Solsikken Produktinformation

PCH15 Chili. Piment de Cayenne. Stærk. - (Planter · Chili.)
En lækker og voldsom stærk, rød chili.
Udvikler 5-7 cm lange, slanke, grønne - senere røde -frugter.
En robust sort med opret busket vækst ca. 30-40 cm høj.
Anvendes når den er fuldmoden.

Produkt infomation
Sort:

Piment de Cayenne

Latin:

Capsicum frutescens L.

Kategori:

Planter

Subkategori:

Chili.

Vejledning
Høstudbytte på 100 m2

250 planter

Udplantningstid

Juni

Plante- x rækkeafstand

40x80 cm

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

20-30 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 Chili.
Chili er velegnet til dyrkning indendørs i vindueskarm, på lun terrasse eller i væksthus. Kan dyrkes på friland i lune somre.Dyrkes som grøn
peber. Chilifrugten er velegnet til tørring til vinterbrug. Indeholder C-vitamin og en smule A- og E-vitamin.Ideel til marinader. Uundværlig i
mexicansk, indonesisk og italiensk mad som f.eks. Chili con Carne.Stimulerer kredsløbet, følenerverne og letter helvedesild.Der tages forbehold
for mislykket avl og udsolgte planter.

