Plan for Haven 2017
1. Bord og bænke
2. Grill
3. Sideborde
4. Zinkreol
5. Havestol
6. Tomater i ampler
7. Tomater i kapilærkasser
8. Jordbær
9. Krydderurter
10. Chiliplanter i potter
11. Mini-drivhus
m/chili og Basilikum
12. Silkepæoner
13. Skur
14. Plantebord
15. Hortensia
16. Parasoller
17. Græs
Herudover har jeg sået agurkeplanter og
peberfrugtplanter som er kommet til efter
tegningen, så de skal lige tænkes ind i
planen.
Min haveplan vil løbende blive redigeret og
langt op på min blog.

Tomater i ampler (se plan nr. 6.)
Tumbling Tom Red
(Frø af 2016 høst i haven)
Sidste år havde jeg læst at denne cherrytomat sort skulle være fin i ampler og da jeg havde fået den ide at afprøve
dette blev den valgt. Og hvilket valg – den er helt vidunderligt i ampel, bare den får rigeligt med vand og ikke tørrer
ud. Havde læst den ville blive cirka 40 cm i diameter – det passer ikke! For da jeg målte diameter omkring slut juli
2016 var den lidt over 100 cm i diameter i de to ampler jeg havde af denne sort. Høsten af tomater var meget stor og
af de over 30 kg tomater jeg fik sidste år, tror jeg at disse to planter gav en tredjedel. Kan kun sige prøv den! Husk
den skal ikke knibes.
På et tidspunkt vil jeg også købe frø af samme sort bare med gule tomater – Tumbling Tom Yellow.

Romello
(Frø af 2016 høst i haven)
Denne her blomme tomatplante havde jeg også i to ampler i sommeren 2016.
Den blev knap så stor i diamenter som Tumbling Tom Red, men næsten,
for den blev lidt over 80 i diameter og gav også et stort udbytte af små søde og skønne tomater.
Skal ikke knibes og ligesom alle andre tomatplanter må den ikke udtørre.

Hundreds and Thousands
(Frø købt fra UK via eBay februar 2017)
Stor høst af små tomater. Sæt gerne 3 planter i en stor ampel eller krukke der er sat højt da rankerne vælter ud over
siderne med mange tomater. Skal hverken nippes eller bindes op. Har efter køb af frø læste at planten efter sigende skulle
være den samme som Tubling Tom Red, men det må komme an på en prøve her til sommer.
OBS! Skal ikke knibes, men rusk gerne let i blomsterklaserne, det fremmer frugtsætningen.

Maskotka
(Frø købt fra UK via eBay februar 2017)
Har ikke prøvet denne tomat før. Det er en cherrytomat og skulle give mange små søde runde tomater på en størrelse
af 2-2,5 cm Ø. Vil være rigtig god i ampler men krukker eller plantesække der er sat lidt højt så tomaterne kan få lov
at hænge frit ud over kanten er også ok. Glæder mig til at smage den.
OBS! Skal ikke knibes, må ej tørre ud og hvis der ruskes let i blomsterklaserne giver planten flere tomater.

Sweet Pea Currant
(Frø købt fra UK via eBay februar 2017)
Skulle være den bedste røde curant tomat man kan få. Hver plante vil give i hundredevis af saftige søde små tomater i
ribsstørrelse. De vil hænge i kaskader og derfor god i ampel. Hvis plantet i krukke eller plantesæk skal disse sættes højt
så rankerne kan få masser af plads til at hænge. God på altan, terrasse og i drivhus.
OBS! Skal ikke knibes, men rusk let i blomsterklaserne, det fremmer frugtsætningen. Som alle tomatplanter må den ej
heller tørre ud.

Losetto HD*
Har læst det skal være en fin lille tomatplante der er velegnet til ampel.
Men også at man kan plante 2-3 sammen i en krukke, der skal stå højt,
så klaserne kan hænge ned, uden at vælte ud over jorden eller terrassen.
Sideskud skal ikke knibes og som alle andre tomatplanter skal den ikke udtørre.
Lad planten stå eller hænge beskyttet på et lunt sted.

HD* = Heidi Daniel er i skrivende stund 18. marts 2017 ved at få dem til at spire hos sig og jeg er blevet lovet en plante – glæder mig ;)
OBS! Alle tomatplanter i ampler skal i starten have en støttepind langs stilken så planten kan nå sin højde før den begynder at vælte ud over siderne – ligesom
hængepelagonier ;)

Tomat-stien med dobbelt og enkelt hængende ampler midt i haven (12 stk)
(se plan nr. 6.)

Tomatplanter i dobbelt ampel (8 stk)

Tumbling Tom Red
2 stk udplantet 13. maj 2017

Romello
2 stk udplantet 13. maj 2017

Maskotka
2 stk udplantet 13. maj 2017

Losetto
2 stk udplantet 13. maj 2017

Tomat- stien – enkelt ampler (4 stk)

Sweet Pea Currant
1 stk

Maskotka
1 stk

Sweet Pea Currant
1 stk

Maskotka
1 stk

DIYselvvandingspotter Tomat-stien

Tomatplanter i ampler på terrassen (5 stk)

Sweet Pea Curant
1 stk

Tumbling Tom Red
2 stk

Hundreds and Thousands
1 stk

Romello
1 stk

Tips om frø fra Tomater
(Fra bogen ’Den nye røde om Tomater’ af Lene Tvedegaard Gartneri Toftegaard)










Vælg en overmoden frugt fra en sund og levedygtig moderplante. Umodne frugter indeholder umodne frø, der ikke vil spire.
Skær tomaten over, og skrab frøene ud i en kop. Alternativt kan man kort blende hele tomaten.
Tilsæt cirka samme mængde vand som tomat til koppen
Lad koppen står til gæring i 2-3 dage ved stuetemperatur. Gæringen nedbryder gelékappen omkring frøet og danner stoffer, der stopper udviklingen
af bakterier og andre sygdomme, der kan angribe frøet. Undgå direkte sol.
Efter gæring fjernes muglaget på overfladen forsigtigt, og der røres i væsken. De levedygtige frø vil nu synke til bunds. Fjern herefter væske og de frø
og urenheder der flyder i overfladen.
Skyl frøene grundigt med frisk vand, f.eks. gennem en si til de er helt rene. Fjern urenheder og knækkede eller fejlfarvede frø.
Lad frøene tørre på en tallerken på madpapir eller lignende. Vend dem indimellem, så de tørrer ens. Man kan også tørre tomatfrø i ovnen ved maks.
30 grader eller oven på en radiator. Husk at lægge navneskilt ved eller skriv sortens navn på bagepapiret.
Når frøene er knækketørre og tydeligt behårede, hældes de i en kuvert eller et kaffefilter, som lukkes tæt. Skriv sortens navn og årstal på, og opbevar
frøene tørt og mørkt, gerne køligt.
OBS! Hvis man tager frø fra en F1 hybridsort kan der komme helt op til 7 forskellige tomater ud af frøene.

Tomater i kapilærkasser og krukker (se plan nr. 7.)
San Marzano
(Frø af 2016 høst i haven)
Skøn blommetomat, en klassisk italiensk sort der giver aflange og pæreformede tomater med vidunderlig smag.
Planten kan blive høj på en beskyttet plads i haven. Her vil den også være yderst gavmild med mange tomater at høste.
Havde den selv i en plantesæk ovenpå en kapilærkasse i sommeren 2016 og den stortrivedes,
sikkert fordi sommeren også var lun, og knap så blæsende som året før.
Absolut en af mine favorittomater.

Jordbærtomat
(Frø af 2016 høst i haven – planten var indkøbt hos Gartneri Toftegaard)
Denne tomat havde jeg også i en kapilærkasse i sommeren 2016.
Smuk tomat med en fin, saftig og sød smag.
Havde et stort udbytte, som sammen med de andre tomater fra haven,
blev til alle mulige skønne glas af diverse saucer, chutney, syltede osv.

Jersey Devil
(Frø købt fra Grækenland via eBay februar 2017)
Kæmpe blommetomater ca. 10-15cm lange, og formet som bananer/peberfrugter. Bedst i drivhus men kan også gro på
en lun frilandsplads. Glæder mig til at prøve planten i haven. Den skal stå i en plantesæk lunt. Skulle efter sigende være
perfekt til tomatsaucer.
OBS! skal ikke knibes og må ikke tørre ud.

Anna Russian
(Frø købt fra UK via eBay februar 2017)
Skulle efter sigende være en højtydende tomat som behøver god støtte da den sætter store tomater i klaser af
2-3 der kan variere i størrelsen 60 gram -> 1 kilo. De fleste ligger omkring 150->500 gram. Tomaten er
hjerteformet rød/mørk pink. Den er aromatisk og flot når den skæres i skiver som er hjerteformede. Robust
plante der klarer sig godt på friland og i drivhus. Kulderesistent. God til henkogning. 1-1,5 meter høj. Saftig
og smagfuld. Glæder mig til at se og smage den til sommer. OBS! skal ikke knibes.

Favorita
(Frø af 2016 høst i haven)
Cherrytomat som smager skønt.
Havde store klaser hængende fra en høj plante i en plantesæk ovenpå en kapilærkasse,
hvor den selv kunne suge al den vand og næring til sig den blev budt, og det trivedes den rigtigt godt med.
Tomaten er som navnet en af mine favoritter og den har et stort udbytte.

Totem
(Frø af 2016 høst i haven)
Planten skulle blive omkring 50 cm høj – den jeg havde i haven 2016 blev noget højere og gav mange tomater.
Dette er en busktomat som ikke skal knibes og den er god i krukker.
Ved ikke helt om jeg var tilfreds planten og med smagen.
Brugte den som fyld til tomatsauce som jeg konserverede på glas,
og til det formål var den fin, i og med at selve tomaten var pæn stor.
Men jeg giver den en chance mere her til sommer da der står i forskellige bøger at den har en dejlig smag ;)

Tiny Tim
(Frø af 2016 høst i haven – Oprindelige plante fra HD*)
Let at dyrke denne cherrytomat i krukker på altanen eller terrassen.
Stort udbytte af små søde tomater.
Trives bedst i næringsrig og veldrænet jord.
Må ikke udtørre men ej heller vælte i vand. Find en fin balance.
Skuddene i bladhjørnerne skal ikke knibes.
Rusk let i blomsterklaserne så frugtsætningen kan fremmes.

Strib Tomat HD*
Lille stribet tomat fra Heidi.
Skulle efter sigende give ganske godt samt være sød og god.

Gul Tomat HD*
Lille tomat fra Heidi.
Skulle efter sigende give ganske godt samt være sød og god.

Netto Cocktail HD*
Lille tomat fra Heidi.
Skulle efter sigende give ganske godt samt være sød og god.

HD* = Frø fra Heidi Daniel og sået i februar. Der intet navn på sorten andet end det jeg har skrevet…
spændende hvilke tomater det så bliver til i løbet af sommeren 2017 ;)

Tomater i kapilærkasser og krukker (se plan nr. 7.)
Tror at de tomatplanter som ikke skal være i ampler skal fordeles som nedenstående i de forskellige kasser, baljer og krukker rundt i haven.
Der bliver sikkert plads til ændringer efterhånden som de bliver plantet til,
da jeg lige skal se, om de svageste og mindste tomatplanter bliver stærkere de næste fjorten dage.
Men den foreløbige plan er således…

Tomatplanter i kapillærkasser mellem stolpe på terrassen (6 stk)
Udplantet 14. maj 2017

San Marzano

Tiny Tim

Jordbærtomat

Jersey Devil

Cherry Tomat Føtex
Money Maker

San Marzano

Tomatplanter i kapillærkasser ved rækværk på terrassen (3 stk)
Udplantet 15. maj 2017

Anna Russian

Gul Tomat HD

Favorita

Tomatplanter i kapillærkasse ved rækværk bagerst i haven (3 stk)
Udplantet 15. maj 2017

Jersey Devil

Netto Cocktail HD

Anna Russian

Tomatplanter i stor sort balje (3 stk)
Udplantet. 16. maj 2017

Strib Tomat HD

Gul Tomat HD

Favorita

Tomatplanter i krukker/murerspande placeret rundt i haven (11 stk)

Netto Cocktail HD
2 stk

Hundreds and
Thousands 2 stk

Cherry Føtex
Money Maker 2 stk

Jordbærtomat
1 stk

Maskotka
1 stk

Sweet Pea Currant
2 stk

Tumbling Tom Red
1 stk

Krydderurter i haven (se plan nr. 9)
De fleste af mine krydderurter står i murerspande og det har de det super godt med. Rundt omkring kan der også være andre krukker eller potter – hvor der er
plads om sommeren, skal der være en blomst, en krydderurt eller andet spiseligt 

Basilikum Napolitano

Basilikum Genovese

Basilikum Rød
Genovese

Citronmelisse

Citronverbena

Cola Malurt

Estragon, fransk

Karryplante

Mynte, Marokansk

Mynte, Chokolade

Oregano, Vild

Oregano, Kompakt

Oregano Hot & Spicy

Purløg

Persille, Krus

Persille, Blad

Persilleselleri

Rosmarin

NY i haven 2017
Appelsintagetes

Ny i haven 2017
Lakridstagetes

Sar – Peberurt

Timian, Alm.
’Rainbow Falls’

Timian
Appelsin

Timian, Citron
’Doone Valley’

Timian, Citron
Thymus Serpyllum

Timian, Citron
’Silver Queen’

NY i haven 2017
Basilikum
’Citron’

NY i haven 2017
Koriander

NY i haven 2017
Ingefær

NY i haven 2017
Rød Brøndkarse

NY i haven 2017
Ærteskud

Ny i haven 2017
Basilikum
’Kanel’

Ny i haven 2017
Basilikum
’Græsk’

NY i haven 2017
Olivenurt

NY i haven 2017
Japansk Bladmynte

NY i haven 2017
Rødbladet syre

Chiliplanter (se plan nr. 10.)
Trinidad Morouga Red Scorpion
Cap. Chinese
Frø af 2016 høst i haven
Styrke 10+++ -> Scoville: 1.200,000 -> 2.000.000 -> OBS! Brug handsker når du rører chilier og plante
Vanvittig stærk chili med flydende capsaicin. Sund plante der bliver 60 cm høj i 5 ltr. Potte. Frugten er omkring
4 x 4 cm med en skorpionhale. Modner fra grøn til rød men er knap så stærk hvis den høstes grøn. Alt er dog
relativ! Bedst i krukke. Høstes 80-100 dage efter såning.

Chili Bhut Copenhagen IB*
Cap. Chinese
Styrke 10+++ -> Scoville: 800,000 -> 1.100.000 -> OBS! Brug handsker når du rører chilier og plante
Desværre har ingen af frøene spiret – øv! Så var det skønt at Bauhaus solgte dem – først en og så en mere til en
femmer! Er en ny dansk sort som er en variant af Bhut Jolokia og skulle være mega ultra stærk.
Bliver 80- 120 cm høj i drivhus. Høstes 90-110 dage efter såning.

Chocolate Scotch Bonnet
Cap. Chinese
Frø købt hos Aldershvile Planteskole februar 2017 - Havde dem i haven 2016 men glemte at tage frø.
Styrke 10 -> Scoville: 200,000 -> 400.000 -> OBS! Brug handsker når du rører chilier og plante
En Habanero type med 4 cm ovale foldede frugter som først er grønne og modne mørkbrune.
Rigtbærende men modner sent i september/oktober så bedst at sætte den i en krukke der kan tages ind medmindre
du har drivhus. Bliver 50 cm høj i krukke og 70 cm i plantesæk i drivhus. Høstes +100 dage efter såning.

Scotch Bonnet Red
Cap. Chinese
Frø købt fra UK via eBay februar 2017
Styrke 10 -> Scoville: 150,000 -> 350.000 -> OBS! Brug handsker når du rører chilier og plante
Ligesom søsterplanten ovenover modner denne sort også sent og er derfor god i 5 ltr. Krukker som
eventuelt kan tages ind og sætte i vindueskarmen. Modner fra grøn til rød og skulle være megastærk
moden så smag varsomt. Høstes +100 dage efter såning.

Hot Lemon (Aji Lemon Drop) HD*
Cap. Baccatum
Styrke 7 -> Scoville: 15,000 -> 30.000
Har læst mig til at Hot Lemon også hedder Aji Lemon Drop. Frøene kommer fra Heidi og det bliver spændende at se
planten vokse samt smage chilierne når de kan høstes. Bliver 40-50 cm i krukke og 75 cm i plantesæk og frugten bliver
4-6 cm lang. Der findes også en chili der hedder Habanero Hot Lemon af cap. Chinese, men jeg tror ikke det er den
da frøene spirede hurtigt og nemt. Cap. Chinese spirer ikke så hurtigt… Høstes 120 dage efter såning.

Aji Omnicolor HD*
Cap. Baccatum
Styrke 8 -> Scoville: 30,000 -> 50.000 -> OBS! Brug handsker når du rører chilier og plante
Er en pragtfuld plante med 6 cm lange frugter i et fyrværkeri af farver. Som umoden er frugterne hvide/lilla og senere
orange/røde med en solbær lime aroma. Stort udbytte og kan dyrkes på friland. Bliver 50 cm høj i 5 ltr. Krukker og
omkring 100 cm i plantesæk. Perfekt til syltning, wokmad og fisk m.m. Høstes 100-120 dage efter såning.

Chili Citron IB*
Cap. Baccatum
Styrke 6 -> Scoville: 10,000 -> 50.000
Skulle smage helt vidunderlig sammen med fisk og skaldyr. Planten bliver 60 cm høj i 5 liter krukke og helt op til 120 cm
i plantesæk. Frugten bliver 7 cm lang. Giver højt udbytte. Høstes 70-80 dage efter såning.

Tapas
Cap. Annuum
Styrke 6 -> Scoville: 30,000 -> 50.000
Frø af 2016 høst i haven. Desværre er der ingen af frøene som har spiret – øv! Har købt en plante for en femmer i
Bauhaus og den er fuld af chilier her i juni måned – lækkert lækkert!
Planten bliver 70 cm høj på rette spot et lunt sted og med 7 cm lange frugter. Modner fra grøn til rød og jeg var
begejstret for den sidste sommer. Høstes 70-80 dage efter såning.

Long Slim Red Cayenne
Cap. Annuum
Frø af 2016 høst i haven
Styrke 6 -> Scoville: 30,000 -> 50.000
15 cm lange slanke frugter. Modner tidligt fra grøn til rød. God i krukke hvor den bliver 50 cm høj. I plantesæk
omkring 70 cm høj. Stort udbytte og er perfekt til tørring og knusning til pulver. Høstes 70-85 dage efter såning.

Chili Cheyenne IB*
Cap. Annuum
Styrke 6 -> Scoville: 30,000 -> 50.000
Glæder mig til at smage denne 5-8 cm lange frugt, som skulle modne tidligt fra grøn til orange. Skulle også give et
stort udbytte. Plantes i 5 ltr. Krukke bliver planten 40-60 cm høj og noget højere i plantesæk.
Høstes 70-80 dage efter såning.

Lang Rød Chili HD*
Cap. Annuum
Styrke 6 -> Scoville: 30,000 -> 50.000
Har fået frøene af Heidi og tror måske det er den samme som Long Slim Red Cayenne.
Spændende bliver det når den først sætter frugter.

Chilhuacle Negro HD*
Cap. Annuum
Styrke 5 -> Scoville: 1,200 -> 2.000
Spændende mexikansk sort med frugter der ligner en miniature af peberfrugter. Modner fra grøn til en lækker
mørkebrug farve. Ved modenhed skulle frugten smage lidt rosinagtig med styrke. Bedst i drivhus men et lunt spot på
terrassen i en 5 ltr. Krukker, er også perfekt. Bliver 50 cm høj. Høstes 80-90 dage efter såning.

Early Jalapeños
Cap. Annuum
Styrke 5 -> Scoville: 2,500 -> 10.000
Frø af 2016 høst i haven. Desværre er der ingen af frøene som har spiret – øv! Har købt en plante og fået en af Heidi
som fik mine frø fra 2016 til at spire – så det er bare dejligt.
Var rigtig glad for denne plante sidste år og den havde pænt store frugter på 7-8 cm. Early Jalapeños er speciel god til
nordiske lande da den modner tidlig og er kuldetolerant. Bliver 40-50 cm høj. Høstes 75 dage efter såning.

Elegance
Cap. Annuum
Styrke 7 -> Scoville: 15,000 -> 30.000
Købt i Bauhaus i begyndelsen af april. Bliver 40-45 cm høj med 4 cm lange frugter der går fra grøn til rød i
modning. God i vindueskarm samt drivhus og et lunt sted på terrassen. Høstes 80 dage efter såning.

Apache
Cap. Annuum
Styrke 5 -> Scoville: 75,000 -> 80.000
Frø af 2016 høst i haven. Desværre er der ingen af frøene som har spiret – øv! Måtte ud og købe en plante, købte
faktisk to da Bauhaus solgte ud for en femmer stykket! Var glad for den i sommeren 2016 og den gav mange frugter
som var 5 cm lange. Planten bliver ikke så høj kun omkring 30-40 cm men til gengæld modner den tidligt. Høstes 7080 dage efter såning.

Pimiento Padrõn HD*
Styrke 1 -> Scoville: 500 -> 1.000
Tapa-chili som lynsteges i olivenolie og smager himmelsk med lidt salt og stadig varm. Styrken
kan variere meget og der skrives at den kan overraske i styrke ved at 1 ud af 5 frugter kan være
meget stærk og de andre meget milde. Kaldes også for Russisk Roulette Chilier.
Planten kan blive 2 meter høj. Frugter bliver fra 5-10 cm lange.
Pluk ofte det fremmer og holder produktionen i gang. Høstes 70-90 dage efter såning.

Marconi Golden Sweet Pepper
Frø fået i gave fra UK da jeg købte frø via eBay februar 2017
Styrke 0 -> Scoville: 0
Skulle være en lækker peberfrugt med frisk sødlig smag som alm. Peber – blot sødere. På trods af de meget
store frugter er denne variant meget hurtig til at sætte frugter og modne dem. Skulle give et stort udbytte
på friland et lunt sted. Høstes 70-80 dage efter såning.

California Wonder Sød rød peberfrugt
Frø fået i Føtex og sået i medio april 2017
Styrke 0 -> Scoville: 0
Skulle være en lækker peberfrugt med frisk sødlig smag som alm. Peber – blot sødere.
På trods af de meget store frugter er denne variant meget hurtig til at sætte frugter og modne dem.
Skulle give et stort udbytte i drivhus hvis de første 7-8 blomsterknopper knibes så væksten bliver bedre.
Ved ikke om den går på friland et lunt sted. Høstes 70-80 dage efter såning.

IB* = Frø fra min svoger Ib Jensen og sået i januar/februar
HD* = Frø fra Heidi Daniel og sået i januar/februar

Chili planter
Tilføjet fra 29. april 2017 og frem simpelthen fordi der er svært at gå forbi dem…

Hot Banana
Cap. Annuum
Købt i NETTO 29. april 2017 fordi den så spændende ud…
Styrke 3-4 -> Scoville: 5.000-> 10.000
Sætter 12 cm lange buede frugter i farverne grøn, gul og rød.
Smagen går fra ærteagtig til moden mango når den er stærkest.
Planten er kuldetolerant og bliver 60-70 cm høj. Høstes 60-75 dage efter såning.
Skulle efter det jeg, har læst mig til, give et stort udbytte på terrassen et lunt sted eller i drivhus..

Cosmo
Cap. Annuum
Købt i Bilka 30. april 2017 fordi Jonas kunne lide farven lilla…
Styrke 7 -> Scoville: 30.000 -> 50.000
Cosmo har 4-5 cm lange hængende frugter som skifter farve fra lilla til rød.
Rigtbærende i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 25-40 cm høj. Høstes 70-80 dage efter såning.

Habanero
Cap. Chinese
Købt i Bilka. april 2017
Styrke 9-10-> Scoville: 100.000-> 800.000 -> OBS! Brug handsker når du rører chilier og plante.
Buttede krøllede chilier som går fra farven grøn over i orange for til sidst som overmoden bliver rød – og stærkest.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke. Høstes 90-100 dage efter såning.

Hot Fajita
Cap. Annuum
Købt i NETTO 2. maj 2017 fordi fordi fordi jeg ik ku la vær…
Styrke 6 -> Scoville: 15.000 -> 30.000
Har lange slanke chilifrugter hængende som modner fra grøn til rød.
Rigtbærende i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 45-65 cm høj. Høstes 75-80 dage efter såning.

Tips om at tage frø fra Chili
Fra bogen ’Den lille rødglødende chilidyrker’ af Kay Maguire








Sørg for at det ikke er en F1 hydrid der tages frø fra.
Isoler planten fra andre chiliplanter, så der ikke sker krydsbestøvning.
Vent, til frugterne er helt modne, før frugterne høstes – der er IKKE modne frø i grønne chilier.
Høst kun fra sunde planter
Fjern frøene og bred dem ud i et enkelt lag på et stykke køkkenrulle. Dup dem tørre og tjek om der er ødelagte frø.
Lad dem tørre et varmt sted i et par uger og gem dem i papirkuverter på et køligt, mørkt og tørt sted. Husk at skrive navn og år på for alle chilifrø
ser ens ud.
I gennemsnit holder frøene et par år.

Tips om at tage frø fra Chili
Fra bogen ’Den lille stærke om Chili’ af Lene Tvedegaard Gartneri Toftegaard








Tag frø og evt. de hvide frøstrenge ud af chilifrugten.
Lad frøene tørre ved stuetemperatur f.eks. på madpapir, til de er hårde og har en raslende lyd, når man roder i dem. Frøene kan også tørres i ovnen
ved 30 grader. Vandindholdet går typisk fra 34 procent til 7 procent efter tørring.
Sorter frøstrenge og misfarvede og knækkede frø fra.
Opbevar frøene i et kaffefilter, helst ubleget. Kaffefilteret kan suge den fugt der evt. er tilbage i frøene. Opbevar frøene tørt og køligt og mørkt. Husk
at skrive navn og årstal på poserne.
Det er forskelligt, hvor mange år frø kan bevare spiringsevnen. Lav en lille spireprøve på et stykke fugtig køkkenrulle i januar.
Frø der er tørret og opbevaret optimalt, bevarer normalt spiringsevnen i flere år.
Frø fra F1 hybridsort er en ikke en god ide, da disse er en kombination af flere og giver en udspaltning i afkommet.

OBS! Stærke chilisorter kan irritere hud og negle så brug tynde handsker når du arbejder med disse.

Tips om Overvintring af Chiliplanter
Overvintring af chiliplanter giver ikke et forspring i forhold til planter der er dyrket fra frø.
Men de blomstrer dog tidligere og sætter flere frugter med alderen!






Bedste chiliplanter til overvintring er de stærkeste af slagsen – som regel Capsicum Chinese sorter, som f.eks. Trinidad Morouga Red Scorpion og
Scotch Bonnet. Capsicum Annuum er de sværeste til at overvintre, men til gengæld de letteste til at have på friland!
Planterne gøres klar til vinteren omkring september når temperaturen om natten er for lav. Vælg kun de stærkeste planter og flyt dem til Drivhuset
eller en varm og solrig vindueskarm. Fjern de resterende chilier og umodne frugter fra planten.
Skær grenene ned til omkring 5 cm. Det kan virke drastisk, men det forhindrer planten i at bruge sin allerede begrænsede energi på blade og grene
vinteren over.
Plant chilierne i en frisk ny pottemuld, og vand dem kun når det er nødvendigt. Sørg for at jorden kun lige er fugtig.
Så snart planterne begynder at vokse igen om foråret, giver man dem gødning med højt kvælstofindhold, der fremmer masser af frisk ny vækst.

Tips om Chili i problemer
Plukket her og der fra bøger, Nettet og gamle husråd






Bladlus elsker chiliplanter. De ødelægger ikke planten som sådan, men det er ikke sjovt at have lus!
Har fundet et par tip & tricks og opskriften kommer her: NEEM Olie 100 % 5 ml pr. liter vand tilsat 2 ml. Blandes grundigt og sprayes på planten
tidlig morgen eller aften da planten ikke kan tåle at blive sprøjtet i direkte solskin. Har også fundet en opskrift med brun sæbe, sprit og vand –
Google hvor meget af hver ingrediens der skal til så du ikke ødelægger chiliplanten ved at have for meget sprit eller sæbe i.
Snegle elsker også chiliplanter – fjern dem lige så snart du ser dem!
Mellus kan også forekomme på friland og ikke kun i drivhuset. Man kan købe klistrefælder til drivhuset eller google biologiske bekæmpelsesmidler
på Nettet eller købe det i havecentre.
Røde spindemider i drivhuset er heller ikke et sjældent fænomen og årsagen kan være at der er for varmt. Øg fugtigheden i huset ved evt. at væde
gulvet hver dag i varmt vejr. Planter der er inficerede fjernes med det samme og vask dem. Sørg for at miderne er væk i drivhuset før planterne sættes
retur. Der findes også en rovmide Phytoseiulus Persimilis man kan sætte ind i drivhuset.

Tips om Chili generelt, på friland, drivhuset og i Norden
Plukket her og der fra bøger, Nettet og gamle husråd










Chilier kan bedst lide at stå i en krukke for sig selv så plant ikke flere sammen. Og de kan bedst lide krukker af en størrelse fra 5-10 liter. Hvis de
plantes direkte på friland skal der mindst være 40 cm imellem planterne – samme i plantesække.
Sørg altid for at jorden er fugtig uden at den svømmer i vand.
Hvis du har sået frøet selv og fået det til at spire skal du beskære planten når den er omkring 30 cm høj – toppen skal klippes af og du kan læse dig
til, eller se på Nettet hvordan. Uhh… det ser drastisk ud, men gør at planten bliver mere busket, sundere og giver flere frugter.
Husk også at nippe de første 6-10 blomster af, da det fremmer frugtsætningen.
Jo flere frugter du senere plukker gør også at planten producerer flere – og det kan vi lide ;))
Chilisorter som Capsicum Annuum, Baccatum og Frutescens er som regel gode på friland. Sorten Capsicum Chinese er ikke lige så kuldetolerant og
trives bedst i drivhus eller en varm vindueskarm. Alle chiliplanter har det bedst med masser af sol og lys samt fugtig jord og allerhelst i deres egen
krukke.
Verden er inddelt i klima zoner og i lille Danmark er der hele 4 af slagsen. Kan blive helt misundelig på min svoger og søster da de ligger lige på
grænsen til en varmere zone, og dermed har bedre mulighed for at dyrke chiliplanter på friland ;)

Chilisorter som Capsicum Annuum, Baccatum og Frugtscens er som regel gode på friland. Sorten Capsicum Chinese er ikke lige så kuldetolerant og
trives bedst i drivhus eller en varm vindueskarm. Alle chiliplanter har det bedst med masser af sol og lys samt fugtig jord og allerhelst i deres egen
krukke.

Planter til egen have optalt 27. maj 2017
Tomat- og Agurkeplanter

Tumbling Tom Red x 4
Romello x 3
Hundreds and Thousands
x3
Maskotka x 4

Chili- og Peberfrugt planter

Trinidad Morouga Red
Scorpion x 5
Bhut Copenhagen x 2
Chocolate Scotch Bonnet
x4
Scotch Bonnet Red x 10

Sweet Pea Currant x 6

Hot Lemon HD* x 5

Losetto x 2

Omnicolor HD* x 6

San Marzano x 2

Chili Citron IB* x 3

Jordbærtomat x 2

Anna Russian x 2

Tapas x 1
Long Slim Red Cayenne x
4
Chili Cheyenne IB* x 3

Favorita x 2

Lang Rød Chili HD* x 4

Tiny Tim x 2

Chihuacle Negro HD* x 3

Strib Tomat HD* x 1

Early Jalapeños x 2

Gul Tomat HD* x 2

Elegance x 1

Netto Cocktail HD* x 2
Cherry Tomat Føtex x 3
(Money Maker?)
I alt 42 tomatplanter

Apache x 2

Baby Skoleagurk x 2

Cosmo x 2

Jersey Devil x 2

Pimiento Padrõn x 3
Hot Banana x 1

Hot Fajita x 1
Habanero x 1
Chili ? x 1 - måske
Omnicolor
I alt 64 Chiliplanter
Marconi Golden x 2
California Wonder Føtex
x4
I alt 6 Peberfrugtplanter
Tror jeg gik lidt over gevind med såningen i februar men frøene var jo meget små til mit forsvar… ;)
Nå men i skrivende stund er der udplantet i egen have:
42 tomatplanter
2 agurk planter
64 chili planter
6 peberfrugt planter
… resten af planter der spirrede i foråret er givet væk!
Men det er da meget godt gået når jeg lagde ud med at have knap 100 tomater og lidt over 90 chilier… så nogen har fået et par planter 
Min haveplan vil løbende blive redigeret og en ny lagt på min blog.

Chili i drivhus, mistbænk og potter (se plan nr. 10. og 11.)
Chiliplanter i drivhus (15 stk)

Chili Citron IB*

Long Slim Red
Cayenne

Cosmo

Habanero

Chihuacle Negro HD

Trinidad Morouga Red
Scorpion

Hot Banana

Chili Cheyenne IB*

Scotch Bonnet
Chocolate

Hot Lemon HD*

Bhut Copenhagen

Omnicolor HD*

Chiliplanter i mistbænken ’Det sminkede lig’ (8 stk)

Hot Fajita

Cosmo

Apache

Early Jalapeños

Trinidad Morouga Red
Scorpion

Lang Rød HD

Bhut Copenhagen

Hot Lemon HD

Chiliplanter – bakke på træhylde ved grill (3stk)

Tapas

Elegance

Early Jalapeños

Chiliplanter på zinkreol i zinkspande
øverste hylder (3 stk)

Scotch Bonnet Red

Chocolate Scotch
Bonnet

Trinidad Morouga
Red Scorpion

Chiliplanter – bakke på Zinkbord (5 stk)

Chihuacle Negro
HD*

Omnicolor HD*

Chili ?

Apache

Lang Rød HD*

Chiliplanter – på rækværk v/Grill i brune potter(2 små og 2 større) (4 stk)

Scotch Bonnet
Red

Scotch Bonnet
Red

Scotch Bonnet
Red

Scotch Bonnet
Red

Chiliplanter – ny hylde på rækværk v/bænk (8 stk)

Chili Cheyenne IB*

Chocolate Scotch
Bonnet

Chihuacle Negro
HD*

Hot Lemon HD*

Trinidad Morouga
Red Scorpion

Omnicolor HD*

Chili Citron IB*

Long Slim Red
Cayenne

Chiliplanter i krukker og murerspande rundt i haven – 16 stk.

3 x Pimiento Padrõn - i
3 stk spande

1 x Omnicolor HD - i
1 stk spand

1 x Chili Cheyenne IB i
1 stk spand

1 x Hot Lemon HD - i
1 stk høj zinkpotte

Rundt i Haven

1 x Chili Citron - i
1 stk spand

1 x Hot Lemon HD - i
1 stk spand

5 x Scotch Bonnet Red
i 5 stk diverse krukker

2 x Omnicolor - i 2 stk
mellemstore zinkpotter

Chiliplanter i 3,6 ltr firkantede sorte potter (5 stk)

Lang Rød HD*
2 stk

Long Red Slim Cayenne
-2 stk

Chocolate Scotch
Bonnet - 1 stk

Marconi Golden Peberfrugt planter i stor sort balje (2 stk)

Marconi Golden

Marconi Golden

California Wonder peberfrugt planter i to grå krukker (4 stk)

California
Wonder

California
Wonder

California
Wonder

California
Wonder

Agurkplanter ’Baby’ i stor sort balje (2 stk)

Agurk 'Baby'
Skoleagurk

Agurk 'Baby'
Skoleagurk

12. maj 2017 – det er stadig koldt udenfor selvom det tegner lidt lysere i dag store bededag!
Håber at kunne færdiggøre en hel del af mine projekter i haven i dag!

Vidste bare jeg blev fristet… til at dreje fra og køre forbi Toftegaard Gartneri når jeg alligevel var på de kanter,
og selvfølgelig kunne jeg ikke lade være med at købe disse to chilier til samlingen,
som nu er udvidet til 66 chiliplanter her lørdag den 3. juni 2017!

Royal Black
Cap. Annuum
Købt 3. juni hos Toftegaard Gartneri fordi den så spændende ud… har dog nedgraderet dens styrke
fra 9 til 7 efter at have slået den op forskellige steder – tror ikke den er så stærk som der stod på!
Styrke 7 -> Scoville: 15.000 -> 30.000
Har 2-3 cm aflange frugter som modner fra grøn til mørk lilla næsten sort.
Rigtbærende i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 60-80 cm høj. Høstes 90-100 dage efter såning.

Purple Peach
Cap. Chinese
Købt 3. juni hos Toftegaard Gartneri fordi den så spændende ud…
Styrke 7 -> Scoville: 10.000 -> 30.000
Har runde ferskenformede dia 3 cm frugter som modner fra lilla til rød.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 50-65 cm høj. Høstes 90-110 dage efter såning.

Chili planter 2018
Er her fra juni begyndt at tænke sommer 2018 og har derfor indkøbt fra eBay følgende frø fra henholdsvis England og Australien…

Barak
Cap. Annuum
Købt 1. juni via eBay UK fordi den ser spændende ud… indeholder 60 frø
Modtaget 8. juni – det er samme tid at modtage brev fra UK som fra DK.
Styrke 7 -> Scoville: 50.000
Frugten bliver aflange 5 cm og i farverne grøn, lilla, gul, orange og rød.
Høstes 60-100 dage efter såning og skulle være rigtbærende. Bliver 50-60 cm høj.
Bedst i drivhus, vindueskarm og et lunt sted på terrassen

Fish
Cap. Annuum
Købt 1. juni via eBay UK fordi den ser spændende ud… indeholder 60 frø
Modtaget 8. juni i postkassen
Styrke 8 -> Scoville: 45.000 -> 75.000
Fish har 10-15 cm lange hængende stribede frugter som skifter farvene grøn, hvid, orange, gul og rød.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 45-80 cm høj og kan høstes 80 dage efter såning.

Onza
Cap. Annuum
Købt 1. juni via eBay UK fordi den ser spændende ud… indeholder 30 frø – modtaget 8. juni.
Styrke 7-> Scoville: 5.000-> 30.000
Aflange chilier på 7,5 cm og dia 2 cm som får en dyb rød farve. Planten bliver omkring 85 cm høj.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke. Høstes 90-100 dage efter såning.

Corbaci
Cap. Annuum
Købt 1. juni via eBay UK fordi den ser spændende ud… indeholder 75 frø – modtaget 8. juni.
Styrke 1-2 -> Scoville: 500 -> 1.000
Lange frugter på 25-30 cm – planten skal opbindes da den kan knække uden.
Er meget produktiv og giver mange mange chilier i farverne grøn, gul, orange og rød.
Høstes 75 dage efter såning. Bliver 60 cm høj.
Bedst i drivhus, vindueskarm og et lunt sted på terrassen.

Aji Fantasy White
Cap. Baccatum
Købt 1. juni via eBay AU fordi den ser spændende ud… indeholder 5 frø
Styrke 2 -> Scoville: 1.000
Hvide eller cremefarvede klokkeagtige frugter med en størrelse på 4-6 cm.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 60-90 cm høj og høstes 80 dage efter såning.

Sangria
Cap. Annuum
Købt 1. juni via eBay AU fordi den ser spændende ud… indeholder 5 frø
Styrke 2-3-> Scoville: 1.000-> 5.000
En plante der er bredere en den er høj. Bliver 15-30 høj og 30-40 cm bred med farverige chilifrugter i pink, lilla,
orange, hvid og røde farver. Høstes 85(lilla)-120(rød) dage efter såning.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke.

Chili planter 2018
Er her fra juni begyndt at tænke sommer 2018 og har derfor indkøbt fra eBay følgende frø fra henholdsvis England og Australien… plus ønsker!

Chinese Five Color
Cap. Annuum
Købt 1. juni via eBay AU fordi den ser spændende ud… indeholder 10 frø
Styrke 7 -> Scoville: 30.000
Oprette frugter på 3 cm i et orgie af farverne lilla, creme, lysegul, orange og rød.
Høstes 85 dage efter såning. Planten er lille og busket med en højde på 50-60 cm.
Bedst i drivhus, vindueskarm og et lunt sted på terrassen.

Blue Turquoise
Cap. Chinese
Købt 6. juni via eBau UK fordi det skal afprøves om der virkelig findes en chili i den farve!
Styrke X -> Scoville: X -> X
Kan ikke finde informationer om chilien

Pink Tiger
Cap. Chinese
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 10-> Scoville: 200.000-> 350.000
Aflange krøllede creme og pink farvede frugter. Planten er så ny at den ikke er stabil. Bliver 90-120 cm høj.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke. Høstes 100+ dage efter såning.

Masquerade
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 7 -> Scoville: 50.000
Frugten bliver aflange 5 cm og i farverne grøn, lilla, gul, orange og rød.
Høstes 60-100 dage efter såning. Planten skulle være lille og busket med en højde på 50-60 cm.
Bedst i drivhus, vindueskarm og et lunt sted på terrassen. Rigtbærende.

Apricot
Cap. Baccatum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 8 -> Scoville: 45.000 -> 75.000
Fish har 10-15 cm lange hængende stribede frugter som skifter farvene grøn, hvid, orange, gul og rød.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 45-80 cm høj og kan høstes 80 dage efter såning.

Turkish Charleston
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 7-> Scoville: 5.000-> 30.000
Aflange chilier på 7,5 cm og dia 2 cm som får en dyb rød farve. Planten bliver omkring 85 cm høj.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke. Høstes 90-100 dage efter såning.

Chili planter 2018
Ønskes…

Afghan Short
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 6-7 -> Scoville: 10.000 -> 20.000
Oprette frugter på 6-8 cm spændende fra grøn over i rødsort.
Høstes 70-85 dage efter såning. Planten bliver omkring 75-80 cm høj.
Bedst i drivhus, vindueskarm og et lunt sted på terrassen.

Afghan Long Hot
Cap. Chinese
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 8 -> Scoville: 45.000 -> 75.000

Pinocchios Nose
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 7-> Scoville: 15.000-> 30.000
Frugterne bliver 20-30 cm lange med en diamenter på 2 cm. Farven er dyb rød og planten bliver 90-120 cm høj og
60 cm i omkreds. Høstes 85 dage efter såning.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke.

Fatali
Cap. Chinese
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 9 -> Scoville: 125.000 -> 325.000
Stærk aflang krøllet orangegul frugt på 6-8 cm med en tykkelse på 2-4 cm. Sorten stammer fra Central og sydelige
Afrika. Får en smuk varm farve og bliver 50-90 cm høj. Høstes 100-120 dage efter såning. Bedst i drivhus eller et lunt
sted på terrassen og i sin egen krukke.

Equador Purple
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 7 -> Scoville: 15.000 -> 30.000
Smukke purpur og røde chilifrugter på 3x1 cm. Planten bliver 70 cm høj
og kan høstes 80-90 dage efter såning.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.

Serrano Purple
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke -> Scoville:

Chili planter 2018
Ønskes…

Jamaican Bell
Cap. Baccatum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke -> Scoville:

Bishops Crown
Cap. Baccatum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 2 -> Scoville: 1.000
Klokkeformede milde røde frugter.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 75 cm høj med en diameter på 50 cm og kan høstes 90-100 dage efter såning.

Mushroom
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke -> Scoville:

Joe´s Long
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 5 -> Scoville: 5.000 -> 10.000
Får frugter der er 20-30 lange. Sorten er en gammel italiensk en og den skal opbindes så den kan bære de lange chilier.
Høstes 60-85 dage efter såning. Bliver kun 50 cm høj med en diameter på 40 cm.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen.

Ufo Purple
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 7 -> Scoville: 20.000 -> 50.000
Får flotte lilla/purpur farvede frugter i størrelsen 4-5 cm.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 1,5 meter høj så opbinding er nødvendig. Kan høstes 80 dage efter såning.

Filius Blue
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 6-7-> Scoville: 20.000-> 30.000
Smukke små purpurfarvede frugter. Får en diamenter på 45 cm og bliver 50 cm høj.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke. Høstes 90 dage efter såning.

Numex Centinential
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 3-4 -> Scoville: 1.000 -> 5.000
2 cm små frugter i flere farver b.la. lilla og rød.
Høstes 95-120 dage efter såning. Planten får en højde på 60 cm med en diamenter på 45 cm.
Bedst i drivhus, vindueskarm og et lunt sted på terrassen.

Peruvian Purple
Cap. Baccatum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 8 -> Scoville: 45.000 -> 75.000
Fish har 10-15 cm lange hængende stribede frugter som skifter farvene grøn, hvid, orange, gul og rød.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 45-80 cm høj og kan høstes 80 dage efter såning.

Etna
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 7-> Scoville: 65.000
15-18 cm aflange chilier med en diameter på 2-2,5 cm. Bind planten op for at kunne holde frugterne. Planten
bliver høj og frugterne bliver røde.
Bedst i drivhus eller et lunt sted på terrassen i sin egen krukke. Høstes 70-80 dage efter såning.

Brazilian Starfish
Cap. Baccatum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 4-5 -> Scoville: 5.000 -> 30.000
Hængende røde stjerneformede frugter med en diameter på 3 cm.
God i både krukke indendørs eller drivhus og et lunt sted på terrassen.
Bliver 90-120 cm høj og 45-60 cm bred. Kan under optimale forhold blive helt op til 250 cm høj.
Høstes fra 90 dage efter såning.

Bolivian Rainbow
Cap. Annuum
Ønskes til sommeren 2018
Styrke 3 -> Scoville: 1.500 -> 2.500
Frugterne bliver 2 cm og står oprette i farverne grøn, lilla, gul, orange og rød.
Høstes 60-100 dage efter såning. Planten får en højde på 60-90 cm og har mange frugter.
Bedst i drivhus, vindueskarm og et lunt sted på terrassen.

Jordbærtårne og krukker (se plan nr. 8.)
Honeoye
Er en amerikansk krydsning fra 1979 mellem sorterne Holiday og Vibrant.
Tidlig sort der modner i juni. Har store skinnende mørkerøde bær.
Bærret er fast med en god syrlig smag. God holdbarhed. Kan anvendes til frysning og syltning.
.

Sonata
Krydsning mellem Polka og Elsanta.
Har lyse faste middelstore bær med sød smag.
God holdbarhed og stort udbytte.
Kan anvendes til frysning og syltning.

Florence
Sen sort med store flotte mørkerøde bær med en frisk syrlig sød smag.
Sund og hårdfør jordbærplante der giver stort udbytte.
Kan anvendes til frysning og syltning.

Korona
Er hollandsk og en krydsning fra 1978 mellem sorterne Tunella og Induka.
De ligner lidt Senga Sengana bærrene.
Store flotte mørkerøde bær med saftig og sød smag. Stort udbytte.
Bærret er velsmagende men får let trykmærker.
Velegnet til frysning og syltning.

Elsanta
Er fra Holland og opstod som krydsning af sorterne Holiday og Gorella i 1981.
Stort fast bær og god holdbarhed.
Bærrene er lyse og store med en mild syrlig smag og høstes fra slut juni til og med juli.
Smager mest sødligt når de høstes sent.
Egner sig ikke til Syltning og bagning.

Senga Sengana
Er en tysk jordbærsort. Kom til Danmark i 50´erne.
Modner i juni. Bærrene er middelstore, lys røde og har megen jordbærsmag.
Ikke stort udbytte.
Egnet til frysning og syltning.

Felicia
Felicia er en sen sort med store skinnende bær.
Plukkesæson meget sen.
Ny sort med velsmagende lyst røde bær med let aroma.

Daroyal
Tidligt og velsmagende sødt og mørkerødt bær.

Malwina
Store, flotte mørkerøde skinnende jordbær, med rødt frugtkød der er søde i smagen.
Sent modne. En utrolig kraftigt voksende plante, bærrene sidder godt gemt i en skov af blade.
En ny meget sen, sød og velsmagende sort med smukke mørkerøde bær.

Pineberry
Ananasjordbær ’Pineberry’ er et hvidt jordbær med røde frø. ’Pineberry’ er faktisk en af de ældste jordbær sorter.
Oprindeligt var jordbærene hvide i Sydamerika og røde i Nordamerika (kendt som Scarlets).
Spontane krydsninger imellem chilenske hvide jordbær og de nordamerikanske Scarlets producerede Fragaria ananassa,
hvilket er basismaterialet for alle de fælles jordbær sorter, vi har i dag. Pineberry er meget mindre end røde jordbær.
Det der gør pineberry udseende så specielt er deres hvide kød, der er besat med røde frø. Duften og smagen af
pineberry skuffer aldrig - de attraktive bær har en fin antydning af ananas smag.
Anvendes fra ultimo juni.

Flair
Flair er en tidlig sort som er meget sød.
Kan udsættes for frost fordi den blomstrer så tidligt og det vil være trist for så giver den næsten intet udbytte.
Men den er en dejlig ’starter’ på jordbærsæsonen hvis vejret arter sig fra marts af…

Polka
Er også hollandsk og stammer fra 1987 ved krydsning af Induka og Siveta.
Mørkerøde middelstore bær med en god smag og fast konsistens.
Ligner den gamle sort Senga Sengana en del. Sund og hårdfør jordbærplante med højt udbytte.
Velegnet til frysning og syltning.

Ostara Delight
Remonterende sort der blomstrer og giver bær fra juli til frosten sætter ind.
Bærrene har en lys rød farve, middelstore og smager fortryllende, især i sensommeren.
Ønskes større udbytte i sensommeren fjernes de tidlige første blomster, så en ny blomstring sætter ind.

Ønsker også disse jordbærplanter til haven
Dybdahl
Er en af de ældste sorter i Danmark.
Modner tidligt og udbyttet er ikke stort.
De har dog en lang periode hvor bærrene modnes.
Bærrene er middelstore med en mild syrlig smag.
Tåler ikke at komme på køl. Velegnet til syltning.

Dania
Er dansk og en krydsning fra 1972 mellem Frigg og Dulcita.
Bærrene er store med en dybrød farve, fast konsistens og en mild smag.

Zephyr
Er en asiatisk/australsk sort der modner tidligt.
Smagen er frisk og en smule syrlig.

Salsa
Salsa er en af de sene jordbærsorter.
Høstes fra midt juni. Stort udbytte og bærstørrelse.
Bærrene er skinnede røde og meget velsmagende som ”i gamle dage”.
Egnet til frysning og syltning.

Rumba
Høstes tidligt.
Karakteristisk for Rumba er den høje ydelse og ensartet frugt form.
Nogle bær har en tendens til at have en lang konisk form, men størstedelen af bær har en rund konisk form.
Frugten har en skindende smuk rød farve.
Smagen i begyndelsen af sæsonen er sød og bliver bedre i løbet af høstsæsonen.

Jordbær hører den danske sommer til.
De smager henrivende og er en ren nydelse.
Jordbær er sunde og indeholder flere C-vitaminer end citroner og appelsiner.

Andre jordbærsorter som jeg er stødt på…

African Blue*

Alba

Arosa

Cambridge Favourite

Diamante

Elegance

Giant

Irma

Joly

Malling Centenary

Malling Opal

Miss

Perennial Red

Queen Elisa

Maya

Black *

Bonsai

Garda

Red Climbling

Royal Sovereign

Roxanna

Siba

Snow White

Sugar Lia

Sweethearts

Tallara

Ventena

Vibrant

*

Mount Everest

Antea

White Strawberry

* tja… hvis man kan få blå kartofler er det måske også muligt med blå jordbær – eller andre farver for den sags skyld!
Der er rigtig mange sorter/navne på jordbærplanter… Benica, Mojave, Linosa, Rania, Dely, Loran, Clery, Nabila, Camorosa, Galleta, Sparkle, Ozark Beauty,
Albion, Fenella, Cupid, Red Dream og mange, mange flere!

