Solsikken Produktinformation

415 Peberrod. - (Planter · Krydderurteplanter.)
Flerårig. 100-150 cm høj.
Hvide blomster. Roden indeholder store mængder C-vitaminer.
Anvendes frisk revet til røget, stegt eller kogt kød, til supper, fiskeretter, sennep og ikke mindst til
flødesovs.
Jorden skal være dybporøs i ca. 70 cms dybde. Roden plantes skrot ned i jorden - spidsen ca. 12
cm. nede, toppen 3 cm.
Efter en vækstperiode pudses/renses den for siderødder. Jorden skal være fugtig og løs. Tag fat i
toppen og vip forsigtigt roden op til lodret og rens siderødderne af.
Pas på ikke at fjerne eller beskadige rødderne på spidsen af roden. Derefter dækkes den med jord
igen.
Den mere skånsomme metode er at grave ned til roden og fjerne siderødderne. Formerer sig
hurtig. Høstes når den har en tykkelse på ca. 4 cm i diameter.
Lagres koldt vinteren over i sand eller i plastik.

Produkt infomation
Latin:

Armoracia rusticana

Kategori:

Planter

Subkategori:

Krydderurteplanter.

Vejledning
Hårdførhed

Fuld

Lysforhold

Sol-halvskygge

Jordforhold

Næringsrig, fugtig og dybporøs jord

Tips

Kan plantes året rundt

Priser
1 stk.
10 stk.

35,00 kr.
300,00 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. 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 Krydderurteplanter.
Flerårige krydderurter bør, for at bevare deres indhold af æteriske olier og alkaloider, udskiftes hvert 3-4 år.
Der tages forbehold for mislykket avl og udsolgte planter.

