Kære Frøsamlere.
Også i år får I mulighed for at bestille lidt frø fra vores svenske søsterorganisation SESAM. De bruger
et andet system til udveksling af frø, så bestillingerne går gennem NO. Samme pris som ved andre
bestillinger: 15 kr pr portion frø.
Meningen med denne udveksling er ikke at have en årlig import fra SESAM, så hvis du bestiller fra
listen, vil det være DEJLIGT hvis du også kunne udbyde et par portioner på vores egen liste næste år.
Men ved udveksling: Husk at angive det SVENSKE navn og skriv at sorten kommer fra SESAM, så
der ikke opstår misforståelser.

God fornøjelse!
PAPRIKA

Capsicum annuum

Pelso. Mycket låg, 45 cm, och stabil planta med
upprättstående koniska frukter som blir 7 cm långa
och 5 cm breda. Mognar från gulvitt till rött. Kan
hinna ge två skördar.

Bärnsten. Rysk sort. Busktomat som ger många,
ganska små frukter, bärnstensfärgade som
fullmogna. Kan gå på friland. [NB: Der findes
gode oplysninger om denne ravfarvede polske sort
på
http://t.tatianastomatobase.com:88/wiki/Bursztyn.

KRYDDPAPRIKA Capsicum spp.

Dansk export. Gammal välkänd växthustomat.

Aji Bolivian Red. C. baccatum. Plantan är ca 65
cm hög med långa hängande grenar. Frukten är
röd och avlångt plattrund. Rikgivande. Medeltidig
och medelstark, 15 000 Scov.

Gelbe Dattelwein. Gul minitomat, god. Otroligt
rikgivande. Dadelformad citrongul frukt, hög,
tjuvas, bäst i växthus.

Bih Jolokia. C. chinense. En 80 cm hög och 60
cm bred planta. Frukten är skrynkligt åsad och
mognar från grönt, orange till klarrött. Rikgivand.
Våldsamt stark, 1 000 000 Scov. Medeltidig.
Chocolate Scotch Bonnet. C. chinense. Plantan
blir 1 m hög och har en trattformad krona med
stora buckliga blad. Frukten är brun, täml. Stor
och buck-ligt åsad. Rikgivande. Medeltidig och
mycket stark, 300 000 Scov.

Huong Vuong. Röd plattrund tomat på 110 gr.
Medeltidig, produktiv. Från Viet Nam.

BONDBÖNOR Vicia faba
Martock. En engelsk böna från byn Martock i
Somerset. Odlad sedan medeltiden i denna by. Det
är en småfröig bondböna, sen, med svartvioletta
blommor.

BLOMSTERBÖNOR Phaseolus coccineus

Peru-Rocoto gul. C. pubescens. Från Peru.En
planta med långa, hängande blad som i spaljerad
form blir 1,3 m. Lila blommor och stora ludna
blad. Frukten är gul, plattrund, flaskformad.
Medeltidig och stark, 50 000 Scov.

K.F. Granaths Minne. Mycket kraftigtväxande
med röda blommor och platta blåa baljor. Späda
baljor är mjälla som Haricot Vert.

TOMAT Lycopersicon lycopersicum

TRÄDGÅRDSÄRTOR Pisum sativum

Azoychka. Frukten på denna ryska kulturarvstomat
är lysande citrongula, runda, något tillplattade,
med en vikt på över 200 g. Söt, med inslag av fin
citrussmak. [NB: Der findes gode oplysninger om
denne sort på
http://t.tatianastomatobase.com:88/wiki/Azoychka.

KOKÄRT

Silute. Litauisk blomsterböna med röda blommor
och vita, mycket stora frön.

Liepaja. Torkärt med många rätt små gröna ärtor.
Från Lettland. Kan även användas som spritärt.
Bra avkastning.

GRÅÄRTOR Pisum arvense
Raber. Gråärt från Solberga i bohuslän. Spräckliga och mycket stora frön. Ca 2 m hög. Sen.
Sollerö. Från Sollerön i Siljan. Kan med fördel
anrättas som bruna bönor.

TRÄDGÅRDSSALLAT Lactuca sativa
Atos. Cossallat med grön-rosa-lila blad. God.
Hittad i Atos-klostret av vår grekiska systerorganisation.
Berliner. Gammal tysk huvudsallat som omnämns
i Benarys katalog från 1882. Återfunnen i Estland.
Guldgul till ljusgul.
Gulddrottningen. Gammal sort, huvudsakligen
avsedd som drivsort för kallbänk men även
lämplig för frilandsodling. Medelstora, tämligen
fasta huvuden med gulgrön färg. Kort skördetid.
Lednicky. Ger tämligen stora, täta huvuden med
låg risk för beska. Bra smak. Står ganska länge
utan att gå i stock. Från Tjeckien.
Röd Bakito. Romersk sallat. Kraftiga, mörkröda
blad. Krispig med intensiv smak.

SPARRIS Asparagus officinalis

skogslök som inte blommar eller bulbiller. I stället
bildas en äggstor lök med mild smak och lökens
överdel har en krans av smålökar som används
som sättlökar.

BETOR Beta vulgaris v.conditiva
Avon Early. Rödbeta från HDRA. Rund, tämligen
liten, mörkröd med kraftig rödbetssmak, troligen
bra som inläggningsrödbeta. Frisk och mycket
lättodlad.
Burpees White. Halvstor rund vitbeta med bra
lagring och helt utan besk- eller metallsmak som
annars är vanligt hos vitbetor.

KÅLROT Brassica napus
Tällberg. Lokal sort från Siljansbygden, Dalarna.
Rund, gul och med mild smak.
Viksjö. Lantsort från Ångermanland.

MOROT Daucus carota
Autumn King. En klassisk engelsk vintermorot.
Roten är ganska lång, trubbigt cylindrisk, aromatisk, väl genomfärgad, ganska saftig, inte så hård
som många andra vintermorötter. Goda odlingsegenskaper. Går bra även på lerjord.

Gillberga. Härstammar från Gillberga utanför
Eskilstuna. Bra skörd av knubbiga skott, främst
från hanplantorna.

Carotte Jaune. Gul stor morot med god smak.

PURJOLÖK Allium porrum

ROTSELLERI Apium graveolens v.
rapaceum

Alaska. Vinterpurjo. Kan bli ganska grov.

Gold Pak. Lagringsduglig, god, orange.
Cylindrisk. Robust.

Kamusch. Mycket stor och grov vinterpurjo med
utmärkta egenskaper. Blir inte trådig, ev. blomstjälkar blir inte beska utan goda, spröda. Snabb
utveckling och mycket god hållbarhet.

Dresdner Markt. Bra rotselleri med utmärkt
lagringsegenskaper.

VITLÖK Allium sativum

Albuca shawii. Knölväxt. Hela växten doftar
citron vid beröring. Gula, grönstrimmiga små
klockor i gles hyacitliknande klase. Övervintrtas
frostfritt och torrt. Ca 50 cm.

Gusum. Ormlök som under ca 100 år odlats av en
familj i Gusum. Bra, starkväxande sort. Bulbiller
erbjuds.
Ävrö. Från Misterhults skärgård där den vuxit vilt.
Stor lök med stora röda klyftor. Mycket härdig.

ÖVRIGA LÖKAR
Sand Leek. A. scorodoprasum ssp. Typ av

BLOMMOR

Bärnstensvippa. Talinum paniculatum. Skir, hög
stängel med mycket små rosa blommor blandade
med bärnstensfärgade fröhus. Nästan limefärgad
blad-rosett. 50-80 cm.

