Solsikken Produktinformation

PAS10 Asparges. - (Planter · Asparges.)
Asparges er en grønsag der bestemt er værd at vente 3-4 år på.
Grønne asparges fås ved at lade skuddet vokse frit, direkte op i sollyset.
Hvide asparges fås ved at holde hele planten hyppet.
De opgroede skud høstes nede i jorden.
Der høstes med stor forsigtighed de første år, da de skal have tid til at udvikle rodnettet.
Rødderne er meget skrøbelige og må ikke beskadiges under udplantning.
Må ikke udtørre og plantes bedst i fugtigt vejr.
Fuldt udbytte efter 4 år.
1 potte indeholder 2-3 planter.

Produkt infomation

Gode naboer

Sort:

Connover´s Colossal

Latin:

Asparagus officinalis

Kategori:

Planter

Persille
Salat
Spinat
Tallerkensmækker
Tomat

Subkategori:

Asparges.

Vejledning
Udplantningstid

Maj-juni

Plante- x rækkeafstand

40x125 cm

Hårdførhed

Fuld

Lysforhold

Sol

Jordforhold

Porøs og kalkholdig

Vokseplads

Lun og læ

Gødning

Første år før udplantning

Priser
1 potte 2-3
35,00 kr.
pl.
10 potter 2-3 300,00 kr.
pl.

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 Asparges.
Der tages forbehold for mislykket avl og udsolgte planter.
Afkog af roden kan anvendes mod vandladningsbesvær, nyre- og blæreinfektioner.

