Nogle ekstra tilbud, vi først har
fået beskrevet efter deadline.
Børge Jensen fra Overgaard, og initiativtager
til museumsmarken i Gummerup på Nordvest Fyn, dyrker en stribe gamle sorter. Han
har en meget spændende og oplysende
hjemmeside www.overgaardlangsted.dk som
på det varmeste kan anbefales. Børge passer
både sit eget landbrug – som udover gamle
sorter også indeholder en stribe sjældne
ukrudtsplanter, der hørte til et svindende
kulturlandskab – og museumsmarken.
Men det betyder også at han ikke har tid til at
håndtere bestillinger fra Frøsamlerne. Vi har
derfor aftalt at nedenstående kan bestilles hos
NC – på helt normal vis – og han bestiller så
samlet hos Børge.
Hvede:
Als småhvede
Tystofte, Stakket Hvede, Starke-hvede
Rug:
Gammel dansk Landrug
Byg:
1) 6-radet vårbyg
Tystofte Korsbyg. Sort der minder om de
gamle landsorter af 6-radet byg. Nøjsom
vårbyg.
Inka-byg
2) 2-radet vårbyg
Binderbyg
Byg fra Støvring
2 rd. byg Langeland
Byg Prentice
Foderroer:
Long Red Giant. Beta vulgaris, USA ca.
1880
Elvetham. Beta vulgaris, GB ca. 1860. Sorten
omdøbt 2003 af NGB til Gummerup.
Lille Torøje. Foderroe af Barres-type. Beta
vulgaris, DK 1904
Rød Eckendorf. Beta vulgaris, DK ca. 1880
Gul Eckendorf. Beta vulgaris, DK ca. 1880

Long Red Mammoth. Beta vulgaris, GB
1880
Gul Eckendorf. Beta vulgaris, DK ca. 1880,
udplantet til frøavl. Sorten er oprindelig indført fra Hessen o. 1870.
Andet:
Kogeært, Torsdags III. Pisum sativum, Sv.
1950
Oliehør, Dæhnfeldt Elite 369. Linum
usitatissimum, NGB 4842
Boghvede, Enka. Fagopyrum esculentum,
DK før 1900
Linum usitatissimum, en række sorter
spindehør. Dels nordiske, dels forædlerlinier
og enkelte fra Baltikum, alle fra NORDGEN.
Hør er en smuk plante at dyrke, også selvom
man ikke vil væve linned...
Hvis du har lyst til at dyrke hør, skriv til NO,
og han vil finde en sort til dig.
Derudover har NO fået podekviste af 2 fine
gamle æblesorter fra Jørgen O. Rasmussen
i Lyngby:
Pederstrup Reinette: Spise og mad æble,
modner i sidste halvdel af september.
Stammer fra Pederstrup ved Odense omkring
1860.
Langelandsæble: Grønt med rød kind og
striber. Modner i sidste halvdel af september.
Stødes nemt. Glimrende spiseæble, godt til
grød (koger nemt ud). Er fra omkring 1845.
Podekvistene er skåret rettidigt, og kan podes
fra omkring begyndelsen af marts.
Så hvis du har et æbletræ tilbage, hvor der
kun er én sort på, så er det nu du kan prøve at
få 2 mere...
Kontakt NO (NC i listen). Der er masser af
materiale, da Jørgens træer er kæmpestore.

