Solsikken Produktinformation

PPE10 Peber. Grøn. - (Planter · Peber.)
Væksthus/lun terrasse. TMV resistent.
Busket type som danner grønne, kantede frugter med tyk frugtkød.
Frugterne kan blive røde, men har ikke den samme søde smag som den røde peber. En nem og
robust sort.
Dyrkes evt. mellem tomater og agurker i drivhuset.

Produkt infomation
Sort:

Yolo Wonder

Latin:

Capsicum annuum L.

Kategori:

Planter

Subkategori:

Peber.

Vejledning
Høstudbytte på 100 m2

50-80 kg

Udplantningstid

Juni

Plante- x rækkeafstand

40x80 cm

Gødningsforbrug af Økogødning 4% N. pr. kg. til 100 m2

30-40 kg

Priser
1 stk.

40,00 kr.

Generelt om Planter
<p>Solsikkens sortiment i økologiske planter:</p><p>
</p><p>Vi anbefaler, at planter altid bestilles på en separat ordre, da vi normalt ikke kan sampakke med andre varer. <br /><br
/>Plantebestillinger på minimum kr. 250 kan sendes med fragtmand. Plantebestillinger på under kr. 250,00 kan kun afhentes<span
style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana; font-size: 16px;">.</span></p>
<p>Planter leveres hurtigst muligt i løbet af april, maj, juni måned. 'Forventet leveringsdato' gælder således ikke for planteordrer.</p>
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Generelt om Peber.
Husk altid at nippe de første blomster, der kommer, dabladmassen på dette tidspunkt endnu er for lille til både at kunne producere frugter og
vokse. En bambusstok vil være nok som støtte eller opbinding. Alle pebersorter er velegnede til væksthus og lun terrasse.
Frugten virker fordøjelsesfremmende.Kan bruges udvortes i cremer og tinkur ved lungebetændelse, reumatisme og frostskader. Bladene kan
bruges mod sår og bylder.
Der tages forbehold for mislykket avl og udsolgte planter.

