Solsikken Produktinformation

PKL37 Grønkål. Rød. Kruset. - (Planter · Kål.)
Ekstra kruset og halvhøj grønkål med dybt violette og tæt-krøllede blade. Meget frost tolerant og
mindre modtagelig for angreb fra kålsommerfuglen end andre typer.Ekstrem flot i samplantning med
palmekål og grønkål.

Produkt infomation

Gode naboer

Dårlige naboer

Sort:

Red Curled
Brassica oleracea acephala sabellica

Kategori:

Planter

Subkategori:

Kål.

Agurk
Bønner
Jordbær
Porre
Rabarber
Radise
Ræddike
Salat
Selleri
Spinat
Tomat

Kartofler

Latin:

Vejledning
Høstudbytte på 100 m2

400 stk

Udplantningstid

Maj-juli

Plante- x rækkeafstand

50x50 cm

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

30-40 kg

Priser
1 bk. 10-30 35,00 kr.
10 bk. 10-30 300,00 kr.
stk.

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. 300 kan sendes med fragtmand. Plantebestillinger på under kr. 300,00 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 Kål.
ØNSKES KÅL I STORE MÆNGDER - KONTAKT OS FOR TILBUDKål har været brugt som nærings- og lægeplante i mange tusinde år.
Medicinsk, strøget som omslag mod forbrændinger, kroniske sår, smerter, insektstik, sidestik og iskias. God som gurglevand mod
halsbetændelse. Almindelig indtagelse mod bronkitis, mavesår, nervøsitet, eksamensskræk, dårlige nerver og søvnløshed. Alle kålsorter er lige
velegnede som lægeplante.Der tages forbehold for mislykket avl og udsolgte planter.

