Solsikken Produktinformation

PAG30 Drivagurk. Friland. - (Planter · Agurker.)
Udvikler 20-25 lange, slanke, bitterfrie agurker, der kan forekomme let pigget.
Smagen er god og fyldig.
Planten er meget robust og giver et godt udbytte.
Udvikler kun hunblomster.
Bør ikke dyrkes sammen med agurker, der udvikler hanblomster.
Kan også dyrkes i væksthus.

Produkt infomation

Gode naboer

Dårlige naboer

Sort:

Tanja

Latin:

Cucumis sativus

Daikon
Radise
Ræddike

Kategori:

Planter

Subkategori:

Agurker.

Beder
Fennikel
Kål
Majs
Salat
Selleri

Vejledning
Høstudbytte på 100 m2

1500-2000 stk

Udplantningstid

Juni

Plante- x rækkeafstand

100x100 cm

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

40-50 kg

Priser
1 stk.
10 stk.

40,00 kr.
350,00 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 Agurker.
Generelt om Agurk
Agurkeplanter har en meget sart rodhals, som let angribes af svampesygdomme. Plant derfor højt og undgå at vande på rodhalsen.
Væksthusagurker ynder høj luftfugtighed og tåler ikke temperaturer under 10 grader.
Agurken er vanddrivende og påvirker urinvejsorganerne. Romerne brugte den mod fedme. Som ansigtsmaske stimulerer og forbedrer den
huden, svaler og lindrer ved solskoldning.
Der tages forbehold for mislykket avl og udsolgte planter.

