter och kostar 20:-.
520 MONARCH, purpur-, rosa-, laxrosa.

SOMMARSLÖJA
Gypsophilia elegans. Nejlikfamiljen. Ettårig.
Härstammar från Mindre Asien och Centralasien.
Snabbväxande snitt- och rabattblomma. Den har
relativt kort blomningstid, så därför i omgångar.
Anspråkslös, men föredrar en kalkrik jord i ett soligt läge. Så ytligt på friland från tidig vår. Plantavst.
5-10 cm. Självsår sig ganska lätt. Höjd 45 cm.
1g innehåller 2000 frön. En portion sår minst 5
sträckmeter och kostar 20:-.
530 COVENT GARDEN MARKET, extra
stora, vita, enkla blommor.
535 ROSEA, rosa blommor. Ekofrö.

BRUDSLÖJA
Gypsophilia paniculata. Nejlikfamiljen. Flerårig.
Kommer ursprungligen från Sibirien, Ungern och
södra Europa. Den har ett yvigt, skirt växtsätt och
är mycket lämplig för torkning. Skördas vid full
blomning och torkas stående. Den föredrar en
väldränerad, lätt jord i soligt läge.
Så ytligt på växtplatsen i april- juli. Skyddas mot
barfrost på våren och för vinterkylan i norr. Höjd
90 cm. Plantavstånd 20 cm. 1g innehåller 1200 frön.
En portion ger omkring 400 plantor och kostar 20:532 ENKEL VIT, små, doftande, vita blommor.

SOLROS
Helianthus annus. Korgblommig. Ettårig. Den
har sitt ursprung i Syd- och Nordamerika. Välkänd
växt med stora blommor. Passar i höga rabatter eller som läskydd, långtidsverkande gröngödsling,
fågelmat och klätterställning för t.ex. ärter, snittblomma etc. Föredrar näringsrik jord i soligt läge.
Så 1-2 cm djupt i april-maj. Plantavstånd 25-30
cm. En portion kostar 20:-.
Blommor

540 AUTUMN BEAUTY, 40 frön/g. En vacker
blandning av solrosor i allt från klargult och bronsfärgat till mörkt purpurrött. Även en del tvåfärgade
blommor förekommer. Autumn Beauty växer förgrenat och blir 150-180 cm hög med 12-15 cm stora
blommor på långa stjälkar. En snittblomma utöver
det vanliga. Kan ibland behöva stöd. En port. ger
ca. 50 plantor och kostar 20:-, 20g -60:-. Ekofrö.
542 FLORISTAN, 40 frön/g. En ny, lyxig, tidig och vacker roströd blomma med gul kant och
mörk mitt, 10-13 cm i diameter. Plantan blir 80100 cm hög och grenar sig. Utmärkt till snitt. En
portion ger ca. 30 plantor..
545 VALENTINE, 40 frön/g. Valentine är en
modern sort med 12-15 cm stora, ljust citrongula
blommor med en nästan svart mitt. Skörda blommorna på morgonen. Då håller de sig längst. Plantorna, som blir 150 cm, förgrenar sig vid basen och
ger ca. 10 blommor. En portion ger ca. 30 plantor.
547 ITALIAN WHITE. En ca. 120 cm hög
solros med mindre, 10-15 cm i diameter, ljust
cremegula blommor med mörk mitt. Plantan förgrenar sig och ger flera blommor utmärkta till snitt.
En portion ger ca. 30 plantor. Ekofrö.
549 CHOCOLAT. Helianthus annuus. Solros
med en medelstor, mörkt rödbrun blomma med
mörk mitt på 100-120 cm. höga plantor. Bra som
snittblomma. Ny sort 2008.
550 UNIFLORUS GIGANTEUS, 25-35 frö/
g. Vanlig solros med stora, gula blommor med mörk
mitt. Blir normalt 200-300 cm hög. En portion ger
ca. 50 plantor. Ekofrö.
551 EVENING SUN, 40 frön/g. 2 meter hög
med röda och varmt rödbruna blommor. En portion ger ca. 50 plantor.
553 BIGSMILE, 50 frön/g. Tidig och lågväxande, 35 cm hög. Enkla gula blommor med mörkare mitt. 10-15 cm i diameter. Utmärkt till snitt.
En portion ger ca. 30 plantor.
555 SUNGOLD / TEDDY BEAR, 60 frö/g. En
lågväxande solros med guloranga, fyllda blommor
som blir ca. 10 cm i diameter. Sungold blir bara
50-60 cm. hög. De är kraftiga och stadiga och står
i blom länge. En portion ger minst 100 plantor.
558 ENKEL SOLROS, 170 frö/g. Helianthus
debilis. Blommar från juli till frosten med behagligt enkla, 8-10 cm stora blommor i gula nyanser.
Plantan blir ca. 150 cm hög. Utmärkt snittblomma.
En portion ger kring 100 plantor.
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JÄTTEETERNELL
Helichrysum bracteatum (Bracteantha bracteata). Korgblommig. Ettårig. Kommer från Australien där den växer som perenn. Den har pappersliknande blommor i gult, brons, orange, rött. Skördas innan de är helt utslagna och torkas hängande
på en sval, torr plats. Kan också användas fullt utslagen som snittblomma. Trivs i en genomsläpplig, humusrik jord i full sol.
Så direkt på friland i maj, 1 cm djupt, eller inomhus i april för en längre och säkrare blomning.
Höjd 80 cm. Plantavtånd 30 cm. Frostkänslig.
1g innehåller 1500 frön. En portion räcker till
ca. 500 plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
560 BLANDADE FÄRGER.

HELIOTROP
Heliotropium peruvianum nanum. Tillhör den
strävbladiga familjen. Kommer urprungligen från
Peru. Den har mörk-violetta och väldoftande, små
blommor, som sitter i stora, platta klasar. Lång
blomningstid. Bra rabattväxt. Vill ha näringsrik jord
i soligt läge. Kan övervintras inomhus för sticklingar till våren. Normalt låg grobarhet. Höjd 35
cm. Så inomhus i mars, 1/2 cm djupt. Plantera ut
efter frostrisken.
1g innehåller 1600 frön. En portion räcker till
20-30 plantor och kostar 20:564 MARINE, mörkt violett.

NATTVIOL
Hesperis matronalis. Korsblommig. Tvåårig,
ibland flerårig. Kommer från Sydeuropa och västra Asien. Den har stora blomställningar översållade
med ganska små, violetta blommor. Mycket väldoftande på kvällen. Lättodlad. Trivs soligt och
skyddat i de flesta jordar. Höjd 80-120 cm. Så direkt eller i bänk i maj- juni, 1 cm djupt. Plantavstånd
20 cm. Självsår sig lätt.
1g innehåller 500 frön. En portion räcker gott
till 100 plantor och kostar 20:570 VIOLETTA BLOMMOR. Ekofrö.
571 VITA BLOMMOR.

HUMLE
Humulus lupulus. Flerårig. Tillhör hampfamiljen och finns vildväxande över stora delar av
Europa, Asien och östra Nordamerika. Den är
mycket härdig och klarar vintrarna långt upp i
Norrland. Har sedan urminnes tider använts som
ett lugnande och anticeptiskt läkemedel. Men odlas idag framför allt som en ståtlig prydnadsväxt
och som smaksättare i öl.
Humlen är tvåbyggare med skilda hon- och hanplantor. Det är endast honplantor som har medi-
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cinska egenskaper och humlekottar.
Det är en snabb klättrare. Kan växa 15-20 cm
på ett dygn upp till 6 meters höjd och slingrar sig
alltid medsols. Den föredrar en solig plats med djup,
näringsrik jord och måste ha något att slingra sig
runt. Störar, spaljéer, snören etc. Humlen kan lätt
förökas med rotdelar och sticklingar.
Fröna är tröga att gro och stratifiering (köldbehandling) kan hjälpa till att väcka dem.
1g är 280 frön. Portion är ca. 50 frön, kostar
20:580 PERENN HUMLE

BLOMMAN FÖR DAGEN
Ipomea tricolor/purpurea. Vindefamiljen. Ettårig. Har sitt ursprung kring Medelhavet och i Sydamerika. Slingerväxt, lämplig som krukväxt inomhus. Även i växthus och i skyddade lägen utomhus. Höjd upp till 5 meter. Måste ha stöd. Så inomhus i mars-april, 1,5 cm djupt. Tål inte frost.
1g innehåller 30 frön. En portion ger ca. 30 plantor och kostar 20:-.
582 PRESIDENT TYLER. I. purpurea. 45
dagar. Den tidigaste Blomman för dagen vi hittat.
Kraftigväxande med 5-8 cm stora violetta blommar med en mörkare stjärna och vit tratt. President
Tyler är en gammal sort från USA.
584 SUNRISE SERENADE. Ipomea purpurea.
65 dagar. Ovanlig, dubbelblommande som dessutom blommar mer än en dag. Blommorna är rubinröda med vita halsar och ger ett halvfyllt, lite
fransigt intryck. Sunrise Serenade är en gammal
sort som kommit tillbaka och den Ipomea som
blommar längst på hösten hos oss. Ny sort 2008.
585 HEAVENLY BLUE. I. tricolor. 100 dagar. Himmelsblå blommor. Den vanliga Blomman
för dagen.
588 STAR OF YELTA. I. purpurea. 65 dagar.
Purpurfärgade blommor. Ekofrö.
589 CARDINAL CLIMBER, Ipomea x multifida. 73 dagar. Ger små, 2-3 cm i diameter, klarröda trumpetblommor på långa vindor med ett
mycket vackert, djupflikigt bladverk. Kallas
Kardinalstjärnvinda på svenska.
585 CLARK´S BLUE, himmelsblå blommor.
588 PURPUREA MIX, rosenröda, rosa, vita,
purpurfärgade blommor.

LUKTÄRT
Lathyrus odoratus. Ärtfamiljen. Ettårig. Ursprung södra Italien. Väldoftande slingerväxt som
helst växer i en näringsrik, sandblandad jord i soligt läge. Dock inte oftare än vart 6:e år på grund
av bl.a. vissnesjukan. Den får inte torka ut. Behöver stöd. Höjd ca. 150 cm. Så på växtplatsen i maj,
ca 2 cm djupt, eller inomhus i april för extra tidig
Blommor

blomning. Tål lite frost. Plantavstånd ca. 10 cm.
1g är 12 frön. En portion innehåller 30-40 frön
och räcker till 2-3 sträckmeter och kostar 20:-.
600 EARLY MULTIFLORA GIGANTEA, tidig, blandade färger. Portion 20:-.
606 BLANDADE FÄRGER, Ekofrö.
610 MAMMOTH, tidig, stor- och rikblommig
på extra kraftiga stjälkar. Blandade färger.
620 KNEE-HI, låg (50 cm), buskig och stadig
med stora blommor i blandade färger.
625 VILD LUKTÄRT, En raritet från Italien
med den underbaraste doften av alla luktärter.
Tycker vi. Blommorna, som är violetta, ibland med
ljusa ränder, är mindre än hos förädlade varianter.
Men det gör inget. Mängden och vällukten uppväger lätt storleken. Blommar länge.
Sorterade färger i Royal-familjen. Starkväxande,
ca. 150 cm höga, medeltidiga, styvstjälkade, doftande med stora blommor. Bra till snitt. Portion 20:601 RÖD, schalakansröd.
602 VIT.
603 ROSA.
604 BLÅ, mellanblå
605 LAXROSA.

SOMMARMALVA
Lavatera trimestris. Kattostfamiljen. Ettårig. Har
sitt ursprung i Medelhavsområdet. Växt med rikt
förgrenad stjälk och vita eller rosa kronblad som
bildar en trattformig blomma. Trivs i en lätt jord i
ett soligt läge. Mycket vanlig till rabatt och snitt.
Höjd 90 cm. Så 1,5 cm djupt på friland i april-maj.
Plantavstånd 30 cm.
1g innehåller 150 frön. En portion sår ca. 5
sträckmeter och kostar 20:630 BLANDADE FÄRGER.
632 MONT BLANC, kortväxt (50 cm) och
buskig med mörkt bladverk och glänsande vita bl.

RISP
Limonium (Statice) sinuata. Marrispfamiljen.
Ettårig. Härstammar från Medelhavsområdet. Det
är en välkänd eternell som helst växer på en sandblandad, inte alltför näringsrik jord i ett soligt läge.
Vattna vid torka. Blommorna skördas fullt utslagna
och torkas hängande.
Så knappt 1 cm djupt inomhus eller i bänk i
mars- april. Blötlägg gärna fröerna över natten
innan sådd. Plantera ut i maj- juni när frostrisken
är över. I södra Sverige kan även direktsådd lyckas.
Plantavstånd 35 cm. Höjd 60-70 cm. Rent frö.
1g innehåller 350 frön. En portion räcker till
omkring 100 plantor och kostar 20:-.
635 BLANDADE FÄRGER

BLOMSTERLIN
Linum grandiflorum. Tillhör familjen Linaceae.
Ettårig. Vacker, gracil växt med ett litet bladverk
och karminröda blommor. Den växer stadigt upprätt till kring 40-50 cm och blommar länge, från
juli till långt in på hösten. Vackrast då den växer i
grupp. Tål en del frost.
Så 1 cm djupt i soligt läge så fort jorden blivit
lite uppvärmd på våren. Plantavstånd 10 cm.
1g är ca. 300 frön. En portion sår minst 10 meter och kostar 20:-. Ekofrö.
644 RUBRUM.

ROSENVIAL
Lathyrus latifolius. Flerårig “luktärt“ med varierande rosenröda- rosavita blommor som tyvärr
inte doftar lika underbart som den ettåriga släktingens. Däremot är den härdig och kraftigväxande
och kommer snällt igen år efter år. Åtminstone i
den södra hälften av landet. Med vintertäcke klarar den sig även längre norrut. Rosenvial klättrar
och kan bli 3 meter hög, så den behöver någon form
av stöd. Sådd -se under luktärt.
En portion sår ca. 2 sträckmeter och kostar 20:628 ROSENVIAL.
Blommor

SPÅNADSLIN
Linum usitatissimum. Ettårig nyttoväxt som odlats i minst 5000 år. Ursprunget är osäkert. Det finns
vilda, förvildade och tama varianter. Usitatissimum
betyder ’mycket nyttig’.
Den blir oftast kring meterhög och blommar med
blå blommor i juli-augusti. Fiberna används till spånad efter rötning och torkning och fröna för oljetillverkning och som medicin. Även i matlagning
och brödbakning används fröna.
Bredså fröna under april-maj, ca. 5 hg/ 100 m2.
Kratta ner dem och packa till jorden. Linet vill växa
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i en ganska torr, väldränerad jord i ett soligt läge.
1g är ca. 300 frön. En portion innehåller tillräckligt för att så några kvadratmeter och kostar
20:-, 100g-70:-, 500g-250:-.
645 ROYALE.

BERGLIN
Linum grandiflorum. Linfamiljen. Flerårig. Ursprungligen från Östeuropa. Den har ett utbrett
växtsätt med tunna stjälkar och barrliknande blad.
Blommar länge med massor av 2 cm stora blommor. För stenparti och rabatt. Vill ha väldränerad,
lätt, kalkhaltig, ej för näringsrik jord i soligt läge.
Så 1 cm djupt sent på hösten eller tidigt på våren. Fröerna gror bättre om de utsätts för frost, ev.
i frysfacket vid vårsådd. Plantavstånd 20 cm.
1g innehåller 750 frön. En portion ger omkring
100 plantor och kostar 20:-.
650 PERENNE, ljusblå blommor. Höjd 40 cm.

HÄNGLOBELIA
Lobelia erinus pendula. Tillhör fam. Campanulaceae. Ettårig. Hängande ampelväxt från södra
Afrika, där den blommar på vintern. Föredrar lite
svalare väder och halvskugga under sommarhettan. Får inte torka ut. pH-värdet kring 5,5.
Så mycket grunt inomhus i februari-mars. Fröna
gror långsamt och småplantorna växer sakta i början. Avhärda och plantera ut när frostrisken är över.
1 g är ca. 30.000 frön och en portion kan ge
minst 2000 plantor. Den kostar 20:-.
655 SAPHIRE, mörkblå blommor med vitt öga.

LUPIN
Lupinus polyphyllus. Ärtfamiljen. Flerårig. Ursprung i Nordamerika. Ståtlig växt med kvävesamlande bakterieknölar. Föredrar en lätt, sandblandad,
djup, relativt torr, kalkfattig jord i sol- halvskugga.
Självsår sig lätt. Höjd 80-90 cm. Så 2-3 cm djupt
på friland eller i bänk i april- juni. Avstånd 35 cm.
1g innehåller 50 frön. En portion ger minst 25
plantor och kostar 20:-.
660 RUSSEL´S ELITE, blandade färger.

STUDENTNEJLIKA
Lychnis chalcedonica. Medlem i familjen Nejlikväxter. Flerårig. Kallas också ’Brinnande kärlek’ efter sina lysande röda, stora och täta blomklasar. En gammal uppskattad rabattväxt från östra
Ryssland, som blommar tåligt hela sommaren.
Så grunt i bänk i april eller direkt på friland i
maj. Jorden bör vara närings- och humusrik och
väl-dränerad och läget soligt. Studentnejlikan blir
80-90 cm. hög.
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1 g innehåller ca. 2400 frön. En portion räcker
till flera hundra plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
665 SCHARLAKANSRÖD

PRAKTMALVA
Malope trifida grandiflora. Kattostfamiljen. Ettårig. Kommer från början från Spanien. Kraftig och
ståtlig växt med trattformade blommor i rött-rosavitt. Bra till rabatter och snitt. Önskar näringsrik
jord i full sol. Höjd 100 cm. Så 1 cm djupt på friland i april-maj. Plantavst. 25 cm. Tål en del frost.
1g innehåller 350 frön. En portion räcker till att
så ca. 10 sträckmeter och kostar 20:-. Ekofrö.
670 BLANDADE FÄRGER.

MYSKMALVA
Malva moschata. Flerårig. Tillhör familjen malvaväxter, Malvaceae. Den är en tålig och lättodlad
malva som blommar hela sommaren och sprider
sin milda myskdoft. Myskmalvan är anspråkslös,
men blir givetvis kraftigare på en näringsrik jord.
Övervintringen är sällan något problem, men i norr
är den säkrare under ett skyddstäcke.
Så 1 cm. djupt inomhus i april eller direkt på
friland i maj-juni i ett soligt läge. Fröna tar två-tre
veckor för att gro. Myskmalvan blir 70-80 cm. hög.
1 g är ca. 500 frön och en portion ger minst 50
plantor och kostar 20:-.
673 ROSA BLOMMOR. Ekofrö.
674 VITA BLOMMOR.

LÖVKOJA - Grekisk
Matthiola bicornis. Korsblommig. Ettårig. Kommer från Medelhavsområdet. Mycket väldoftande,
förgrenad växt med många relativt små, rödlila
blommor, som sprider sin doft på kvällen och natten. Plantera nära dörren i sandblandad jord i varmt
läge. Höjd 45-60 cm.
För säker och tidig blomning, så helst inomhus
i april, ca. 1/2 cm djupt. Kan sås direkt i bra lägen
i maj. Plantavstånd 20 cm. Avhärdade plantor tål
någon frostnatt på våren.
1g innehåller 1300 frön. En portion sår omkring
10 meter och kostar 20:-.
675 BICORNIS, rödlila blommor.

SOMMARLÖVKOJA
Matthiola incana. Korsblommig. Ettårig. Har
också sitt ursprung i länderna kring Medelhavet.
Det är en magnifik växt med betydligt större blommor än sin släkting från Grekland. De sitter i täta
kolvar på den greniga plantan och doftar gott. I
olika färger från vitt och skärt till många nyanser i
violett. Höjd 60 cm. Så inomhus i april 1 cm. djupt
Blommor

och plantera ut i en lätt jord i soligt läge. Plantavstånd 25 cm
1g innehåller 600 frön. En portion räcker till ca.
200 plantor och kostar 20:-.
677 GIANT OF NICE, blandade färger.

DOROTEABLOMMA
Mesembryanthemum criniflorum. Tillhör familjen Aizoaceae. Ettårig. Har sitt ursprung i Sydafrika. Låg, utbredd växt med köttiga, ätliga blad och
vackra prästkrageliknande blommor i många färger, som öppnar sig i solsken. Används som salladsväxt i stora delar av världen. Den växer helst soligt
i sandblandad jord. Höjd 10 cm. Så mycket grunt
inomhus i febr.-mars och låt inte sådden torka. Plantera ut efter frostrisken. Plantavstånd 20 cm.
1g innehåller 3300 frön. En portion ger minst
200 bra plantor och kostar 20:-.
680 BLANDADE FÄRGER.

NEMESIA
Nemesia strumosa. Lejongapsfamiljen. Ettårig.
Kommer ursprungligen från Sydafrika. Kompakt
och förgrenad växt. Blommar tidigt, rikligt och
länge med blommor i klara färger. Trivs bäst i en
genomsläpplig, näringsrik jord på en solig plats.
Fin i rabatter. Höjd 25 cm. Så ytligt inomhus i marsapril, men inte för varmt. Eller på friland i aprilmaj i varma lägen. Plantavst. 15 cm. Frostkänslig.
1g innehåller 3600 frön. En portion räcker till
ca. 200 plantor och kostar 20:-.
690 TRIUMPH, blandade färger.

PRINS GUSTAVS ÖGA
Nemophila menziesii. Fam. Hydrophyllaceae.
Ettårig. Härstammar från Kalifornien. Det är en låg,
utbredd växt med mängder av flata, himmelsblå
blommor med vit mitt. Bra kantväxt som föredrar
en vattenhållande jord i sol-halvskugga. Höjd 15
cm. Så direkt på friland i april-maj, 0,5-1 cm djupt.
Plantavstånd 10 cm. Frosttålig.
1g innehåller 500 frön. En portion räcker till att
så ca. 10 meter och kostar 20:-.
700 INSIGNIS.

BALLONGBLOMMA
Nicandra physalodes: Från Peru. Har en otrolig
växtkraft och bildar en stor buske på några veckor.
Blommar med ljust blåvioletta blommor som övergår i ett svartmelerat, grönt hylle med ett bär inuti.
Mycket vacker som snitt. Självsår sig villigt. Förkultivering eller direktsådd.
1g innehåller ca. 1000 frön. En portion ger flera
hundra plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
710 LEANDERKLOCKA
Blommor

JUNGFRUN I DET GRÖNA
Nigella damascena. Ranunkelfamiljen. Ettårig.
Har sitt ursprung i Medelhavsområdet. Den har en
förgrenad stjälk med mycket finflikiga blad. Blå
blommor och dekorativa fröställningar, som kan
torkas. Växer i de flesta jordar i soligt läge. Höjd
45 cm. Så direkt på växtplatsen i april-maj, ca. 1
cm djupt. Plantavstånd 25 cm.
1g innehåller 450 frön. En portion ger minst 200
plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
725 MISS JEKYLL, stora, himmelsblå bl.

VALLMO
Papaver. Vallmofamiljen med över 100 arter har
sitt ursprung i Europa och Asien. Det är välkända
och lättodlade växter. Kort, men vacker blomning
och med en fröställning som kan torkas. Självsår
sig lätt. Trivs bäst i en genomsläpplig, god jord.
Så de ettåriga grunt på friland i april-maj. Gallra
tidigt, 10-25 cm.
De fleråriga sås mycket grunt i kallbänk i apriljuni eller direkt på växtplatsen i juli-sept. och skyddas gärna med täckmaterial för en säkrare övervintring i norr.
1g är 5000-9000 frön. En portion på ca. 500 frön
räcker till flera hundra plantor. Pris 20:-.
Ettåriga: Papaver rhoeas och somniferum
730 ELKA kommer ursprungligen från de centrala delarna av Slovakien där den framför allt odlats för de oljerika frönas skull. Plantan kan bli över
en meter hög och den enkla blomman är vit med
violett botten. Frökapseln är ovanligt stor och ger
massor med frö till brödbaket eller används som
torkad prydnad. Ekofrö.
731 LARGE LAVENDER ger stora, enkla
blommor i rosa med mörkt violett i bottnen. Plantan
blir ca. en meter hög och har en lång blomning.
Frökapseln är stor. Ekofrö.
733 BLACK PEONY liknar inte någon vallmo
vi tidigare sett. Blomman är stor, tät och fylld med
vågiga kronblad i mörkaste violett, nästan svart.
Blommar länge på stadiga stjälkar, ca. 60 cm höga.
734 DANISH FLAG. Knallröd öppen blomma
med ett vitt kors. Därav namnet. Kallas också Danebrogen. Blomman blir kring 8 cm i diameter på ca.
60 cm höga plantor. Frökapslarna är stora och lämpliga att torka till dekoration. Sorten har funnits sedan slutet av 1800-talet. Ekofrö.
735 SINGLE RED. Vanlig kornvallmo med
enkla röda blommor. Höjd 70 cm. Ekofrö.
736 LADYBIRD. Nyckelpigan har mindre,
mörkröda, enkla blommor med fyra svarta fläckar
på 30-40 cm höga stjälkar. Plantan är kompakt med
rundat flikiga blad. En verkligt söt, liten vallmo.
Snabbväxande. Intoducerades redan 1876.
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737 FLUFFY RUFFLES. Så fransig en vallmo
kan bli. Blommorna är kring 10 cm i diameter på
60 cm höga stjälkar. De täta, djupt skurna blommorna är oftast kraftigt röda, men någon enstaka
helvit och rosa blomma dyker upp ibland.
740 RHOEAS SHIRLEY. Enkla blommor i
blandade färger. Höjd 70 cm.
742 SOMNIFERUM. Enkla, stora blommor i
vitt och violett. Vackra frökapslar. Höjd 90 cm.
Fleråriga:
745 ORIENTALE. Har sitt ursprung i Kaukasus och norra Iran. Mycket kraftig, lättodlad perenn. Trivs i en väldränerad, god jord. Blommar
med stora, enkla, scharlakansröda blommor. Höjd
80 cm. Plantavstånd 40 cm.
750 ALPINUM. Kommer från Alperna och
Karpaterna. 15-20 cm hög vallmo för bl.a. stenpartier med grågrönt, kompakt bladverk. Den blommar med söta blommor i blandade, klara färger
under juni-juli. Alpinum trivs i en mager, väldränerad jord i full sol. Så direkt på växtplatsen. Plantavstånd 25 cm.
755 SIBIRISK el. ISLANDS VALLMO, P.
nudicaule. Har sin hemvist i norra Europa, Asien
och Amerika. Två-till flerårig. Gula, orange, röda
blommor. Avstånd 20 cm. Höjd 40 cm.

JAPANSK LYKTA
Physalis franchetii. Potatisfamiljen. Flerårig.
Ursprung östra Asien och Japan (Sydamerika enl.
några uppgifter). Vacker upprättväxande liten
buske. Odlas för det ballongformade orangeröda
frukthöljet. Torkas hängande. Föredrar en kalkhaltig, porös lite torr jord. Sol-halvskugga.
Mycket tidig kruksådd i dec.-mars kan ställas
ut för att ge fröet en kall period och bättre groning.
Så annars mycket grunt inomhus i april eller direkt
på växtplatsen i maj. Fröet behöver ljus för att gro
bra. Plantavstånd 30 cm. Höjd 80 cm.
1g innehåller 600 frön. En portion ger ca. 100
plantor och kostar 20:-.
800 GIGANTEA, orange hylle.

BLÅGULL
Polemonium caeruleum. Flerårig. Förekommer
vild i stora delar av Europa och Asien. Vanlig i äldre
trädgårdar. Lättodlad och härdig. Trivs i lätt jord
både i sol och halvskugga.
Så 0,5 cm djupt på hösten, gärna i drivbänk eller växthus. Plantera ut antingen sent på hösten eller tidigt på våren. Fröna tar 1-2 mån. för att gro.
Plantavstånd 35 cm. Höjd 50-60 cm.
1g innehåller ca. 1000 frön. En portion räcker
till minst 50 plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
805 LAVENDELBLÅ blommor med vit bas
och orange-gula ståndare.
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RESEDA
Reseda odorata grandiflora. Ettårig. Resedafamiljen. Vildväxande i Nordafrika där den också har
sitt ursprung. Det är en kompakt, förgrenad växt
med väldoftande, små, gröngulröda blommor. Bra
bifoderväxt som trivs på de flesta jordar i ett soligt
läge. Höjd 35 cm. Så på växtplatsen i april-maj, 1
cm djupt. Plantavstånd 15 cm. Självsår sig lätt.
1g innehåller 800 frön. En portion räcker till att
så ca. 10 sträckmeter och kostar 20:810 AMELIORATA.

SIDENETERNELL
Rhodanthe manglesii (Helipterum). Korgblommig. Ettårig. Har sitt ursprung i Australien. Rikt
förgrenad växt med sidenskimrande blommor med
gul mitt. Trivs i lätt, sandblandad jord i soligt läge.
Skördas när blommorna är just utslagna. Så tidigt
direkt på friland i april-maj. Eller förkultivera inomhus. Plantavstånd 25 cm. Höjd 35 cm.
1g innehåller 800 frön. En portion ger omkring
200 plantor och kostar 20:-.
820 BLANDADE FÄRGER, rosa, röda, vita.

RICIN
Ricinus communis. Tillhör familjen Törelväxter, Euphorbiaceae och kommer från det tropiska Afrika, där den blir till ett flerårigt träd. I
medelhavaområdet blir den en 2-3-årig buske och
här hos oss odlas den endast som annuell. Det är
en typisk solitär för stora rabatter eller krukor med
sitt kraftiga växtsätt och stora, flikiga, blanka blad.
Blomstänglarna bär vippliknande blommor och
kastanjelika, färgade frukter. Kan bli 2 meter hög.
Så de stora, hårdskaliga fröna inomhus i mars,
2-3 cm. djupt. De tar 2-3 veckor för att gro. Plantera ut när frostrisken är över. Ricinen vill ha en
god tillgång på näring, vatten, sol och värme.
Fröna till ricin är mycket giftiga.
1 g är 2-3 frön. En portion kostar 20:-.
828 ZANZIBARENSIS, gröna blad. 15 frön.
829 CARMENCITA BRIGHT RED, skinande
mörkt vinröda blad och röda blommor. 10 frön.

RUDBECKIA
Rudbeckia hirta. Korgblommig. Ettårig. Den har
sitt ursprung i Nordamerika och Mexico. Guldgula
till roströda enfärgade och tvåfärgade blommor med
mörk högvälvd knapp. Bra och lättodlad snitt- och
rabattblomma som står i blom länge. Den växer
helst på lite tyngre jordar i sol eller halvskugga. Så
inomhus i mars, 1/2 cm djupt eller direkt på friland i maj. Plantavstånd 25-30 cm. Den tål lite frost
både på våren och hösten.
1g innehåller kring 2000 frön.
Blommor

832 BLANDADE FÄRGER. Ger blommor i
gult, orange, brons, rostrött med mörk knapp. Både
en- och tvåfärgade. Stadig. 80 cm hög. En portion
ger ca. 100 plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
835 MEINE FREUDE. Kraftigt gula med
mörkbrun knapp. Höjd 70 cm. En portion räcker
till minst 500 plantor och kostar 20:-.

TRUMPETBLOMMA
Salpiglossis sinuata. Potatisfamiljen. Ettårig. Ursprungligen från Chile. Vacker, elegant växt med
stora, liljeliknande, svagt ådrade blommor i många
färger. Utmärkt till rabatt och snitt. Önskar näringsrik, dränerad jord i skyddat läge. Kraftig blåst kan
bryta stjälkarna. Höjd 80 cm.
Så inomhus i mars, 1/2 cm djupt och plantera ut
när risken för frost är över. Plantavstånd 25 cm.
1g innehåller 4000 frön. En portion ger minst
300 plantor och kostar 20:-.
840 GRANDIFLORA.

SÅPNEJLIKA
Saponaria officinalis. Tillhör nejlikväxterna.
Flerårig. Kommer ursprungligen från västra Sibirien och sydvästra Asien. Gammal trädgårdsflykting som nu växer förvildad över stora delar
av världen, gärna på fuktiga platser.
Såpnejlika har använts för rengöring i flera tusen år. Sapo betyder såpa.
Den är lättodlad, härdig och tålig och blir 50-90
cm hög med ljusrosa blommor. Så direkt på växtplatsen eller förkultivera på våren, 1 cm djupt.
Gallra till 20 cm.
1 g innehåller 500 frön. En portion räcker till
minst 200 plantor och kostar 20:847 ROSA BLOMMOR. Ekofrö.
848 LITEN SÅPNEJLIKA, Saponaria ocymoides. Kommer från sydvästra Europa och nordvästra Afrika. Lättodlad, 25 cm hög, med
rosavioletta blommor. Utmärkt som marktäckare.

MARIATISTEL
Silybum marianum. Tillhör den korgblommiga
familjen. Ettårig. Den har odlats mycket länge.
Framför allt för sin ståtliga växt med stora, taggiga, blanka, gröna blad med ljusa fläckar och stora
violetta blommor. Men också för sin användning i
köket där späda blad kan blandas i sallader och
blombottnarna kan kokas som kronärtskockor.
Direktsås eller förkultiveras och ges ett inbördes avstånd på 50-60 cm.1 g innehåller 40 frön.
En portion ger minst 10 plantor och kostar 20:-.
850 MARIATISTEL. Ekofrö.

TAGETES

Blommor

870 CRACKERJACK, erecta. Mycket stora
blommor i gult-orange. Höjd 75 cm.
873 TASHKENT, patula nana. Enkelblommande busktagetes. Blomman är mörkt sammetsröd med åtta kronblad kring en varmt gul mitt.
Tashkent är rikblommande från juli till långt fram
på senhösten. Även efter de första frostnätterna är
blomman vacker. Höjd 30-35. Ekofrö.
878 FRENCH DOUBLE MIX, patula nana.
Dubbla blommor i guldgula nyanser. Höjd 30 cm.
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PRAKTVÄDD
Scabiosa atropurpurea. Tillhör den lilla väddfamiljen. Ettårig. Kommer från södra Europa och
Kaukasus. Det är en förgrenad, växt med stora
blombollar i rosalila, vitt ljusrött och mörkt rubinrött på långa, stadiga stjälkar. Blommar från juli
till september. Utmärkt snittblomma. Praktfull och
lättodlad. Höjd 80-90 cm.
Så inomhus i mars-april för tidig blomning, 1
cm djupt och plantera ut när risken för frost är över.
Eller direkt på friland i maj. Plantavstånd 25 cm.
I g innehåller 75 frön. En portion ger ca. 25 plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
846 PRAKTVÄDD.

Korgblommig. Ettårig. Tagetes har sitt ursprung
i Nordamerika och Mexico. Det är en välkänd rikblommande växt i många varianter. Samodla gärna
med köksväxter. Har avskräckande verkan på insekter och svälter ut nematoder. Trivs i de flesta
jordar, gärna näringsrika. Så ytligt inomhus i marsapril. Ev. direkt på friland på varm plats i maj. Plantavstånd 20 cm. Känslig för frost.
1g innehåller 250-300 frön/g. En portion räcker
till ca. 100 plantor och kostar 20:-.

880 GNOME, tenuifolia. 1000 frön/g. Massor
av små, enkla, guldgula blommor på kraftiga, täta,
förgrenade små buskar. Höjd 25 cm.
885 STARFIRE, tenuifolia. 1000 frön/g. Som
Gnome men med en vacker blandning av gula till
rostbruna blommor. Höjd 30 cm.
KRYDDTAGETES, se sidan 92.
MEXIKANSK TAGETES, T. minuta, sid. 92.

VIOLRUTA
Thalictrum delavayi. Tillhör ranunkelväxterna
och härstammar från centrala Kina. Flerårig. Odlas för sitt gracila och eleganta växtsätt och sina
diskret doftande, ljust violetta blommor med gula
ståndare, samlade i glesa, luftiga klasar. Blommar
i juli-augusti. Höjd 100-150 cm. Uppskattar skydd
mot vinterkylan i större delen av landet. Föredrar
en väldränerad, fuktighetshållande näringsrik jord
i sol eller lätt skugga. Utmärkt snittblomma.
Så fröna 0,5-1 cm djupt inomhus eller i bänk i
april och plantera ut på 50 cm avstånd. Kan också
direktsås i maj. Roten kan delas efter något år.
1 g innehåller 400 frön. En portion ger minst 30
plantor och kostar 20:-.
900 VIOLETTA BLOMMOR.

INKAKRAGE
Tithonia rotundifolia. Korgblommig. Ettårig.
Kommer från Mexico och kallas också mexikansk
solros el. solblomma. Den är kraftigväxande, blir
minst 1, gärna 1,5 m. hög och blommar från juli
till frosten sätter stopp med 10 cm stora, enkla korgblommor som påminner om sommardahlians. Både
de mörkgröna bladen och de stadiga stjälkarna är
småludna. Utmärkt snittblomma.
Inkakragen trivs bäst i en väldränerad, normalgödslad jord i ett varmt och lungt läge. Kraftig
gödsling ger översvallande plantor.
Så inomhus i april och plantera ut efter frostrisk
eller direkt på friland vid samma tid som bönor
när jorden blivit uppvärmd.
1 g är ca. 100 frön. En portion räcker till minst
50 plantor och kostar 20:-. Ekofrö.
910 ORANGE.

2 cm djupt. Plantavstånd 25 cm. Krasse tål svalt
väder, men är känslig för frost.
1g är ca. 7-9 frön. En portion innehåller frön till
minst 20-30 plantor. Vid sådd på friland räcker en
portion ca. 3 m. Pris 20:-.
935 FJÄRILSKRASSE, peregrinum canariense. 15 fr./g. Slingerväxt som måste ha stöd. Gracila
guldgula fransiga blommor.
940 SLINGERKRASSE, majus maximum.
Enkla blommor i gul-orange-röda färger. Kan bindas upp som klätterväxt.
941 HÖG SLINGERKRASSE, majus maximum. Extra högväxt slingerkrasse som behöver
hjälp av spalje, nät el. dyligt för att kunna klättra
till 2,5-4 meter. Blommar med enkla blommor i
gult, orange och rött. Slingerkrasse har den speciella egenheten att växa bort från solljuset, så den
kan behöva hjälp att hitta rätt upp för spaljén.
942 BUSKKRASSE, majus nanum. Dubbla
blommor i blandade färger på en kompakt planta.
Höjd 30 cm.
943 JEWEL MIX. majus nanum. Buskkrasse
med mindre blad och halvfyllda blommor i blandade färger. Höjd 35 cm. Ekofrö.
945 ALASKA, majus nanum. Buskkrasse med
vackert marmorerade blad i grönt och vitt. Enkla
blommor i ljusgult-rött. Höjd 30 cm.
950 EMPRESS OF INDIA, majus nanum.
Buskkrasse med mörkröda blommor och ett mörkt
grön-violett bladverk. Introd. 1884. Höjd 30 cm.
960 WHIRLYBIRD, majus nanum. Ny, modern
lyxig buskkrasse med de gul-orange-röda blommorna tydligt uppburna ovan bladverket. H. 35 cm.

KRASSE
Tropaeolum. Fam. Tropaeolaceae. Ettårig. Krassen har sitt ursprung i Anderna i Sydamerika. Det
är en blomrik och starkväxande, förnöjsam växt
med en lång blomning. Den vill ha en genomsläpplig, inte för kraftigt gödslad jord.
Både blommor och blad är, med sin lite peppriga
smak, goda i sallader. Fröna används inlagda som
kapris och hela växten är värdefull inom medicinen. Så på växtplatsen i maj, eller inomhus i april,
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KUNGSLJUS
Verbascum thapsus. Tvåårig. Tillhör Lejongapsväxterna och växer vild över stora delar av Asien
och Europa. Ståtlig och stadig växt översållad av
gula blommor. Har stora eliptiska, lite ludna, grågröna blad och blir minst 150 cm hög i kalkrik,
väldränerad jord. Självsår sig lätt.
Blommor

Blommorna används både till prydnad, färska
eller torkade, till att smaksätta likör, för att avskräcka råttor, möss och rådjur, som té mot hosta
och heshet. Blad och stjälkar är svagt giftiga och
tas endast i små doser.
Så direkt på friland under vår och sommar. Bildar första året en vacker bladrosett.
1 g är 13500 frön. En portion innehåller kring
1000 frö och kostar 20:-.
966 KUNGSLJUS. Eko-frö.

PRYDNADSMAJS
Zea mays japonica. Tillhör Gräsväxterna. Sorten Red Berry är en s.k. smultronmajs från Japan
med små, glänsande, mörkt vinröda, mycket dekorativa kolvar. Plantan blir 160-180 cm hög och
ger flera kolvar.
För att få en säker, mogen skörd i större delen
av landet, bör den förkultiveras i 4-6 veckor och
planteras ut efter frostrisken på en solig och varm
plats med god tillgång på näring och vatten.
Hela plantan med blad och frukter kan torkas
och ger en prydnad som håller i många år.
1 g är 15 frön. En portion på 50 frön kostar 20:977 RED STRAWBERRY.

ZINNIA
Zinnia elegans. Korgblommig. Ettårig. Kommer
ursprungligen från Mexico. Stadig, vacker växt
med kraftiga stjälkar och fasta blomställningar.
Zinnia blommar länge och är bra till snitt och i rabatter. Vill ha näringsrik jord i soligt, varmt läge.
Så inne i mars, 1,5 cm djupt. I södra Sverige ev. på
friland i maj. Plantavst. 20 cm. Frostkänslig.
1g innehåller 170 frön. En portion med ca. 60
frön ger 30-40 plantor eller sår ca. 5 sträckmeter
på friland och kostar 20:-.
980 LILLIPUT, blandade färger. Massor med
3-5 cm breda blommor. Höjd 40 cm. Ekofrö.
985 DAHLIAFLORA, blandade färger. Stora
dahlialiknande blommor. Höjd 90 cm. Ekofrö.

BLOMSTERBLANDNINGAR
En portion räcker till 3-4 m2 och kostar 20:-,
100g -135:-. Till 100 m2. behövs kring 150-200g.
995 LÅG SOMMARBLANDNING. Lågväxande blandning av ettåriga sommarblommor. Höjd
ca. 50 cm.
998 ÄNGSBLANDNING. Blandning av vilda
och tama nordeuropeiska sommarblommor.

Krukmakare
För tillverkning av papperskrukor. Linda en
remsa av tidningspapper två varv kring den övre
delen. Pappersremsan ska vara lite bredare (ca.
10,5-11cm) än krukmakaren och vikas in i bottnen innan den pressas i bottenplattan. Formen på
bottenplattan gör att papperskrukan blir fixerad och
stadig. Den blir 7 cm hög och 6 cm i diameter. För
att hålla formen bör man ställa flera krukor tillsammans i en låda eller form så att de ger varandra
stöd.

Vi har gjort tusentals krukor med krukmakaren
och använt dem till att så och dra upp plantor av
t.ex. gurkor, squash, kål, purjo, tomater, kryddor,
blommor etc., etc. Vid utplantering sätts hela krukan ner i jorden. Inget papper ska vara synligt.
Vanligt tidningspapper är ofarligt och är uppätet
av jordkrypen inom någon vecka.
Krukmakaren är tillverkad helt i bok av Ulrik
Mangold i Laholm och kostar 130:-
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Groddfrö
Det finns knappast något bättre sätt att få färska
grönsaker under vintern. Enkelt, billigt, gott och
otroligt fullproppat av vitaminer och mineraler.
Några matskedar frön blötläggs över natten i en
rymlig glasburk. Spänn myggnät eller liknande
över burken med ett kraftigt gummiband och skölj
fröerna 2-3 gånger om dagen i kallt vatten. Ställ
burken lutande upp och ner i diskstället eller i en
skål och låt vattnet rinna av. Lägg en handduk över
eller ställ burken mörkt. De flesta frön gror bättre
och är näringsrikare om de får gro i mörker. Men
när fröna väl grott bör man ge dem ljus, helst i ett
fönster, för att bladen ska bilda klorofyll och bli
gröna.
Förvara groddarna i kylen. Skölj dem någon
gång och de håller sig färska upp till en vecka.
Det finns också speciella groddapparater i flera
våningar i handeln. Lättanvända och praktiska.
De fröer vi erbjuder till groddning är testade och
fria från E. Coli-bakterie 0157 och Salmonella.
Bakterier som ibland dyker upp i groddar och kan
förosaka besvärliga sjukdomar.
ALFALFA. Mycket näringsrik, mild, god och
lättgroddad. 100g -50:-, 250g -85:-, 1kg -320:-.
Ekofrö. (artikelnr. 10)

BROCCOLI. Mild, spröd kålsmak. Påstås innehålla ämnen (sulforophane) som stimulerar kroppens egna försvar mot cancer. 20g -50:-, 100g 140:-, 250g -280:-. Ekofrö. (artikelnr. 20)
LINSER. Nötaktig smak, högt vita-mininnehåll
och bra hållbarhet. Blir mildare o mjukare efter
några min. i kokande vatten, gärna kryddat. 250g 35:-, 1kg -130:-. Ekofrö. (nr. 25)
LÖK. Ger en fin krydda tillsammans med t.ex.
alfalfa. Det svarta skalet är lite grovt och bör sköljas bort. 20g -60:-, 100g -175:-. Ekofrö. (nr. 30)
MUNGBÖNOR. Asiens välkända böngrodd
med nötsmak och mängder av näring. 250g -65:-,
1kg -210:-. Ekofrö. (nr. 35)
VIT SENAP. Milt kryddig, god, vacker och
näringsrik. 100g -55:-, 250g -95:-, 1kg -290:-.
Ekofrö. (nr. 40)
SALLADSSENAP. Brassica. Mörkbrunt frö.
100g - 60:-, 250g -120:-, 1kg -390:-. Ekofrö. (45)
RÄTTIKA RÖD. Härligt kryddig och spröd.
Vacker med röda groddar och gröna blad. 20g 35:-, 100g -90:-, 250g -190:-. Ekofrö. (nr. 55)
SOLROS. Mild, nötaktig smak. Kan groddas
som vanligt eller sås i jord för skörd av delikata
småplantor. 20g -35:-, 100g -90:-, 250g -190:-,
1kg -570:-. Ekofrö. (nr. 60). Ny sort 2008.

QR
QR (Quick Return) är ett 100% biologiskt kompostpreparat, som tillverkats och marknadsförts av
Chase Organics i nära 50 år. Det används idag till
komposter, både i små trädgårdar och vid stora jordbruk över hela världen.
Efter årtionden av experiment under 1920-40talen, lyckades Miss Maye E. Bruce framställa ett
snabbverkande växtpreparat från brännässla, maskros, kamomill, valeriana och röllika, plus ekbark,
sjögräsmjöl och honung.
Miss Bruce, som var engelsk biodynamiker och
djupt intresserad av kompost, sökte ett enklare sätt
att förädla och påskynda omvandlingen i komposten för att därigenom öka användandet av god kompost bland odlare.
Hennes preparat är mycket effektivt, lätt att använda och ger en förstklassig kompost förvånansvärt snabbt.
QR

Vi ser inte QR som en ersättning för de vanliga
biodynamiska kompostpreparaten, utan som ett utmärkt alternativ för de odlare som inte följer den
biodynamiska traditionen.
QR finns i förpackningar för att behandla 2, 10
eller 100 m3 kompost. Varje förpackning innehåller fullständiga instruktioner på svenska.

Portion för 2 m3 kompost
10 m3
20:80:Alla priser är inkl. moms
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100 m3
340:-

SM-3
SM 3 (Sea-Magic 3) är ett kraftigt koncentrerat
sjögräsextrakt, som framställts av ett urval algarter.
De skördas i Atlanten utanför Storbritanniens kuster och görs, helt utan kemiska tillsatser, till ett både
stimulerande och svampbekämpande medel.
Sjögräs (alger, tång), som använts i årtusenden
inom jordbruket, är en utmärkt biologisk gödsel.
SM 3 innehåller förutom kväve, fosfor, kalium
och en imponerande mängd mikronärings- och
spårämnen, även viktiga tillväxthormoner och aminosyror, bl.a. cytokininer och betainer. Dessa ämnen spelar en stor roll vid celldelning, klorofylloch proteinproduktion. Betainer bidrar också till
att minska känsligheten för torka och lätt frost.
SM 3 har, vid sidan om sin välgörande effekt på
växternas hälsa, också visat sig avskräcka en del
insekter, bl.a. bladlöss, rött spinn och framför allt
förhindra många svamp- och bakteriesjukdomars
utveckling.
SM 3, som sprutas på jorden, ökar mikrobernas
aktivitet. Det leder till förbättrad struktur och tillgång på näring för växterna. Som i sin tur, om de
duschats med algextrakt, har större avsöndring genom rötterna och förser därigenom bl.a. mycchorizasvampar med föda. De frigör i sin tur näringsSM3

150 ml.
50:-

Skördekniv
En helt överlägsen kniv för skörd av vitkål,
blomkål, broccoli, salladskål, squash, sallat m.m.
och för avblastning av morot, kålrot, rödbeta etc.
Det långa, lättslipade kolstålsbladet blir bredare
mot den rundat avhuggna spetsen och är skarpt ända
fram. Det gör det möjligt att mycket enkelt och
smidigt, både sticka och skära av grödorna.
Handtaget är gjort i bok, nitat på bladet för bästa
hållbarhet. Knivbladets längd är 18 cm. Den levereras med en kraftig slida som kan hängas i bältet.
Det är en mycket lätt kniv, som spar mycken tid
vid skörden. Vi rekommenderar den verkligen.
Skördekniv inkl. slida kostar 190:-(inkl. moms)

ämnen som växten kan utnyttja.
SM 3 inverkar positivt både genom bladen och
rötterna på allt ifrån äpple till squash. Motståndskraften och kvalitén förbättras allmänt. Skörden
ökar tydligt hos potatis och skördetiden förlängs
hos bl.a. ärter och bönor. Alla bladväxter får en
klarare, vackrare färg och hållbarheten under lagringen blir bättre. Speciellt växter som ursprungligen är kustväxter, som kålfamiljen, selleri m. fl.,
uppskattar verkligen duschning med SM 3, i synnerhet om de odlas i inlandet.
SM 3 är drygare än de flesta algextrakt och används en till fyra gånger under säsongen. Bäst verkan blir det om man sprutar lite och ofta. Det går
utmärkt att blanda SM 3 med andra biologiska besprutningsmedel och gör dessa i de flesta fall mer
effektiva.
SM 3 är ogiftigt och styrkan kan varieras utan
skadliga effekter, så länge spädningen med vatten
är minst 1:20.
SM 3 går att spara i flera år på ett svalt ställe.
150 ml. räcker till att bespruta 150 m2 flera
gånger under säsongen.
1 lit. till 1000 m2 o.s.v.
Bruksanvisning följer med varje förpackning.
1 lit.
185:-

2 lit. (exkl. moms)
340:- (272:-)

Sticketiketter
Vi har genom alla år förbrukat stora mängder
sticketiketter. De vanliga gula träetiketterna håller
en, högst tre säsonger och är dessutom ofta behandlade med bekämpningsmedel för att motstå röta.
De vita och hållbara plastetiketterna från Rainbow Produkts i England har gjort det lättare för
oss. De håller i många år (tills något verktyg av
misstag bryter av dem). De är lätta att skriva på
med en penna med vattenfast färg. De ruttnar inte
och är enkla att hålla rena.
Storleken är 160 x 14 mm, med ett hål i ena ändan. En förpackning på 50 st. kostar 70:-(inkl. m.)

Presentförpackning
Vi har gjort en presentförpackning med en fin
bild av konstnär Soile Wernemyr, Stenungsund.
Originalbilden är en färgstark akvarell på rosor
målad med bl.a. rödbetssaft.
Den är av typ kuvertficka med två våningar och
plats för 8 st. stående fröpåsar.
Presentenförpackningen kostar 30:-.

109

Fröernas förvaring och groning
Trots att det finns lite frön i en del påsar, händer
det ofta att man får frö över efter sådden. Har inte
fröerna utsatts för fukt och värme, går det bra att
spara de flesta sorter i något år (se i tabellen).
Fröna lever under förvaringen, men livsprocesserna går på sparlåga. För att väcka dem ur deras
sömn, behövs värme och fuktighet. Så det gäller
att förhindra tillträde av båda delarna, om förvaringen ska lyckas.
Frön som ska förvaras måste vara ordentligt torra
(under 13% fuktighet) och ligga torrt och svalt, 015°C. De flesta sorter tål dock flera minusgrader.
Ett enkelt sätt, om man inte har för stora frömängder, är att lägga dem i en tättslutande burk i
kylskåpet, ev. i frysfacket, eller på något svalt ställe.
Gärna med lite torrmjölk i bottnen för att suga upp
Groningstemp. C
min. opt. max.
Bönor
Bondböna
Cikoria
Dill
Gurka
Kål
Kålrot
Lök, gul, röd
Majrova
Majs
Mangold
Melon
Morot
Palsternacka
Paprika
Persilja
Purjolök
Rädisa, rättika
Rödbeta
Sallat
Selleri
Spenat
Squash, pumpa
Svartrot
Tomat
Äggplanta
Ärter

12
5
10
4
12
6
5
4
4
12
8
17
6
4
15
5
4
5
6
4
8
4
12
5
14
16
5

22-30
17-28
16-24
14-25
22-32
20-28
17-28
12-22
15-30
20-32
16-28
22-33
16-26
10-20
22-30
14-24
18-26
16-26
20-30
14-18
18-23
14-25
22-35
14-24
22-27
22-30
15-24

37
32
30
30
40
37
40
35
40
40
35
40
35
30
40
32
35
35
37
22
30
30
40
32
35
38
30

ev. kvarvarande fukt. Ärter, bönor och tvivelaktigt
torra frön håller sig bättre i icke lufttäta påsar i ett
luftigt och svalt utrymme. Se efter fröerna då och
då. Om de angrips av mögel, så kasta dem.
Förutom att fröernas groningsprocesser startar,
kan också mögel, bakterier och vissa insekter förstöra fröet vid för hög värme och luftfuktighet.
För att få svar på hur fröerna klarat förvaringen,
kan man testa grobarheten innan sådden. Sprid ut
20, 50 eller 100 frön på en fuktig pappershandduk.
Vik ihop den lätt och stoppa den i en plastpåse.
Fröna gror snabbt om de får ligga i rumstemperatur. Räkna ihop de som grott inom normal groningstid och beräkna en ungefärlig grobarhetsprocent.
T. ex. 40 groende av 50 = 80% grobarhet. Man brukar inte så frön med lägre grobarhet än 50%.
Groningstid
antal dygn
6-10
8-14
6-11
14-28
5-8
4-10
4-10
10-22
4-7
6-10
8-15
5-12
8-17
16-28
7-16
15-28
9-18
4-9
7-14
4-9
14-24
6-12
5-10
7-12
4-10
6-12
7-14

Hållbarhet
antal år
2-3
2-4
2-3
1-2
5-7
3-5
4-5
1-3
4-5
1-3
3-5
5-7
2-4
1-2
4-5
1-3
2-4
3-5
3-5
4-5
4-6
3-5
4-6
1-3
4-5
3-5
2-4

Ung. skörd
kg/10m
10
2-3
40 st.
2
15
20 st.
20
10
10
40 st.
20
20 st.
10
13
6
4
12
10
13
40 st.
12
5
25
10
15
8
2-3

Hittar du inte den krydd- eller medicinalväxt
eller blomma som du söker i vår katalog, så hör
med Bitte och Rune på Örtagårdens Plantskola/
Fröer i Vinslöv. Dom har mycket mer att välja
ibland och skickar frön med posten. Deras adress:
ÖRTAGÅRDENS PLANTSKOLA/FRÖER,
ÅRASLÖV 3460, 288 90 VINSLÖV.
Tel/fax 044-81934. www.ortagarden.com
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Sommar och höstsådd
Sluta inte så bara för att våren är förbi och sommaren har tagit över. Många växter kan och bör
sås senare. Höstens kortare och svalare dagar med
betydligt mindre skadeinsekter, gör att skörden oftast blir bättre. Och åtskilliga arter kan sås sent på
hösten för att gro extra tidigt nästa vår.
Vår ljusa försommar lockar fram alltför tidig
blomning på åtskilliga kålväxter och sallater. Sådda mitt i sommarn istället, ger de fina, friska skördar till sent på hösten.
Andra arter växer så snabbt att de hinner med
flera omgångar på samma säsong. som t.ex. rädisor, majrovor, sallat, spenat, asiatiska blad.
De flesta växter, både ettåriga och två-och fleråriga släpper sina fröer på hösten om de får blomma
färdigt och ge moget frö. Det är egentligen den rätta
tiden för sådd av rotfrukterna, sallater och bladväxter som spenat och målla och persilja. Är bara
odlingen någerlunda fri från fleråriga ogräs, är det
inga problem. (Det går ju inte att göra någon vidare jordbearbetning på våren.)
Det är inte meningen att fröna ska gro innan vintern. Undantag är spenat, fältsallat och salladslök
vilka övervintrar som småplantor i de södra delarna.
Fröna ska ligga och vänta på våren, och ge oss tidigare skördar än vad vi får från normal vårsådd.
Det största hotet för fröerna är oftast inte kylan,
utan blötan. Så höstsådd ger minst lika bra resultat
i norr som i söder. Och i norr är det viktigt att komma igång tidigt. Att Black Seeded Simpson överlevde -35 grader och flera snöoväder på våren, var
en av överraskningarna.
För rötter som morot, palsternacka, svartrot,
haverrot med flera, är vintern normalt inga problem. Bara fröna kommit i en bra och väldränerad
jord. Har jorden redan hunnit frysa kan fröna täckas
med lite sand eller kompostjord.
I stort sätt gäller att tåliga växter med frön som
gror vid ganska låg temperatur kan sås sent med
lyckad övervintring. Att försöka så värmekrävande
växter som majs, bönor, gurka osv. är inte lönt mödan. Det har visserligen hänt att både tomat och
squash har grott ur komposten och vuxit sig starka.
JULI: Det går fortfarande utmärkt att så om en
stor del av vårsådden. Rädisor givetvis. Men också
ärter, sallater, roquette, spenat, mållor, rödbetor, dill, majrovor, rättikor, kålrabbi, tidiga
morötter etc. Nu i mitten av juli är det också rätt
tid att så de flesta av grönsakerna från Asien. Salladskål och andra bladkålväxter, liksom daikonrädisor, blir mycket bättre på hösten.
Snabbväxande blommor och kryddor kan också
sås för att få en längre blomning och skörd av färska
kryddor. Som ringblomma, sommarslöja, vallmo,
kryddkrasse, kyndel, körvel, cilantro m.fl.

AUGUSTI: De asiatiska bladgrönskerna hinner ge en skörd till i september-oktober. En eller
två omgångar till av rädisor som ger årets finaste.
Spenat och fältssallat för övervintring ska sås nu.
Många två- och fleråriga blommor gror bäst om
de sås nu under augusti-september. Akleja, berglin och doftviol är några exempel.

SEPTEMBER: Ännu är det inte för sent för
spenat och fältsallat. På friland i de södra delarna
och i växthus längre norrut. I växthuset, nu när det
blir plats där igen, är det dags att så rädisor och
asiatiska blad igen för en sen skörd. Flera asiatiska blad övervintrar och växer vidare. Även
plocksallat växer till sig, ger lite blad under senhösten, övervintrar och bildar fina plantor redan i
mars-april innan tomaterna och gurkorna tar över
växthuset igen.
På friland kan en septembersådd av salladslök
ge mycket tidig lök på våren om vintern inte varit
alltför onådig.
Vitlöksklyftorna bör också komma i jorden.
OKTOBER: I norr är den stora höstsådden för
övervintring igång. Morot, palsternacka, haverrot, svartrot, blad- och rotpersilja, kardborrerot, dill, sallater, målla. Även rödbetor kan lyckas
ibland .
Bland blommorna klarar klint, ringblomma,
atlasblomma, sommarslöja, sömntuta etc. oftast
av vintern utan svårighet.
NOVEMBER: Samma arter som under oktober. Men nu också längre söderut.
Sommar- och höstsådd är ännu inte speciellt
utforskat. De tider och arter vi ger exempel på här
är våra egna erfarenheter. Det finns mycket som vi
inte provat än. Och vi uppmanar alla intresserade
att exprimentera vidare.
De största fördelarna med höstsådd är att det är
skönt att ha en stor del av sådden gjord redan på
hösten och att skörden kan börja betydligt tidigare
nästa år. Den största nackdelen med höstsådd är
att det kan bli kallt om fingrarna.
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EKOLOGISKT ODLADE FRÖER: Den ekologiska odlingen har fått officiellt fäste i Europa nu och
varje år kommer det ut flera ekologiskt odlade fröer på
marknaden. Inom EU gäller år 2004 som en vändpunkt,
då all ekologisk grönsaksodling måste odlas på ekologiskt odlat utsäde för att kunna godkännas.
Kontrollen kommer att bli omfattande inom fröhandel och fröodling. Både av statliga och godkända kontrollorganisationer. Detta, tillsammans med en osäkrare
fröodling, gör fröet dyrare.
Ekologisk odling som grundar sig på ideologisk övertygelse och förtroende håller på att ersättas av en ekonomiskt styrd kontrollapparat, helt i linje med tidens synsätt. Där misstänksamhet är det givna skälet för ökad
kontroll.
Det är ändå en positiv utveckling, även om det ligger
krassa ekonomiska motiv bakom fröjättarnas plötsliga
intresse för ekologisk fröodling.
Den stora vinsten, globalt sätt, är att fröerna odlas
utan syntetisk gödsel och kemiska tillväxt- och bekämpningsmedel, som annars brukas flitigt i utsädesodlingen,
där inga gränsvärden finns. Och att vi ekologiska odlare
kan få tag på utsäde utan att behöva stödja kemikaliejordbruket.
Antalet sorter är fortfarande begränsat och tyngdpunkten ligger på mellaneuropeiska sorter. Här i Norden kommer det många gånger att bli svårt att hitta lämpliga sorter och många ekologiska odlare ställs inför svåra val.
Läs om eko-kraven på www.sjv.se/amnesomraden
ICKE EU-SORTER: Sorter som inte finns registrerade i EU:s officiella sortlista får endast säljas i småförpackningar till fritidsodlare. Därför finns flera av våra
sorter endast i portionsförpackning.
Denna lättnad från reglerna kan snart vara ett minne
blott. Krafter inom EU verkar för en stark begränsning
av dessa undantag. Enligt ett nytt förslag ska icke-officiella sorter registreras på speciella bevarandelistor och
endast få säljas regionalt i noga kontrollerade mängder.
Vi kommer tvingas att ha mindre frö i våra påsar bl.a.
GARANTI: Som vanligt testar vi grobarhet, skjutkraft och renhet på alla fröer strax innan vi förpackar
dem i november - februari. Därför kan vi lova att de
uppgifter på grobarhet vi skriver på påsarna är riktiga.
Förvara fröerna torrt och svalt. Då behåller de sin
livskraft bäst fram till sådden.
Alla fröer vi erbjuder håller minst lagstadgad grobarhet och är inte behandlade med kemiska betningsmedel
eller andra preparat.
BETALNING: Minsta beställning 100:-. Alla priser
i katalogen är inklusive moms. Vi skickar fröerna med
posten och de betalas via plus- eller bankgirot. Men betala inga fröer i förskott, utan inom 30 dagar från det att
du fått dina fröer.
Portokostnaden kommer till, men ingen post-förskottsavgift. Däremot en expeditionsavgift på 20:- på varje
order, för att täcka en liten del av kostnaderna för administration, kataloger, porton, förpackningar m.m.
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Om vi måste påminna dig om betalningen, lägger vi
på en påminnelseavgift på 30:- för varje gång vi får skicka
en ny påminnelse till dig. Betala i tid, både du och vi
tjänar på det. Och glöm inte order/fakturanummer.
ANSVAR: Vi kan inte ta på oss något ansvar för skörden och inte heller för omständigheter vi inte råder över,
som transportskador, importrestriktioner, krig etc. Är du
inte nöjd med fröerna, måste du skicka tillbaka dem inom
tio dagar tillsammans med ordern och gärna en förklaring. Du får givetvis dina pengar tillbaka, om du redan
betalt. Att beställa fröer av oss, betyder att du accepterat
dessa förhållanden.
UTVECKLINGSDAGAR: Det antal dagar som står
efter varje sortnamn, är utvecklingstiden på friland (efter ev. utplantering) under optimala förhållanden. Men
det är sällsynt med perfekt väder under hela säsongen.
Så antalet dagar ger mera en fingervisning om sorternas
olika tidighet och inte den exakta tiden till skörd.
UTGÅENDE SORTER: Av flera utgående sorter har
vi kvar frö som gro bra. Vi säljer ut dem till fjolårspriset
så länge de räcker och håller lagstadgad grobarhet. Om
du inte förbjuder oss, ersätter vi dig med en snarlik ekologisk sort till ordinarie pris, när de tar slut.
Vi kommer framöver att uteslutande erbjuda ekologiskt odlade fröer. Vi vill inte längre bidra till den
kemikalieintensiva utsädesodlingen med sina starka
kopplingar till osund bioteknik och kemiska bekämpningsmedel. Vi hoppas och tror att flera av de sorter vi
nu tar bort från vårt sortiment, snart kommer tillbaka
ekologiskt odlade.
PROVODLING: Så gott som alla sorter har vi odlat
och jämfört i flera år, både i norr och i söder. Alltsedan 76 har vi varje år försöksodlat nya och gamla sorter och
valt ut ett sortiment som passar vårt klimat och sätt att
bruka jorden. Vi får också hjälp med utvärdering av
okända sorter av flera vänner och kunder, som odlar ekologiskt i andra klimatzoner.
För att ytterligare förbättra urvalet, delar vi ut gratis
provfrö av intressanta, okända och kanske odlingsvärda
sorter till er som vill prova något nytt. Skriv på ordern
om du vill ha en kålväxt, böna, rotfrukt, sallat etc. Har
vi lämpligt frö, skickar vi det och hoppas att vi får ta del
av dina synpunkter på sorten. Goda som dåliga. Vi kan
hjälpas åt att hitta de bästa sorterna för vårt klimat.
Ett stort tack till alla er som hjälpt oss att fortsätta,
både genom uppmuntran och fröbeställningar. Vi önskar alla en skön, lång, varm och givande odlingssäsong.
Hälsningar från

