Solsikken Produktinformation

PPO20 Porre. Som./efterår. - (Planter · Porrer.)
En sort der udmærker sig ved en meget stor produktion af 1. kvalitets porre.
Udvikler lange ca. 20-25 cm, lige, faste hvide skafter og mørkegrøn top.
Der forekommer ingen løgvækst på roden.
Til høst i efteråret og hen på vinteren. Kan på milde vintre blive i jorden. Også velegnet til koldhus
produktion til tidlig høst.

Produkt infomation

Gode naboer

Dårlige naboer

Sort:

Hilari

Latin:

Allium porrum L.

Kategori:

Planter

Beder
Bønner
Rødbeder
Ærter

Subkategori:

Porrer.

Gulerod
Jordbær
Kål
Pastinak
Persillerod
Salat
Selleri
Skorzonerrod
Tomat

Vejledning
Høstudbytte på 100 m2

1700 stk

Udplantningstid

Frostfrit

Plante- x rækkeafstand

5-10x50 cm

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

30-40 kg

Priser
1 bak 30-60 35,00 kr.
pl.
10 bak 30-60 300,00 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 Porrer.
Porreelskere bør dyrke både vinter- og efterårssorten, da høstsæsonen dermed strækkes fra juli til marts.
Porrer stiller ingen større krav til dyrkning og jordtype.
Inden udplantning studses top og rod. Bedste resultat opnås ved at plante i 15-20 cm dybe huller og i modsætning til anden plantning, at lade hullet stå
åbent. Dette kræver dog, at der vandes rigeligt til efter udplantning.
Da porrer ikke dækker jorden, kan der med fordel sås grøngødning mellem planterne, når porren er halvt udviklet.
Dette gør det også nemmere at høste vinteren igennem, da porren derved ikke så nemt fryser fast i jorden.
Porre høre til løgfamilien. Medicinsk er de ikke så kraftigvirkende som løg. Se tekst ved løg.
Der tages forbehold for mislykket avl og udsolgte planter.
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