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”Vi är dom som älskar 
att så, odla, se det gro 

och växa”

all o



”Vissa av oss kan väldigt 
mycket. Andra nästan 

ingenting. Men vi lär oss 
av varandra. För ingen 

ska behöva vara ensam. 
Tillsammans kan vi alla 

bli odlare.”

”Vi är dom som har 
fingrarna i jorden och 

våra egen odlade 
grönsaker på 

borden”
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Weibulls Frökatalog 2022
Årets frönyheter en livfull förening av 
ekologi, fägring – och en helt unik 
bekantskap!  
När Weibulls fyller fröhyllorna för en ny växtsäsong 
är ambitionen att tilltala såväl rutinerade hemmaod-
lare som nya entusiaster förankrade i en allt starkare 
hållbarhetstrend. Upptäck en unik persilja hämtad från 
Bornholm, blomstermixer för trädgårdens välgörare 
samt nya KRAV-märkta alternativ bland både 
grönsaker och blommor. 
ERTHOLM PERSILJA – ÅRETS MEST TÅLIGA NYKOMLING
Det händer inte ofta, men 2022 presenterar Weibulls en ny sort-
märkt persilja från danska Bornholm! ’Ertholm’ är en vild, lågväxt 
och bredbladig persilja som via sitt geografiska ursprung fått en 
tålighet som få. Det här är en KRAV-märkt persilja som klarar 
såväl kyla som värme och torka – en riktig framtidsvinnare i kli-
matförändringens spår!

FRÅN JORD TILL BORD MED KRAV-MÄRKT FRÖ 
Odlarresponsen på vårt KRAV-märkta sortiment inspirerar! Vi ut-
ökar antalet KRAV-märkta sorter med två blomstermixer och sex 
grönsaker. Både aster ’Matsumoto’ och vår rosenskära i rosa 
och vitt fungerar ypperligt i vas på dukat bord. Uthålliga Ertholm 
persilja får fint sällskap av köldtålig mâchesallat, som går att 
så på hösten för en tidig vårskörd. De mörkgröna och krispiga 
bladen med mild smak är en höjdpunkt i varje bordssallad! Hu-
vudsallat ’Victoria’, färgsprakande mangold ’Fireworks’, märgärt 
’Kelvedon Wonder’ samt lättodlade vårlök ’Long White Ishikura’ 
finner också plats i årets ekologiska samling.
 I fröhyllans övriga delar finns en ny slanggurka ’Kalunga F1’ 
för odling i växthus. Njut av mörkt gröna gurkor som har särskild 
tålighet mot mjöldagg! Upptäck även avlånga rödbeta ’Cylindra’, 
blomkål ’Snowball’ och dra upp egna plantor av smakrika jord-
gubbe ’Tresca’. 

TRENDIGT ATT ODLA BLOMMOR TILL BUKETT
Att skapa buketter av hemmaodlade blommor är hur inne som 
helst – och därtill miljömedvetet! Weibulls vill hörsamma ska-
parglädjen och radar upp frö för blommor lämpade för snitt. Ett 
säkert tips är magnifika storblommande zinnia; ’Dream Laven-
der’, ’Polar Bear Creamy White’ samt djupröda ’Scarlet Flame’. 
Addera spektakulära luktärt ’Spencer Blue Ripple’ med krusan-
de isvita kronblad marmorerade i blått, eller lila tvilling ’Spen-
cer Lilac Ripple’. Eller välj årets praktriddarsporrar; lavendelrosa 
’Guinevere’ och mörkrosa ’Astolat’! 
 Bland övriga blomnyheter finns skäl att uppmärksamma vall-
mo ’Falling in Love’. Den ljuvliga blandningen av blommor i röda 
och rosa toner får hjärtat att slå lite extra. Torka och använd frö-
kapslarna som eterneller. Det här är fröpåsen med oändliga möj-
ligheter för stundande bröllop! Den som i stället vill skapa fest-
stämning för pollinatörer stärker variationen i trädgården med 
fjärilsblommor mix eller blomstermix för nyttoinsekter. Missa inte 
att den senare dessutom finns i särskild påse för odlarjuniorer. 
Kom ihåg att även en liten yta blomster betyder mycket för träd-
gårdens verkliga trotjänare!
 I Weibulls satsning för 2022 ingår också ståtliga solros ’Cho-
colat’, lättodlade sömntuta ’Thai Silk Appleblossom’ samt väl-
förgrenade och vädertåliga petunia ’Multiflora Colorama Mix’. 

Tips! Lyssna på vår 
podcast Smaköken. 

Här pratar vi om allt som 
finns i trädgården. Vårt 
mål är att inspirera och 
skapa lust till att odla
Finns där poddar finns!
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6608 Luktärt 

7502 Zinnia 

6470 Solros
’Chocolat’

6946 Blomstermix
’Mix’

2022Nyheter
6606 Luktärt

’Spencer Blue ripple’

Blomster

6430 Sömntuta          
’Thai silk Appelblossom’

7056 Vallamo
’Falling in love’

7511 Zinnia
’Scarlet Flamle’

7503 Zinnia
’Polar Bear creamy white’

7707 Petunia multiflora
’Colorama mix’

6128 Sommaraster          
’Matsumoto’

6947 Fjärilsblommor
Mix

6276 Rosenskära
’Cosmos bipinnatus’

6345 Riddarsporre
’Astolat’

6344 Riddarsporre

’Guuinevere’
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7802 Vårlök          
’Long White Ishikura’

7801 Vårlök          
’Long White Ishikura’

7911 Blomkål
’Snowball’

7965 Machésallat
’Vit’

8477 Märgärt
’Kelvedon Wonder’

7839 Mangold
’Fireworks’

8226 Jordgubbe
’Tresca’

8244 Huvudsallad
’Victoria’

7868 Rödbeta
’Cylindra’

8055 Slanggurka
’Kalunga F1’

8402 Vaxböna
’Berggold’

7863 Rödbeta
’Cylindra’

2022Nyheter
Grönsaker

7718 Bladpersilja
’Ertholm’
Mycket tålig och välsmakande sort som påminner till växtsätt och smak om 
bredbladig persilja, men har kortare stjälkar och är mer klimatbeständig och 
ger lång skördeperiod. Passar utmärkt i taboule, pesto, gemolata, såser och 
sallader. Har en stark kulturhistoria med rötter på Ertholmene i Danmark.
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Få koll på frö! 
Weibulls fröpåsar har en 
solfjädereffekt för att du på ett 
enkelt, tydligt och snabbt sätt ska 
kunna jämföra fröpåsarna och se 
när du ska så vad.
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Artikelnummer Namn på fyra språk

Latinskt namn
tydligt på framsidan

Sort Ekologiskt frö Lättöverskådligt odlingsschema Sista försäljningsdag
Växtpass

Prisgrupp Tydlig  
produktinformation 

på fyra språk

Hur mycket
fröpåsen räcker 
till: antal plantor 
eller antal meter

Halvskugga

Soligt

Snabb  
överskådlig växtinfo:

Plantavstånd

Planteringsdjup

Växthöjd

Skuggigt

Läge

Förkultiveras/Direktsådd

Förkultiveras

Direktsådd

Typ av odling

De olika märkningarna

Radavstånd
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När tre olika aktörer med ömsesidig passion för återvinning, klimatet och vår 
gröna omgivning strålar samman mot ett och samma mål – då kan resultatet 
bara bli magiskt. Det vet Weibulls, Elin Aronsen Beis på Huvudsta Trädgård 

samt Paul Svensson och Tareq Taylor på Paul Taylors Lanthandel.
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ETT NYTT 
KRETSLOOP 
FÖR ALLA!

De tre parterna har gjort gemensam 
affär på naturens kretslopp genom 
att låta fröer från Weibulls odlas till 
grönsaker på Huvudsta Trädgård, 
serveras på Paul Taylors lanthandels 
restaurang för att sedan låta svinnet 
från maten gå tillbaka till Weibulls 
igen och bli till jord.
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Det är inte direkt så att vi har uppfunnit hjulet. Naturen har ju 
redan ett perfekt kretslopp, det enda vi har gjort är att efte-
rapa den och med gemensamma krafter skapa en cirkulär 
praktika där alla blir vinnare.

Nu måste vi alla bara se till att det inte blir en trend, utan 
ett självklart sätt att arbeta för alla. Matsvinn är inte bara ett 
av de viktigaste globala klimatmålen, det är också ett av de 
mest görbara.

Weibulls
Hållbarhet är en självklarhet för Weibulls, som 

arbetar för att skapa en grön vardag och en hållbar 
utveckling för alla odlare. De erbjuder många 

hållbara och cirkulära produkter i sitt sortiment, 
bland annat odlingskrukor av återvunna kylskåp, 

ekologiska fröer och hållbara jordprodukter. 
#kretsloop

Huvudsta Trädgård
Projektet Huvudsta Trädgård startades under våren 
2020 som ett samarbete mellan fastighetsägaren 
Huvudsta Gård och företaget Foodloopz. Med fo-

kus på hållbarhet och en vision om zero food waste 
odlar de efter ekologiska principer med gamla 

beprövade odlingstekniker för småskaligt jordbruk 
tillsammans med nytänk och experiment.

Paul Taylor Lanthandel
Paul Taylor drivs av ett gäng som länge arbetat 
med hållbar kokkonst och servicekultur. De ser 

begränsningar som möjligheter. Går igång på att 
laga mat på sätt som tar så lite resurser i anspråk 
som möjligt. Använder sig av de råvaror som finns 

tillgängliga just för årstiden (då de dessutom 
är som godast).
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På Christiansö, långtifrån Köpenhamns asfalt och bilar växer en unik sorts persilja som inte 
hittas någon annanstans i Europa. Denna välsmakande bladgrönsak som till sin form 

påminner om den vanliga bredbladiga persilja vi är vana att se, upptäcktes av Klaus och Kia, 
som kom till ön 2007. Där fann de sitt lugn efter livet i storstan, men också en grön skatt 

som skulle komma att bli hela deras liv.

VI VÄLKOMNAR VARMT EN HELT UNIK ÖRTVÄXT SOM TÅL DET MESTA

ERTHOLM PERSILJA

Klaus och Anne Kristine  
odlarna av Ertholm persilja.
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Anne Kristine och Klaus började också undersöka om den-
na persilja hade några nära släktingar någonstans Europa, 
men den visade sig vara helt unik. År 2019 registrerades 
därför Ertholm persilja som sin alldeles egna sort, och blev 
därför helt ny på marknaden. Det var då 20 år sedan det 
tidigare skedde i Danmark. 
 Persiljan ”Ertholm” som påminner om bredbladig persilja 
till smaken har kortare stjälkar och tål skiftande klimat bättre 
än andra sorters persilja. Under hårda vintrar har den kunnat 
grävas fram under snön och även torra somrar har den över-
levt utan problem. Till och med den tuffa, torra sommaren 
2018. Precis en sådan bladgrönsak vi behöver när klimatet 
ändras drastiskt. Vi på Weibulls är oerhört stolta och glada 
att kunna presentera ”Ertholm” som en del av vårt frösorti-
ment 2022.
 I tider då klimatet skiftar snabbt så känns det bra att kun-
na erbjuda en produkt som klarar både kyla och värme yp-
perligt och på så sätt bidrar till en bättre miljö och värld. En 
tuff persilja som klarar det mesta helt enkelt och vi på Wei-
bulls är väldigt glada över att vara den första återförsäljaren 
på konsumentmarknaden som introducerar Ertholm persilja.
 Vi ser mycket fram emot vårt samarbete med Anne Kris-
tine och Klaus och tycker det ska bli otroligt spännande 
att ge flera hemmaodlare möjligheten att få odla Ertholm  
Persilja!

LITE OM PERSILJANS HISTORIA
Det råder stor oenighet om persiljans ursprung. Vissa tror att 
Sardinien är platsen för persiljans födelse, andra säger att 
Grekland är det. De gamla grekiska trädgårdarna inramades 
oftast av en kant av persilja. Ett gammalt grekiskt ordspråk 

säger ”att vara i persiljan” och det betyder att du precis har 
startat något. Persilja ansågs dessutom under antiken också 
fungera som ett effektivt afrodisiakum.
 Högst troligt introducerades persiljan till Danmark på 
1300-talet som en medicinalväxt. Med tiden var det med-
icinskt särskilt roten och fröna som användes, de hjälpte 
till vid urinblåsesjukdomar, urinvägsinfektioner, vattkoppor, 
njursjukdomar och njursten. Under första världskriget ordi-
nerades soldater som led av njurproblem i samband med 
diarré persilja. En riktig superväxt med andra ord!

SÅ ANVÄNDS PERSILJAN IDAG
Persilja är idag en av våra vanligaste kryddörter och används 
till matlagning i både kalla och varma rätter, på smörgåsar, 
i soppor, grytor och såser. En underbar smaksättare med 
frisk och lite metallisk smak. Oftast används den krusiga va-
rianten till varma rätter och den bredbladiga till sallader och 
andra kalla maträtter. Persilja går fint att frysa in så man har 
färska örter hela vintern. Odlas med fördel i väldränerad jord, 
i soligt eller halvskuggigt läge. Passar bra både i kruka eller 
i kökslandet och tycker om regelbunden vattning. Persilja är 
också en mycket god smakkompis till bland annat citron, 
lime, dill, gräslök och vitlök.  

De båda utbildade produktionsträdgårdsmästar-
na flyttade till Christiansö från en helt annan miljö, 
nämligen Köpenhamns innerstad. Ön är en del av 
en skärgård vid namn Ertholmene och det var där 
de hittade den vilt växande, helt unika persiljan. 
År 2012 gick flytten vidare till Ibsker, Bornholm 
och med sig hade paret fröer från denna persilja. 
De testade att odla den i sin nya trädgård, och 
det visade sig gå utmärkt och där lever nu både 
de och persiljan vidare. 
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Vi på Econova vill att världen ska bli en 
grönare plats och jobbar intensivt med 
hållbarhet i alla delar av företaget. 

Hållbarhet kan vara svårt att greppa som konsument. För 
även om vi på Econova ser till att alla produkter är fullt spår-
bara är det både svårt och tidskrävande för dig att göra det 
jobbet. Därför har vi tagit fram en hållbarhetsrankning på 
våra produkter. De med allra högst rankning får vår LIFE-
symbol som ger konsumenten en garanti för att produkten 
rankar högt på hållbarhet.

Vad ingår då i en hållbarhetsrankning? Jo, vi bedömer en 
produkts hållbarhet i fyra kategorier: 

• Produktion 
• Användning
• Sluthantering
• Certifiering

Var och en av dessa kategorier har flera kriterier och ju fler 
av dessa kriterier en produkt upp-fyller desto bättre hållbar-
hetsrankning får den av oss. De produkter som presterar 
allra bäst med avseende på hållbarhet har vi märkt med vår 
LIFE-symbol och återfinns i vårt LIFE-sortiment.

Med hjälp av LIFE-symbolen har vi helt enkelt gjort det enk-
lare för dig som partner och konsu-menten att göra ett extra 
hållbart val i butikshyllan. 

Tillsammans gör vi världen grönare!

Vi arbetar också tillsammans med KRAV och för att få en 
produkt KRAV-godkänd måste vi redovisa ett antal punkter.

• Varifrån råvarorna kommer
• Hur råvaror och produkter produceras
• Tillstånd för produktionen
• Recept och analyser för produkterna

Viktigt är även att man inte använder bekämpningsmedel, 
att naturgödseln kommer från gårdar med godkänd djurhåll-
ning och att hela produktionsprocessen kan kontrolleras.
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Förodling

Drivhus HOBBY 
Grön

Drivhus HOBBY 
Syrenlila

Drivhus WINDUO 
Syrenlila

Drivhus WINDUO 
Grön

Drivhus för hemmaodling av blom-
mor, kryddor och grönsaker. Har ett  
transparent, vändbart lock för att 
kunna ge plantorna den ventilation 
de behöver. 18 st insatskrukor och 
lock ingår. 
Storlek: 36x22x15cm

Drivhus för hemmaodling av blom-
mor, kryddor och grönsaker. Har ett  
transparent, vändbart lock för att 
kunna ge plantorna den ventilation 
de behöver. 18 st insatskrukor och 
lock ingår. 
Storlek: 36x22x15cm

Odla dina egna blommor, kryddor 
eller grönsaker i det här prisvärda 
drivhus  perfekt anpassat för fönster-
brädan. 18st insatskrukor per driv-
hus och två transparenta, vändbara 
lock ingår. 
Storlek: 47x16x15cm. 2-pack.

Odla dina egna blommor, kryddor 
eller grönsaker i det här prisvärda 
drivhus  perfekt anpassat för fönster-
brädan.18st insatskrukor per drivhus 
och två transparenta, vändbara lock 
ingår. 
Storlek: 47x16x15cm. 2-pack.

Rek. pris* 49,90 Rek. pris* 49,90 Rek. pris* 89,90Rek. pris* 89,90Art. nr. 700222 Art. nr. 700221 Art. nr. 700232Art. nr. 700052

Alla plastkrukor och  
drivhus är tillverkade i Europa 

av 100%  återvunnen plast.

NY!

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.
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Drivhus ALLROUND 
Grå

Odlingskruka ROOTS 
Grå

Odlingskruka 
Syrenlila

Biokrukor 

Odlingskruka 
Grön

Odlingsbriketter 

Odlingskruka 
Grå

Biokrukor

Odlingskruka 
Grå

Odlingskruka

Drivhus ÅTERBRUKAD 
med bevattningsmatta

Odlingskruka HÖG 
Grå

Odlingstråg
Grå

Odlingskruka ÅTERBRUKAD
Grå

Bevattningsmatta

Odlingskruka NEDBRYTBAR

Bild saknas

Lite större drivhus för hemmaodling 
av  blommor, kryddor och grönsaker. 
Har ett transparent vändbart lock för 
att kunna ge plantorna den ventila-
tion de behöver. 30 st insatskrukor 
ingår. 
Storlek: 60x22x15cm

Passar perfekt för omplantering av  
växter med djupare rotsystem som  
kräver en högre kruka som t ex to-
mater, tomater,  chili och paprika.

Storlek: 11x11x21 cm, 6 krukor/kfp

Hobbykrukor i plast för förkultivering  
och hemmaodling. Fyrkantiga med  
dräneringshål. 

Syrénlila 8 cm, 20 st krukor/kfp

Biologiskt nedbrytbara krukor av  
100% PEFC certifierad cellulosa. 
Rötterna växer lätt igenom krukan. 
Krukan kan planteras ut direkt utan  
omplantering.

5 cm, 12 st krukor/kfp

Hobbykrukor i plast för förkultivering  
och hemmaodling. Fyrkantiga med  
dräneringshål. 

Grön 8 cm, 20 st krukor/kfp

Biologiskt nedbrytbara  odlingsbri-
ketter av 100% kokosfiber som är 
näringsberikad för bästas odlingsre-
sultat.

50 st briketter/kfp

Hobbykrukor i plast för förkultivering  
och hemmaodling. Fyrkantiga med  
dräneringshål. 

Grå 8 cm, 20 st krukor/kfp

Biologiskt nedbrytbara krukor av  
100% PEFC certifierad cellulosa. 
Rötterna växer lätt igenom krukan. 
Krukan kan planteras ut direkt utan  
omplantering.

8 cm, 12 st krukor/kfp

Hobbykrukor i plast för förkultivering  
och hemmaodling. Fyrkantiga med  
dräneringshål. 

Grå: 11 cm, 10 krukor/kfp

Hobbykruka i större, rund modell för 
odling av lite större plantor. 

Grå Ø 14 cm, 8st krukor/kfp

Drivhus med bevattningsmatta som 
håller sådden fuktig och som med 
fördel även kan användas som se-
mestervattnare för krukväxter.

Storlek: 60 x 30 cm 

En högre kruka (14cm) som passar  
utmärkt för växter som snabbt ut-
vecklar djupare rotsystem som t.ex. 
luktärtor,  gurka, squash, chili och to-
mat. Passar  även bra för sticklingar.

Storlek: 9x9x14 cm, 10 krukor/kfp

Odlingstråg för hemmaodling av   
blommor, grönsaks- och kryddplan-
tor. Kan med fördel kombineras med 
våra  olika odllingskrukor i plast eller 
våra biokrukor. 

Storlek: 53x36x6 cm

Kruka tillverkad till 90% av återvun-
nen plast ifrån kylskåp och frys. För  
förkultivering och hemmaodling.

Storlek: 6 cm, 30 st krukor/kfp

Används för att hålla sådd, stickling-
ar eller krukväxter fuktiga. Klipp/skär 
i  önskat format.

Storlek: 0,58 x 1 meter

100% biologiskt nedbrytbara krukor i  
ett plastliknande biomaterial, svensk  
uppfinning. Samma funktion som  
förkultiveringskrukor i plast, men kan  
planteras ner direkt i rabatten och 
bryts  då gradvis ner. 

Innehåll: 15 st 8cm krukor / kfp

Rek. pris* 89,90

Rek. pris* 59,90

Rek. pris* 49,90

Rek. pris* 39,90

Rek. pris* 49,90

Rek. pris* 89,90

Rek. pris* 49,90

Rek. pris* 39,90

Rek. pris* 49,90

Rek. pris* 49,90

Rek. pris* 159,00

Rek. pris* 69,90

Rek. pris* 49,90

Rek. pris* 49,90

Rek. pris* 99,00

Rek. pris* 49,90

Art. nr. 700223

Art. nr. 700236

Art. nr. 700226

Art. nr. 700142

Art. nr. 700227

Art. nr. 700054

Art. nr. 700249

Art. nr. 700172

Art. nr. 700249

Art. nr. 700245

Art. nr. 700050

Art. nr. 700053

Art. nr. 700224

Art. nr. 700231

Art. nr. 700051

Art. nr. 700195

NY!

NY!

NY!NY!

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.
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April-Maj

Juni-Juli

60-80 cm

Blåklint KRAV 
Centaurea cyanus 

 

Odlas som ettårig eller tvåårig. Fin på 
ängar och i buketter.

Art 6206 Rek pris* 26,90

April-Sep

Juni-Okt

70 cm

Honungsört KRAV 
Phacelia tanacetifolia 

 

Honungsört trivs på de flesta jordar. 
Snabbväxande och ogräshämmande 
med fina blålila blommor för bina. 
Lämpar sig väl som 
gröngödslingsväxt och täckgröda.

Art 7151 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

15-100 cm

Blomstermix KRAV 
 

’Humlor och Bin Mix’

Blandning av blommor som lockar till 
sig humlor, bin och fjärillar till din 
trädgård.

Art 6945 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

45-60 cm

Aster, sommar- KRAV 
Callistephus chinensis 

’Matsumoto ’

En vacker och omtyckt hållbar 
blomma som passar utmärkt som 
snitt. 'Matsumoto Mix' har fyllda 
blommor i färgnyanser i vitt, gult, rött 
eller blått.

Art 6128 Rek pris* 36,90

NY!

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.
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Maj-April

Juli-Okt

30-40 cm

Ringblomma KRAV 
Calendula officinalis 

 

En av våra mest populära 
sommarblommor. Fin som 
snittblomma och som dekoration i 
matlagning. Ringblommans kronblad 
kan användas som färgstarkt garnityr 
i sallader och kall mat.

Art 6080 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juni-Sep

100 cm

Rosenskära KRAV  
Cosmos bipinnatus  

’Mix’

Rabatt- och snittblomma med stora 
enkla blommor i vita och rosa 
nyanser.

Art 6276 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Okt

200 cm

Solros, hög KRAV  
Helianthus annuus 

’Velvet queen’

Solros med grenade stjälkar och 
medelstora blommor i en varm och 
attraktiv bronsfärg. Växterna kan bli 
upp till 2 meter höga.

Art 6467 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Okt

70 cm

Tagetes, hög KRAV  
Tagetes patula 

 

Lättodlade blommor som går från rött 
till orange. Buskigt växtsätt.

Art 7352 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juni-Aug

45-60 cm

Vallmo KRAV 
Papaver rhoeas 

 

Röd vallmo som självsår sig år efter 
år. Utmärkt blomma i blomsteräng. 
Frökapslarna går fint att torka och 
använda i eternellarrangemang.

Art 7059 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Aug

35 cm

Basilika, thai- KRAV 
Ocimum basilicum 

’Thai’

Ettårig kryddväxt. Kraftig smak av 
basilika och en hint av anis. Används 
i stor mängd i thai-matlagning, främst 
färsk. Växterna har en mörklila stam 
och vackra rosa-lila blommor. Solig 
växtplats.

Art 7680 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Aug-Okt

200 cm

Böna, stångbryt- KRAV 
Phaseolus vulgaris 

’ Neckarköningin’

Högväxande störböna. Sorten ger 
goda mjälla baljor och riklig skörd. 
Odlas på solig växtplats runt stör eller 
spaljé. Skörda baljorna kontinuerligt 
så gynnas fruktsättning.
Bönorna är goda lätt kokta och i 
stuvningar.

Art 8433 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Böna, vax-, låg KRAV  
Phaseolus vulgaris 

’Berggold’

En högavkastande sort med ca 13 cm 
långa bönor. Kokas eller stuvas. För 
att bäst bibehålla smak och 
näringsämnen bör de ångas. Utmärkt 
för infrysning.

Art 8402 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juli-Okt

45-60 cm

Böna, borlotti- KRAV  
Phaesolus vulgaris 

’Borlotti lingua nano’

En typisk sort för Medelhavet i 
allmänhet och Italien i synnerhet. 
Borlottibönorna ska man låta hänga 
kvar på plantan tills baljorna är riktigt 
röd- och vitflammiga.

Art 8403 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Sep

150-200 
cm

Vinda, purpur- KRAV 
Ipomoea purpurea  

 

Klätterväxt med dekorativa blommor i 
rosa nyanser. Trivs utmed staket eller 
spalje, i varma skyddade lägen. Kan 
även odlas i krukor på balkong eller 
terrass.

Art 6556 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Okt

35 cm

Tagetes, låg KRAV  
Tagetes patula 

 

Lättodlad. Små gula blommor med 
mörka fläckari mitten. Knipsa av de 
första knopparna så resulterar det i 
en buskigare planta som producerar 
mera blommor.

Art 7244 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juli-Okt

50 cm

Solros, låg KRAV  
Helianthus annuus 

’Spray mix’

En låg sort, utmärkt i rabatten men 
kan också sås direkt i större urna. Ger 
kraftiga låga plantor med ca 10 cm i 
diameter stora blommor.

Art 6468 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

200 cm

Solros, hög KRAV 
Helianthus annuus 

’Giganteus’

Klassisk hög solros med gula 
blommor. Utmärkt som dekoration vid 
plank eller spaljé. Sorten kan bli 
mycket hög efter flitig vattning och 
gödsling. Fröna uppskattas av 
vinterfåglar.

Art 6491 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juni-Okt

45-60 cm

Ringblomma KRAV  
Calendula officinalis 

’Mix’

Lättodlad sommarblomma i fantastisk 
färgställning. Passar utmärkt för 
rabatt och snitt. Kronbladen är 
ätbara. Dekorativt i sallader och 
drinkar mm.

Art 6116 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Sep

150-200 
cm

Luktärt KRAV 
Lathyrus odoratus 

’Mix’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6602 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

60-80 cm

Krasse, busk- KRAV 
Tropaeolum majus  

’Mix’

Altan- och rabattväxt. Blommorna är 
ätliga och vackra i sallader. En 
buskkrasse som gärna ger korta 
rankor, speciellt vid tät odling. En 
blomma som lockar till sig bin och 
fjärilar.

Art 7444 Rek pris* 39,90

NY!

NY!
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April-Maj

Aug-Okt

200 cm

Gurka KRAV 
Cucumis sativus 

’Sonja ’

Populär slanggurka för frilandsodling i 
skyddat läge. Ger ca 25 cm långa, 
släta mörkt gröna frukter med god 
smak.

Art 8032 Rek pris* 49,90

April-Maj

Juli-Sep

200 cm

Gurka KRAV  
Cucumis sativus 

’Hokus’

En medeltidig sort som ger rikligt med 
skörd. Odlas på friland eller i stor 
kruka. Frukterna har små knottror och 
åsar. Äts färsk eller god att lägga in.

Art 8031 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

Kål, Savoy- KRAV  
Brassica oleracea 

’Vertus 2’

Tidig och snabbväxande krusbladig 
kål med lösare knutna huvuden. 
Savoykål har delikat smak och passar 
utmärkt som råkost, i wookrätter och 
annan asiatisk matlagning.

Art 7919 Rek pris* 36,90

Mars-Juni

April-Juni

60 cm

Kålrabbi KRAV  
Brassica oleracea 

’Superschmelz’

Sorten ger stora krispiga och trådfria 
knölar upp till 25 cm i Ø och med en 
vikt upp till 4 kg. Goda att äta färska, 
ungsbakade, i wok eller grytor. Kan 
vinterlagras.

Art 7943 Rek pris* 49,90

April-Juni

Juli-Sep

45 cm

Lök, vår/pip- KRAV 
Allium cepa 

’White lisbon’

Piplök, även kallad Vårlök, har en 
smak. Lättodlad i hemträdgården. 
God färsk, finskuren i sallader, soppa 
m.m. Används i matlagning som lök 
eller purjolök. God i soppor, sallader 
m.m.

Art 7815 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Sep

150-200 
cm

Majs, socker-, extra söt 
KRAV 
Zea mays 
’Golden bantam’

Tidig och extrasöt sort med välfyllda 
kolvar. Trivs på varm och skyddad 
växtplats. Odlas på välgödslad jord. 
Kolvarna är goda att grilla eller koka 
lätt. Äts med smör och salt.

Art 8720 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Mangold, röd KRAV 
Beta vulgaris 

’Rhubarb Chard’

Dekorativ grönsak med färgstarkt 
bladverk att odla både som grönsak 
och som samplanteringsväxt i 
rabatten. De späda bladen kan ätas 
färska och de större bladen tillredas 
som spenat.

Art 7840 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Mangold, vit 
Beta Vulgaris 

’Groene Gewone’

God bladgrönsak med ljusa stjälkar 
och spröda blad. De späda bladen 
kan ätas färska och de större bladen 
tillredas som spenat. Stjälkarna är 
matigare och kan kokas i lättsaltat 
vatten som sparris.

Art 7841 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Mangold, mix KRAV 
Beta vulgaris 

’Fireworks’

Lättodlad mangold i en härlig 
färgblandning från vitt, gult, orange till 
rött och mörk purpur. En fröjd för 
både öga och mage. Något olika 
smak för varje färg. Vacker även i 
rabatten.

Art 7839 Rek pris* 49,90

April-Juni

Juli-Sep

Lök, vår-/pip- KRAV  
Allium fistulosum 

’Long White Ishikura’

Piplök, även kallad Vårlök, har en mild 
smak som påminner lite om purjo. 
Lättodlad. God färsk, används som 
lök eller purjo. God i soppor, sallader 
m.m.

Art 7802 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Sep

Kålrabbi, lila KRAV  
Brassica oleracea 

’Delikatess blauer’

Trivs på de flesta jordar. Snabb 
tillväxt ger det bästa resutlatet. Kan 
sås i omgångar.
Kålrabbin har en mild smak som 
passar till mycket. God färsk 
finskuren i sallader eller som 
ingrediens i gratäng, wok eller gryta.

Art 7944 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Okt-Nov

Kål, svart/palm- KRAV  
Brassica oleracea 

’Nero de toscana’

Krusbladig italiensk sort av svartkål. 
Eftersom bladen är mjuka och mjälla 
är de goda att ätas råa i sallader men 
även kokt eller fräst i panna.
Palmkål passar utmärkt för det 
skiftande nordiska klimatet.

Art 7768 Rek pris* 39,90

April-Maj

Sep-Dec

70 cm

Kål, grön- KRAV  
Brassica oleracea 

’Westland autumn’

Lättodlad vitamin- och järnrik kål, som 
kan skördas under lång tid. Föredrar 
mullrik och väl bearbetad jord. 
Grönkål smakar bäst när den fått litet 
frost. Utmärkt sort för infrysning.

Art 7936 Rek pris* 36,90

Mars-April

Aug-Aug

60 cm

Gurka KRAV 
Cucumis sativus 

’Marketmore’

Frisk härlig sort med lång 
skördeperiod. Passar i kruka och 
drivbänk. Ger mörkgröna, raka 
gurkor, ca 20-25 cm, med glansigt 
skal och god smak.

Art 8034 Rek pris* 39,90

Jan-Mars

Juni-Sep

60 cm

Chilipeppar KRAV 
Capsicum annuum 

’Cayenne Long slim’

Kallas även cayennepeppar och är 
en paprika med stark smak. 40 000 
Scoville, milda sorter håller ca 100 
grader. Redan 5 000 Scoville-grader 
innebär att frukterna ska hanteras 
försiktigt och kontakt med ögonen 
undvikas.

Art 7989 Rek pris* 49,90

Feb-Mars

Juli-Sep

60-80 cm

Chilipeppar KRAV 
Capsicum annuum 

’Padron ’

Populär mild chilisort med ursprung i 
Galicien i Spanien. Skördas ljusgrön 
(omogen) för mindre hetta. Frukten 
blir röd vid full mognad och cirka 5-7 
cm.

Art 7973 Rek pris* 39,90

NY!

NY!
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April-Maj

Sep-Nov

Palsternacka KRAV 
Pastinaca sativa 

’Tender and true’

Välsmakande, lättodlad och frosttålig 
sort. Trivs bäst på mullrik, stenfri jord. 
Klassisk i soppor. Kan även skivas, 
paneras och stekas.

Art 8397 Rek pris* 39,90

Feb-Maj

Maj-Okt

25 cm

Persilja, krus- KRAV 
Petroselinum crispum 

’Moskrul 2’

Populär kryddväxt med kraftigt 
växtsätt och smak. Rik på vitamin och 
järn. Utmärkt för infrysning.

Art 7736 Rek pris* 39,90

April-Aug

Juli-Okt

Rucola/Senapskål KRAV 
Eruca sativa 

 

En sallat med litet starkare smak. 
Lättodlad och snabbväxande. God 
färsk i sallader och som dekoration. 
Passar väldigt bra i salladsmixer.

Art 8381 Rek pris* 39,90

April-Aug

Juni-Okt

Rädisa KRAV 
Raphanus sativus 

’French breakfast’

Lättodlad sommargrönsak. Äts färsk 
eller kokt. Plocka de största först, så 
utvecklas de övriga efter hand.
Rädisor behöver jämn tillförsel på 
vatten och skördas så snart de är 
klara, för att inte bli beska och träiga.

Art 8561 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Okt

Rödbeta, polka- KRAV 
Beta vulgaris 

’Chioggia’

Läcker rödbeta med polkagrisrandigt 
innandöme. Mild och söt i smaken. 
Kan ätas färsk som råkost, kokt eller 
till inläggningar. Även de unga 
bladen kan ätas.

Art 7859 Rek pris* 36,90

April-Juni

Maj-Sep

Sallat, huvud- KRAV 
Lactuca sativa 

’Victoria’

Snabbväxande sort med fasta 
gulgröna huvuden som lämpar sig för 
tidig odling. Upprepad sådd ger 
tillgång till en fräsch sallat under en 
lång tid.

Art 8244 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, plock- KRAV 
Lactuca sativa 

’Salad bowl rossa’

Bildar stora krusiga rödaktiga blad 
utan huvudbildning. Kan skördas 
under en lång period. God färsk i 
sallader och som dekoration och 
tillbehör på smörgåsar.

Art 8308 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, plock- KRAV  
Lactuca sativa 

’Salad bowl’

Bildar stora krusiga ljusgröna blad 
utan huvudbildning. Kan skördas 
under en lång period. God färsk i 
sallader och som dekoration och 
tillbehör på smörgåsar.

Art 8309 Rek pris* 39,90

Juni-Juli

Sep-Okt

Sallat, mâche- KRAV  
Valeriana Locusta L 

’Vit’

C-vitaminrik ettårig Mâchesallat är en 
höjdpunkt i salladen. Kallas även 
vintersallat. Mörkgröna, krispiga blad 
med mild smak. Köldtålig.

Art 7965 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat KRAV 
Lactuca sativa 

’Mix’

En blandning av huvudsallat Regina 
di Maggio, isbergssallat Regina di 
Ghiacci, eklövssallat Riccia a Foglia 
di Quercia, rödbladig plocksallat 
Biscia Rossa och grön plocksallat 
Salad Bowl.

Art 8306 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Okt

Rödbeta KRAV 
Beta vulgaris 

’Rote Kugel 2’

Rund typ, som passar utmärkt för 
vinterförvaring samt inläggningar. 
Trivs på lerjordar. Kokas mellan 5 
minuter som späd och 20 minuter 
som större. Traditionellt äts de med 
salt och smör.

Art 7892 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

Rädisa KRAV 
Raphanus sativus 

’Round Red Small White Tip 2’

Lättodlad sommargrönsak. Äts färsk 
eller kokt. Plocka de största först, så 
utvecklas de övriga efter hand.

Art 8558 Rek pris* 39,90

April-Juni

Sep-Okt

60 cm

Pumpa KRAV 
Cucurbita pepo 

’Sweet Dumpling’

Dekorativ och delikat liten vit pumpa 
med orange kött och söt smak. Håller 
länge vid förvaring. Används till 
soppor, pajer och är god att rosta 
eller grilla.

Art 8074 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Sep

80 cm

Paprika KRAV 
Capsicum annuum 

’Piquillo’

Konformade, röda frukter. Kompakt 
växtsätt med en sort som ger söta 
goda frukter. Frukterna blir ungefär 7 
cm långa. Frukterna går från grönt till 
rött. Goda att äta färska eller fyllda 
och bakade i ugn.

Art 8009 Rek pris* 39,90

April-Juni

Aug-Okt

Morot, sommar- KRAV 
Daucus carota ssp. sativus 

’Nantaise 2’

Tidig, saftig sommarmorot. Trivs bäst 
på mullrika jordar. Utmärkt både rå 
och lätt kokt. Går också bra att frysa 
in.

Art 8162 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Okt

Morot KRAV  
Daucus carota 

’Berlikum 2’

Ekologisk morot med cylindrisk form 
och god smak.
Så i välbearbetad, väldränerad och 
stenfri jord när jorden reder sig på 
våren. Så gärna i omgångar och byt 
odlingsplats för varje år.

Art 8166 Rek pris* 39,90

NY!NY!
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April-Juni

Juli-Sep

Squash/Sommarpumpa 
KRAV 
Cucurbita pepo 
’Black Beauty’

Mörkt grön sort med buskig växtsätt. 
Långa smala frukter av jämn, fin 
kvalitet. God som kokt hel, gratinerad, 
fylld, i grytor eller färsk i sallader.

Art 8114 Rek pris* 39,90

Feb-April

Aug-Sep

80 cm

Tomat, ampel- KRAV  
Solanum lycopersicum 

’Koralik’

Körsbärstomat med ljuvligt söt smak. 
Tomatens hängande växtsätt gör den 
är perfekt för odling i amplar, 
balkonglådor eller höga krukor. Ger 
en riklig skörd.

Art 8650 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Juli-Sep

50 cm

Ärt, märg- KRAV  
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska och lätt kokta. 
Även bra till infrysning.

Art 8477 Rek pris* 39,90

Feb-April

Juni-Sep

25 cm

Basilika KRAV 
Ocimum basilicum 

’Genovese’

Basilika är en av medelhavskökets 
populäraste kryddor. God färsk såväl 
som torkad. Fin ihop med tomat, 
pastasåser, salsa, äggrätter eller i en 
pesto.

Art 7653 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

100 cm

Dill KRAV 
Anethum graveolens 

’Sari’

En medelhög sort med tätt, flikigt 
bladverk och många små fina kronor.

Art 7568 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

50 cm

Oregano/Kungsmynta KRAV 
Origanum vulgare 

 

Lättodlad kryddväxt med fint växtsätt, 
som även pryder sin plats i rabatten. 
Bra bifoderväxt. Kan även odlas i 
kruka inomhus. Den klassiska 
kryddan för pizza, pasta och 
tomatsåser. Pröva även till 
klyftpotatis.

Art 7700 Rek pris* 36,90

Feb-Juni

Maj-Okt

Persilja, slätbladig KRAV 
Petroselinum crispum 

’Gigante dítalia’

Populär kryddväxt med kraftigt 
växtsätt och smak. Rik på vitaminer 
och järn.

Art 7724 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Aug

15-20 cm

Timjan, krydd- KRAV 
Thymus vulgaris 

 

Klassisk ingrediens i ärtsoppan men 
är även väl lämpad till rätter som 
lamm, pizza, tomat- och osträtter. 
Buskig planta, som övervintrar milda 
vintrar. Trivs i porös jord. Tålig mot 
uttorkning.

Art 7764 Rek pris* 36,90

Feb-Okt

April-Okt

30 cm

Persilja, slätbladig Ekologisk 
Petroselinum crispum 

’Ertholm’

Mycket tålig och välsmakande sort 
som påminner till växtsätt och smak 
om bredbladig persilja, men har 
kortare stjälkar och är mer 
klimatbeständig och ger lång 
skördeperiod.

Art 7718 Rek pris* 49,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Krasse, smörgås- KRAV 
Lepidium sativum 

 

Ekologiskt, lättodlat frö för sådd och 
skörd av kryddgrönt inomhus året 
runt.
Populär hos både barn och vuxna. Ett 
vitaminrikt och gott pålägg som även 
passar som dekoration och krydda i t 
ex sallader och soppor.

Art 7614 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

30-40 cm

Basilika, rödbladig KRAV 
Ocimum basilicum 

’Opal’

Smakrik rödbladig basilika. God färsk 
eller torkad i sallader, såser och 
många fisk, ägg- och grönsaksrätter.

Art 7670 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, socker-, låg KRAV 
Pisum sativum 

’Norli’

En lågväxande sort, som ger hög 
skörd av platta baljor. Egna odlade 
ärtor har en alldeles fantastiskt god 
smak. En delikatess, lätt kokta med 
smör, eller ät dem råa.

Art 8529 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Sep

65 cm

Ärt, märg- KRAV 
Pisum sativum 

’Karina’

Relativt tidig sort med mörkgröna, 
välfyllda baljor med ca 8-10 ärtor i 
vardera balja. Ger rikliga skördar.

Art 8476 Rek pris* 39,90

Feb-April

Juli-Sep

200 cm

Tomat KRAV 
Solanum lycopersicum 

’Faworyt’

Medelsen, högväxt sort. Ger stora 
hallonfärgade köttiga frukter med tunt 
skal. Smakar gott och passar såväl i 
sallader som att steka.

Art 8601 Rek pris* 36,90

April-Okt

April-Juni

Spenat KRAV 
Spinacia oleracea 

’Early giant’

Spenatsort med extra stora krispiga 
blad. Ger rikliga skördar. Njut bladen 
färska i sallader eller tillred i varma 
rätter.
Passar bäst för odling vid lägre 
temperaturer vilket är under tidig vår 
samt på hösten.

Art 8691 Rek pris* 36,90

Feb-Mars

Juni-Nov

Sallat, rosen- KRAV  
Cichorium intybus 

’Palla Rossa 3’

Kallas även Radiccio. Vackra, röda 
huvuden med vita nerver och stjälkar. 
Krispig och smakrik. Späda blad 
skördas som baby leafs. Bra för 
sensommar- och höstskörd. Frosttålig 
sort.

Art 8249 Rek pris* 36,90

NY!

NY!
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Kerstin Hillve berättar om odling, 
trender och Slow Flowers

Snittblommor
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OM SLOW FLOWERS
Slow Flowers är en rörelse som har sina 
rötter i USA, och som värnar om håll-
bart och närodlat. Många av de snitt-
blommor som säljs i butik idag odlas i 
länder där det finns brist på vatten för 
att sedan fraktas långa sträckor, vilket 
har en negativ inverkan på miljön. An-
hängare av Slow Flowers-rörelsen vill 
erbjuda ett hållbart alternativ och od-
lar därför småskaligt och lokalt. Några 
odlar för eget bruk, medan andra säl-
jer sina blommor på lokala marknader 
eller bjuder in till självplock i sina egna 
odlingar.
 Under de senaste åren har trenden 
spridit sig till Europa och fått ett stort 
genomslag även i Sverige. Rörelsen till-
talar många och har fått fäste hos både 
större trädgårdsföretag och hos den 
enskilde odlaren. Hållbar snittblomso-
dling är något som inspirerar och en-
gagerar, och intresset fortsätter att öka 

och spridas via sociala medier och an-
dra plattformar.
 ”Intresset för närodlade blommor 
ökar,” säger Kerstin. “Både för att odla 
själv och att köpa av andra. Fler och 
fler värnar om miljön och är villiga att 
lägga lite extra tid och pengar för att få 
njuta av hållbara buketter.”
 Även vi på Weibulls har märkt av ett 
växande engagemang för blomste-
rodling under de senaste åren och ser 
en fortsatt ökad efterfrågan på fröer 
för snittblommor. Sortimentet utökas 
ständigt med nya sorter för att möta 
marknaden och nya trender. Att odla 
blommor och kunna plocka sina egna 
buketter från tidig vår till sen höst är en 
stor glädje för många!

FRÅN HÖGSTADIELÄRARE TILL 
SNITTBLOMSODLARE
Kerstin har, tillsammans med maken 
Emil, en grönsaksodling i anslutning till 

Kerstin Hillve
Bor: i Sösdala i Skåne med 
mannen Emil och deras två 
barn

Gör: jobbar som  
högstadielärare och  
snittblomsodlare. Är en del 
av Slow Flowers-rörelsen.

Finns: på kontot  
@droblahus_tradgardar  
på Instagram.
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sitt hus i Sösdala i Skåne. Emil är pro-
fessionell odlare och har drivit odling-
ar och odlingsutbildningar i många år. 
Kerstin arbetar som högstadielärare, 
men har under de senaste åren börjar 
intressera sig för blommor och snitt-
blomsodling. Hon har inte odlat blom-
mor mer än i ett par år, men har upp-
täckt att snittblommor och grönsaker 
går bra att odla parallellt med varandra.

“Om man har odlat grönsaker från frö 
så vet man hur det går till. Då är det 
bara att göra på samma sätt med 
blommorna” säger Kerstin. “Ettåri-
ga snittblommor är enkla att odla och 
passar bra för nybörjare. Med några 
få sorter som utgångspunkt kan den 
egna odlingen ge blommor till härliga 
buketter från sommar till höst.”

FÄRSKT OCH TORKAT
Kerstin själv odlar helst ettåriga sorter, 
just eftersom de är så lättskötta och 
givande. Zinnia är den stora favoriten.
“Zinnior finns i många olika vackra färg-
ställningar och är fantastiskt fina både 
färska och torkade” säger Kerstin. “De 
har dessutom en lång blomningstid och 
går att plocka en bra bit in på hösten.”
Just torkade blommor har varit en väx-
ande trend under de senaste åren, och 
går hand i hand med hållbarhetstan-
ken. Kerstin odlar därför gärna sorter 
som går att använda både färska i bu-
ketter och torkade i kransar eller andra 
bundna arrangemang.

 Förutom zinnia är dahlia och luktärt 
storfavoriter. Luktärt är fina, väldoftan-
de och tacksamma att odla, och det 
finns många sorter att välja bland.

ETT VÄXANDE INTRESSE
Nu har både intresset och odlingen 
vuxit och Kerstin har gått ner i arbetstid 
för att kunna satsa mer på blommorna. 
I dagsläget jobbar hon 80% som lärare 
och resterande tid med odlingen. Od-
lingen är på ständig tillväxt och den här 
sommaren odlades ett 40-tal sorter. 
Intresset har genererat nya möjligheter, 
bland annat leveranser av buketter till 
närbutiken. 
 ”Det finns inte längre någon 
blomsterbutik i samhället där vi bor, 
men det finns en stor efterfrågan på 
färska snittblommor,” säger Kerstin.
Hon har även skapat blomsterarrang-
emang och dekorationer till ett flertal 
bröllop och begravningar. Även där ser 
Kerstin en växande trend. 
 “Konsumenter är väldigt medvet-
na idag, och många tänker på vad de 
köper. Att välja hållbart och lokalt od-
lade blommor till speciella händelser i 
livet är något som fler efterfrågar. Det 
är riktigt roligt att få skapa något unikt 
med blommorna från min odling, som 
får särskild betydelse för mottagaren,” 
säger hon.  

Kerstins bästa 
odlingstips!

Intresset för 
närodlade 
blommor 
ökar”

1. Toppa plantorna. Våga 
klippa ner plantorna när 
de fått sina första  
bladpar. Då får du en 
starkare och buskigare 
planta och fler blommor. 
Se också till att plocka 
blommorna efterhand de 
slår ut, så att plantan får 
energi till att bilda nya  
blommor. 

2. Så i omgångar för att 
förlänga blomningstiden. 
På så sätt har du tillgång 
till färska blommor under 
hela säsongen. 

3. Odla en bra bukett-
blandning. Satsa på en 
huvudblomma, en spira 
och en sort för utfyllnad 
så har du en bra grund 
för att skapa vackra  
buketter. Zinnia och  
solros är fina som  
huvudblommor, lejongap 
och amarant gör sig  
utmärkt som spiror  
medan skira sorter  
som sommarslöja och 
flox fyller ut och  
skapar en fin  
helhet.

Kerstins fem favoriter från Weibulls: Aster “King Size White”, Prydnadsgräs “Frosted Explosion”, Zinnia “Dream La-
vender”, Jungfrun i det gröna “Albion Black Pod”, Amarant “Garnet Red”.
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Blommor

Mars-Maj

Aug-Sep

50 cm

Aster, sommar- 
Callistephus chinensis 

’Pompon mix’

Tätt fyllda, bolliknande, relativt små 
blomkorgar i rosa, rött, vitt och lila. 
Fina både i rabatter och i buketter.

Art 6152 Rek pris* 8,90

Mars-Maj

Aug-Sep

70 cm

Aster, sommar- 
Callistephus chinensis 

’Mix’

Rabatt och snittblomma med stora 
enkla blommor i blandade färger. 
Solig växtplats. Hållbar och dekorativ 
snittblomma på sensommar och höst.

Art 6170 Rek pris* 8,90

Mars-April

Juli-Okt

100 cm

Aster, jätte-, hög 
Callistephus chinensis 

’King size white’

Extra stora, vackra pionblommande 
blommor. Fina både i rabatter och 
buketter.

Art 6126 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Amarant  
Amaranthus cruentus 

’Garnet Red’

Långa upprätta blomspiror med 
djupröd färg. Mycket vacker i 
rabatter, krukarrangemang och 
buketter. De färgrika små bladen kan 
ätas och är dekorativa i sallader. 
Stora blad anrättas några minuter.

Art 6025 Rek pris* 8,90

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.
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Mars-Maj

Juli-Sep

60 cm

Aster, sommar-, pastell 
Callistephus chinensis 

’Matsumoto’

Halvfyllda medelstora blommor på 
stabila stjälkar. Fina både i rabatter 
och i buketter. Den mest uppskattade 
buskiga sorten hos 
trädgårddsmästarna.

Art 6133 Rek pris* 26,90

Feb-Sep

April-Juni

10 cm

Aubrietia 
Aubrieta deltoidea 

’Hendersonii’

Kallas även Blåtuva (flerårig). En låg 
rabatt- och stenpartiväxt med tätt 
växande små blå blommor. Klipp 
gärna tillbaka plantan efter blomning, 
så blir den mer kompakt.

Art 6048 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

15-100 cm

Blomstermix KRAV 
 

’Humlor och Bin Mix’

Blandning av blommor som lockar till 
sig humlor, bin och fjärillar till din 
trädgård.

Art 6945 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Juli

100 cm

Blåklint  
Centaurea cyanus 

’Mix’

Rabatt- och snittblomma i blå och 
rödrosa nyanser. Anspråkslös och 
lättodlad. För tidig blomning kan den i 
Sydsverige sås i augusti- september 
året före.

Art 6211 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juni-Juli

60-80 cm

Blåklint KRAV 
Centaurea cyanus 

 

Odlas som ettårig eller tvåårig. Fin på 
ängar och i buketter.

Art 6206 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Aug

30 cm

Dahlia, sommar- 
Dahlia x hortensis 

’Early Bird’

Lättodlad snitt- och rabattblomma 
med fyllda blommor i livliga färger. 
Även dekorativ i kruka eller urna. 
Bildar små knölar som kan övervintra i 
frostfritt utrymme.

Art 6319 Rek pris* 26,90

April-Maj

Aug-Sep

70 cm

Eternell, jätte-  
Helichrysum bracteatum 

 

Blomrik eternell i en mild silverrosa 
ton. Plocka blommorna precis innan 
de slår ut, de öppnar sig vid torkning. 
Blada av stjälkarna och häng på 
varm, mörk och torr plats.

Art 6055 Rek pris* 26,90

Feb-Sep

Juli-Aug

80 cm

Fingerborgsblomma 
Digitalis purpurea 

’Mix’

En hög färgrik planta som trivs även i 
skuggiga lägen. Den är tvåårig men 
sprider sig gärna själv och 
återkommer år från år.

Art 6375 Rek pris* 26,90

April-Maj

Aug-Sep

70 cm

Eternell, jätte- 
Helichrysum bracteatum 

 

Blomrik eternell i en mild djupröd ton. 
Plocka blommorna precis innan de 
slår ut, de öppnar sig vid torkning. 
Blada av stjälkarna och häng på 
varm, mörk och torr plats.

Art 6056 Rek pris* 26,90

Feb-Maj

Juli-Aug

40 cm

Blåklint, låg 
Centaurea cyanus 

’Baby blue’

Kompakt, lågväxande sort, som bildar 
massor med blommor. Utmärkt både 
som krukodlad och friplanterad. Kan 
även höstsås för övervintring i 
skyddat läge eller kallhus. Blommar 
då till midsommar i södra Sverige.

Art 6193 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juni-Juli

100 cm

Blåklint  
Centaurea cyanus 

’Kejsar Wilhelm’

Odlas som ettårig eller tvåårig. Fin på 
ängar och i buketter.

Art 6205 Rek pris* 26,90

April-Okt

Juni-Sep

40-100 cm

Blomsterängsblandning 
 

’Mix’

Blandning av ett- och fleråriga sorter, 
som gärna självsår sig. (Vid höstsådd 
utvecklas endast de fleråriga 
sorterna.)

Art 6944 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Okt

45-60 cm

Blomstermix för 
nyttoinsekter 
 
’Mix’

Blomsterblandning med pollen- och 
nektarrika växter som lockar de 
viktiga nyttoinsekter till din plantering.

Art 6946 Rek pris* 49,90

April-Maj

Juli-Aug

40 cm

Atlasblomma mix 
Clarkia amoena 

’Mix’

En lättodlad ettårig snitt- och 
rabattblomma med dubbla blommor i 
rosa-röda färger. Har lång hållbarhet i 
vas.

Art 6241 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Aug-Okt

30 cm

Aster, sommar-, låg 
Callistephus chinensis 

’Dvärgdrottning’

Blandade färger. Rabatt- och 
snittblomma. Välförgrenade plantor 
med fyllda blommor i olika färger. Fin 
även i kruka eller urna. Hållbar 
snittblomma.

Art 6123 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

45-60 cm

Aster, sommar- KRAV 
Callistephus chinensis 

’Matsumoto ’

En vacker och omtyckt hållbar 
blomma som passar utmärkt som 
snitt. 'Matsumoto Mix' har fyllda 
blommor i färgnyanser i vitt, gult, rött 
eller blått.

Art 6128 Rek pris* 36,90

NY!

NY!



Bl
om

mo
r

30. Weibulls Frökatalog 2022

Ha
lvs

ku
gg

a
So

l

Läge

Sk
ug

ga
Fö

rk
ul

tiv
er

as
/D

ire
kt

så
dd

Fö
rk

ul
tiv

er
as

Di
re

kt
så

dd

Plantering

Vä
xt

hö
jd

Pl
an

te
rin

gs
tid

Tid / Info

Sk
ör

de
tid

Bl
om

st
rin

g

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

Feb-Maj

Juni-Okt

60-80 cm

Gräs, prydnads- 
Panicum Elegans 

’Frosted Explosion’

Skir sort med dekorativa plymer. 
Snygg i rabatter och krukor 
tillsammans med sommarblommor 
och perenner. Även lämplig som 
solitär. Hållbar i buketter. Trivs i 
näringsrik, väldränerad jord.

Art 7497 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Aug

40 cm

Jungfrun i det gröna 
Nigella damascena 

’Miss Jekyll’

En sommarblomma som bildar 
dekorativa fröställningar. Fin som 
snittblomma. Utmärkt för torkning. De 
blå kronbladen faller av en tid innan 
fröpaseln är redo för torkning.

Art 7015 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

30 cm

Krasse, busk-  
Tropaeolum majus 

’Salmon Baby’

Nanum-gruppen inom Indiankrasse. 
Altan- och rabattväxt med enkla 
blommor. Buskig och fin i urnor. 
Blommorna är ätliga och vackra i 
sallader.

Art 7435 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

30 cm

Krasse, busk-  
Tropaeolum majus 

’Empress of india’

Mörkbladig sort med vacker kontrast 
till röda blommor. Altan- och 
rabattväxt. Buskig och fin även i 
urnor. Blommorna är ätliga och 
vackra i sallader.

Art 7453 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

25 cm

Krasse, busk-  
Tropaeolum minus 

’Alaska Salmon’

Laxfärgade blommor med 
marmorerat bladberk gör denna 
blomsterkrasse speciell. Kompakt 
växtsätt, vilket gör den suverän till 
balkonglådor, krukor och som 
kantväxt. Blommorna är ätliga och 
dekorativa i sallader.

Art 7460 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Krasse, fjärils- 
Tropaeolum peregrinum 

 

Slingerväxt med gula flikade blommor 
på långa kraftiga stjälkar. Mycket fin 
längs staket och spaljé. Blommorna 
är ätbara och dekorativa i olika 
maträtter.

Art 7465 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Krasse, slinger-  
Tropaeolum majus 

’Mix’

Lobbianum-gruppen inom 
Indiankrasse. Slingerväxt som får upp 
till 3 meter långa rankor. Odlas 
hängande i ampel, slingrande på 
marken eller uppbunden vid staket 
eller spaljé. Blommorna är ätliga och 
vackra i sallader.

Art 7400 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Krasse, slinger-  
Tropaeolum majus 

’Mix’

Slingerväxt som får 1,5 meter långa 
rankor. Odlas hängande i ampel, 
slingrande på marken eller 
uppbunden vid staket eller spaljé. 
Blommorna är ätliga och vackra i 
sallader.

Art 7405 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juli-Okt

150-200 
cm

Krasse, slinger-  
Tropaeolum majus 

’Milkmaid’

Cremefärgad, enkelblommande sort. 
Lämplig på spaljé eller hängande i 
amplar. Ätbara blommor som blir 
dekorativa i t ex sallader.

Art 7396 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

60-80 cm

Krasse, busk- KRAV 
Tropaeolum majus  

’Mix’

Altan- och rabattväxt. Blommorna är 
ätliga och vackra i sallader. En 
buskkrasse som gärna ger korta 
rankor, speciellt vid tät odling. En 
blomma som lockar till sig bin och 
fjärilar.

Art 7444 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juli-Okt

30 cm

Krasse, busk-  
Tropaeolum minus 

’Black Velvet’

Mörka blommor med kompakt 
växtsätt som gör den mycket lämplig 
även i urnor. Blommorna är ätliga och 
dekorativa i sallader.

Art 7459 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

30 cm

Krasse, busk-  
Tropaeolum majus 

’Jewel mix’

Altan- och rabattväxt. Buskig och fin i 
urnor. Blommorna är ätliga och 
vackra i sallader.

Art 7442 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Aug

45-60 cm

Jungfrun i det gröna Vit  
Nigella damascena  

’Albion black pod’

Vackra vita sirliga blommor som 
bildar dekorativa fröställningar i 
purpursvart. Fin som snittblomma. 
Både blomman och frökapseln är 
utmärkt för torkning.

Art 7017 Rek pris* 39,90

April-Sep

Juni-Okt

70 cm

Honungsört KRAV 
Phacelia tanacetifolia 

 

Honungsört trivs på de flesta jordar. 
Snabbväxande och ogräshämmande 
med fina blålila blommor för bina. 
Lämpar sig väl som 
gröngödslingsväxt och täckgröda.

Art 7151 Rek pris* 26,90

Mars-Maj

Juli-Sep

25 cm

Flox 
Phlox drummondii 

’White Beauty’

Härlig vit blomma. Plantera i rundlar 
som utfyllnad i rabatten. Samplantera 
med kraftfulla färger eller tillsammans 
med andra skira färger. Vill ha 
välgödslad och väldränerad 
jord.Härlig vit blomma.

Art 6808 Rek pris* 26,90

45-60 cm

Fjärilsblommor  
 

’Mix’

En mix av blommor som lockar fjärliar 
till din trädgård. Blommorna ger en 
lång blomningssäsong, då de 
blommar vid olika tidpunkter.

Art 6947 Rek pris* 49,90

NY!
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Jan-Feb

Juni-Sep

50 cm

Lavendel, vit 
Lavandula angustifolia 

’Elegance Snow’

Vacker, vit och väldoftande. Lämplig 
för samplantering med blå lavendel. 
Kryddväxt som drar till sig bin och 
fjärilar. Vill ha väldränerad jord i soligt 
läge.
Kan övervintra i skyddat läge.

Art 6675 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Aug

40 cm

Lin, blomster-  
Linum grandiflorum 

’Blue dress’

Blomsterlin, som hittils bara varit rött, 
har nu även fått spånadslinets blåa 
färg. Samtidigt har det behållit 
blomsterlinets längre blomningstid. 
Kan t ex sås blandat med 
sommarslöja. Blir en skir, vacker 
rabatt.

Art 6727 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Juli

80 cm

Lin, spånads- 
Linum usitatissimum 

 

Gammal kulturväxt som även fungerar 
bra som gröngödsling. Torkad är den 
en vacker eternell. Skörda plantorna 
efter blomning, när frökapslarna 
svällt. Häng på tork i ett varmt, torrt 
och mörkt rum.

Art 6745 Rek pris* 19,90

Mars-April

Juli-Sep

15 cm

Lobelia, häng-  
Lobelia erinus 

’Fountain Mix’

Pendula-gruppen. För altan, balkong 
och ampel. Blanda gärna in ca 20% 
kantlobelia, så blir det mer fylligt.

Art 6765 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt 
Lathyrus odoratus 

’Old spice Senator’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6604 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt  
Lathyrus odoratus 

’Beaujolais’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6603 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt  
Lathyrus odoratus 

’Spencer Lilac ripple’

Creméfärgade blommor med ljuslila 
stänk och kanter. Vacker, stark 
växande sort. Odlas vid staket, spaljé 
eller pergola.

Art 6608 Rek pris* 49,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt  
Lathyrus odoratus 

’Mix’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6613 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt  
Lathyrus odoratus 

’Spencer Blue ripple’

Vacker, stark växande sort med 
krusande isvita kronblad 
marmorerade i en mycket ovanlig 
nyans av blått. Odlas vid staket, 
spaljé eller pergola.

Art 6606 Rek pris* 49,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt 
Lathyrus odoratus 

’Mollie Rilestone’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6605 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juli-Sep

15 cm

Lobelia, kant- 
Lobelia erinus 

’Kejsar Wilhelm’

Blå, Compacta-gruppen. Låg blomma 
för kant eller kruka. Fin i 
samplanteringar med andra blommor 
i amplar, urnor eller rabatt.

Art 6771 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

15 cm

Lobelia, häng- 
Lobelia erinus 

 

Pendula-gruppen. För altan, balkong 
och ampel. Blanda gärna in ca 20% 
kantlobelia, så blir det mer fylligt.

Art 6764 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Aug

45 cm

Lin, blomster-  
Linum grandiflorum 

’Rubrum’

En graciös sommarblomma med 
enkla mörkröda blommor. Så 
tillsammans med t ex blåklint - en 
härlig färgkombination.

Art 6733 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Okt

40 cm

Lejongap 
Antirrhinum majus 

’Frosted Flames’

Färgsprakande sort, omtyckt i rabatt 
och som snittblomma. Lägg fröna på 
ytan, duscha försiktigt. Täck ej. 
Placera varmt, cirka 25 grader. Ställ 
svalt innan utplantering.

Art 6038 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juni-Aug

50 cm

Lavendel 
Lavandula angustifolia 

 

Halvbuske med härlig doft och små 
lilablå blommor. Blommar året efter 
sådd. Används som liten häckplanta. 
Lämplig torkad i doftbuketter och 
dessutom i te.

Art 6674 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Krasse, slinger-  
Tropaeolum majus 

’Scarlet Gleam’

Lobbianum-gruppen inom 
Indiankrasse. Slingerväxt som får 1,5 
meter långa rankor. Odlas hängande i 
ampel, slingrande på marken eller 
uppbunden vid staket eller spaljé. 
Blommorna är ätliga och vackra i 
sallader.

Art 7423 Rek pris* 36,90
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*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt  
Lathyrus odoratus 

’Painted Lady’

År 1737 kom denna luktärt som en ny 
sort och tillika en av de första 
förädlingarna. Har överlevt till nutid 
hos en släkting i Australien. 
Klätterväxt med god doft.

Art 6601 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

20 cm

Luktärt, ampel 
Lathyrus odoratus 

’Sugarn spice’

En luktärt med speciellt, kompakt 
växtsätt, avsedd för amplar, 
balkonglådor och krukor. Ljuvlig 
färgmix i rosa, rött och vitt samt en 
berusande doft. Ett måste för 
balkongen eller terrassen.

Art 6584 Rek pris* 49,90

April-Maj

Juli-Aug

50 cm

Lövkoja, sommar- 
Matthiola incana 

’Mix’

Annua-gruppen. En sommarblomma 
med väldoftande dubbla blommor på 
täta blomspiror. Utmärkt som 
snittblomma.

Art 6871 Rek pris* 19,90

April-Maj

Juli-Sep

60 cm

Malva, sommar- 
Lavatera trimestris 

’Silver Cup’

Lättodlad sommarblomma som trivs 
på de flesta jordar. Blommar med ett 
hav av rosa blommor. Fin och hållbar 
snittblomma.

Art 6689 Rek pris* 36,90

Feb-Sep

Juni-Juli

30-40 cm

Nejlika, borst- 
Dianthus barbatus 

’Nigricans’

Mörkt svartröda blommor på stadiga 
stjälkar med sammetslikt utseende. 
Ger effektfull kontrast till rabatt- och 
plantering. Passar utmärkt som 
snittblomma.
Lättodlad perenn som kan direktsås 
eller förodlas.

Art 6353 Rek pris* 36,90

Juni-Aug

Juni-Aug

50 cm

Nejlika, trädgårds- 
Dianthus caryophyllus 

’Triumph Mix’

Rabatt- och snittblomma med fyllda 
blommor i röda, rosa och vita färger. 
Fin i buketter. Underbar doft.

Art 6357 Rek pris* 19,90

Jan-April

Juni-Dec

30-40 cm

Palettblad  
Solenostemon scutellarioides 

’Rainbow mix’

Växt med vacker bladteckning som 
främst odlas för sina karaktärsfulla 
blad. Passar för odling både ute och 
inne i såväl kruka som rabatt.
Denna sortmix innehåller en 
blandning av olika bladfärger.
Odla inomhus året om!

Art 6002 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Juli

70 cm

Pastellakleja 
Aquilegia  

’Mac kana mix’

En graciös planta som villigt kommer 
tillbaka år från år. Kan även sås direkt 
i kallbänk tidigt på våren.

Art 6042 Rek pris* 8,90

Feb-Sep

Juni-Sep

30 cm

Nepeta, kant-, Kattmynta 
Nepeta faassenii 

’Mussinii ’

Lättodlad perenn med med buskigt 
växtsätt. Fin som kant- och rabattväxt. 
Får grågrönt bladverk och intensivt 
blålila blommor. Hela plantan har en 
svag doft som gillas av katter.

Art 6753 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Nejlika, borst- 
Dianthus barbatus 

’Mix’

Rabatt- och snittblomma med enkla 
blommor i vitt samt rosa och röda 
nyanser. En av de mest hållbara 
snittblommorna.

Art 6355 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

60 cm

Malva, sommar- 
Lavatera trimestris 

’Mix’

Lättodlad sommarblomma som trivs 
på de flesta jordar. Blommar med ett 
hav av blommor i rosa nyanser. Fin 
och hållbar snittblomma.

Art 6703 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Malva, prakt-  
Malope trifida 

’Mix’

Lättodlad sommarblomma som trivs 
på de flesta jordar. Blommar med 
röda, rosa och vita blommor. Kan 
behöva stöd.

Art 6847 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Luktärt, låg  
Lathyrus odoratus 

’Mix’

Nanellus-gruppen. Låg klätterväxt 
med härlig doft. Brukar klara sig utan 
uppbindning men stötta i blåsiga 
lägen. Kan gärna även odlas i kruka.

Art 6637 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

150-200 
cm

Luktärt KRAV 
Lathyrus odoratus 

’Mix’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6602 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt  
Lathyrus odoratus 

’Old Spice Mixed’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6596 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt  
Lathyrus odoratus 

’Royal White’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter eller rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6661 Rek pris* 26,90
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Mars-Maj

Juni-Okt

60-80 cm

Praktvädd 
Scabiosa atropurpurea 

’Snowmaiden’

Lättodlad blomma med ett förgrenat 
växtsätt och vackra snövita 
blombollar på höga stadiga stjälkar. 
Rensa bort överblommat för att gynna 
ny blomsättning. Utmärkt som 
snittblomma.

Art 6291 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juni-Juli

80 cm

Prästkrage 
Leucanthemum vulgare 

’Majdrottning’

Storblommig. Den traditionella 
midsommarblomman. Utmärkt snitt- 
blomma. Tillsammans med t ex 
blåklint blir det en härlig 
sommarbukett.

Art 6715 Rek pris* 19,90

April-Maj

Juli-Sep

80 cm

Riddarsporre 
Consolida orientalis 

’Mix’

En rabatt- och snittblomma som även 
kan torkas. Långa blomspiror med 
fina, fyllda blommor.

Art 6332 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Aug

150 cm

Riddarsporre 
Delphinium x cultorum  

’Guinevere’

Ett blickfång i trädgården som gillas 
av pollinatörer. Vackra blomspiror i 
lavendelrosa med vitt öga . Fin i 
bakgrunden i rabatten men trivs även 
i stora krukor.

Art 6344 Rek pris* 36,90

Maj-Juli

Juni-Aug

125 cm

Riddarsporre, prakt- 
Delphinium 

’Mix’

Mix Belladonna-gruppen. En stor och 
ståtlig perenn som passar bäst i 
bakgrunden av rabatten. Klipp ner 
plantorna efter blomning och 
vintertäck gärna med granris eller löv.

Art 6343 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Okt

60 cm

Ringblomma 
Calendula officinalis 

’Balls Gold’

Dubbel, gul blomma. En av våra mest 
populära sommarblommor. Fin även 
som dekoration vid matlagning. 
Plocka gärna bort frökapslarna efter 
hand, så gynnas fortsatt blomning.

Art 6104 Rek pris* 19,90

April-Aug

Juni-Okt

45-60 cm

Ringblomma  
Calendula officinalis 

’Playtime mix’

Lättodlad sommarblomma i fantastisk 
färgställning. Passar utmärkt för 
rabatt och snitt. Kronbladen är 
ätbara. Dekorativt i sallader och 
drinkar mm.

Art 6065 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Okt

45-60 cm

Ringblomma  
Calendula officinalis 

’Touch of red orange’

Lättodlad sommarblomma i härligt 
orange. Blommans kronblad har 
mörkröd baksida som framträder 
tydligt på kvällen då blommorna 
sluter sig lätt.
Så direkt på växtplatsen i april, maj. 
Går också att höstså.

Art 6075 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

25 cm

Ringblomma 
Calendula officinalis 

’Fiesta Gitana’

En lågväxande ringblomma med 
fyllda blommor i lysande orange 
färger. Det låga växtsättet gör den 
lämpad i framkanten av rabatter eller i 
urnor. Plocka gärna bort fröhusen 
efter hand, så gynnas fortsatt 
blomning.

Art 6109 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Okt

45-60 cm

Ringblomma 
Calendula officinalis 

’Touch of red buff’

Lättodlad sommarblomma i fantastisk 
färgställning. Passar utmärkt för 
rabatt och snitt. Kronbladen är 
ätbara. Dekorativt i sallader och 
drinkar mm.

Art 6066 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Aug

150 cm

Riddarsporre 
Delphinium x cultorum  

’Astolat’

Ett blickfång i trädgården som gillas 
av pollinatörer. Vackra blomspiror i 
mörkt rosa med vitt öga . Fin i 
bakgrunden i rabatten men trivs även 
i stora krukor. Passar bra till snitt och 
blommorna kan torkas som eternell.

Art 6345 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Aug

125 cm

Riddarsporre 
Consolida regalis 

’The Pinks’

Ljuvlig färgmix av rosa nyanser, från 
ljusaste pastell till rosarött. Vackert 
inlag i rabatten och ypperlig som 
snitt. Går utmärkt att torka.

Art 6334 Rek pris* 8,90

April-Maj

Juli-Aug

35 cm

Rabattblommor 
 

’Mix’

En blandning av låga 
sommarblommor. Utmärkt till kant, 
stenparti eller rabatt. Ger blomning 
under en lång period. En väl 
balanserad och fin mix.

Art 6932 Rek pris* 36,90

April-Juni

Aug-Okt

40 cm

Prydnadspumpa  
Cucurbita pepo 

’Mix’

Krypande planta med små pumpor i 
olika former och färger på långa 
revor. Mycket användbar som 
dekoration i heminredning.

Art 6301 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juni-Sep

40 cm

Petunia  
Petunia x hybrida multiflora 

’Colorama mix’

En petunia med stora, vädertåliga 
blommor samt kraftiga välförgrenade 
plantor. Blommar tacksamt i såväl 
rabatten som i krukor.

Art 7707 Rek pris* 8,90

Jan-Mars

Mars-Juni

15-20 cm

Pensé mini  
Viola cornuta 

’Plums & Peaches’

Bedårande minivioler i fantastisk 
färgmix. Trivs i norrläge och skugga 
där de kan blomma hela sommaren. 
Självsår sig gärna och återkommer då 
år efter år.
Dessa näpna små violer bildar tuvor 
som översållas av blommor.

Art 7480 Rek pris* 36,90

NY!
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*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Ringblomma  
Calendula officinalis 

’Mix’

Ringblomma med fyllda blommor. Fin 
även som snittblomma och som 
dekoration vid matlagning. Plocka 
gärna bort frökapslarna efter hand, så 
gynnas fortsatt blomning.

Art 6115 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Okt

45-60 cm

Ringblomma KRAV  
Calendula officinalis 

’Mix’

Lättodlad sommarblomma i fantastisk 
färgställning. Passar utmärkt för 
rabatt och snitt. Kronbladen är 
ätbara. Dekorativt i sallader och 
drinkar mm.

Art 6116 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Okt

200 cm

Rosenböna  
Phaseolus coccineus 

’Prizewinner’

Klätterväxt för staket och spaljé. 
Plocka bort de nya späda bönorna, 
så främjas ny blomning. Bönbaljan 
kan ätas som vanlig skärböna efter 
kokning.

Art 7153 Rek pris* 36,90

Mars-Juni

Juni-Okt

60 cm

Rosenskära 
Cosmos bipinnatus 

’Sea Shells’

Vacker rabatt- och snittblomma i 
toner från vitt till rosa. Namnet syftar 
på den unika 
snäcksklasformsformade blomman. 
Vacker som snittblomma.

Art 6281 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Juli-Okt

120 cm

Rosenskära  
Cosmos bipinnatus 

’Double Click Mix’

Sort med stora, ca 10 cm i diameter, 
får dubbla och semidubbla blommor i 
vitt, rosa och karminrött. Mycket 
populär sommarblomma som 
blommar tacksamt hela sommaren.

Art 6278 Rek pris* 26,90

Mars-Maj

Juli-Okt

100 cm

Rosenskära  
Cosmos bipinnatus 

’Purity’

Rabatt- och snittblomma med stora 
(ca 10 cm i diameter) enkla blommor i 
vitt med ett dilliknande bladverk. 
Mycket användbar till buketter.

Art 6283 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Sep

175 cm

Rosenvial  
Lathyrus latifolius 

’Mix’

Perenn klätterväxt med kraftigt 
växtsätt. Fin som prydnad mot staket 
eller spaljé. Användbar även som 
snittblomma. Plocka bort vissnade 
blommor, så främjas fortsatt 
blomning.

Art 6569 Rek pris* 26,90

Mars-Maj

Juli-Sep

80 cm

Rudbeckia 
Echinacea purpurea 

 

Både vacker blomma och läkeväxt. 
Tålig och tacksam som rabattväxt och 
snittblomma. Blommar första gången 
året efter sådd.

Art 6399 Rek pris* 19,90

April-Maj

Juni-Sep

100 cm

Rosenskära KRAV  
Cosmos bipinnatus  

’Mix’

Rabatt- och snittblomma med stora 
enkla blommor i vita och rosa 
nyanser.

Art 6276 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

100 cm

Rosenskära  
Cosmos bipinnatus 

’Mix’

Rabatt- och snittblomma med stora 
enkla blommor i vita och rosa 
nyanser. Utmärkt i vaser tack vare 
långa stjälkar och lång hållbarhet.

Art 6288 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

120 cm

Rosenskära  
Cosmos bipinnatus 

’Picotee’

Rabatt- och snittblomma med stora 
enkla blommor i vitt och cerise och ett 
dilliknande bladverk. Mycket 
användbar till buketter.

Art 6277 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Okt

40 cm

Rosenböna, låg 
Phaseolus coccineus 

’Hestia’

En kompakt, låg sort. Utmärkt såväl 
krukodlad som friplanterad. Plocka 
bort de nybildade bönorna efter 
hand, så främjas fortsatt blomning. 
Bönan kan ätas som vanlig skärböna 
efter kokning.

Art 7159 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

70 cm

Ringkrage 
Chrysanthemum carinatum 

’Mix’

Hållbar snittblomma med enkla 
blommor i flera färger. Växer bäst på 
lätt och väldränerad jord. Plocka bort 
vissnade blommor, så gynnas fortsatt 
blomning.

Art 6234 Rek pris* 19,90

Maj-April

Juli-Okt

30-40 cm

Ringblomma KRAV 
Calendula officinalis 

 

En av våra mest populära 
sommarblommor. Fin som 
snittblomma och som dekoration i 
matlagning. Ringblommans kronblad 
kan användas som färgstarkt garnityr 
i sallader och kall mat.

Art 6080 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Ringblomma  
Calendula officinalis 

’Princess orange’

Utmärkt både i rabatter och buketter. 
Fin kontrast i blomman, djupt orange 
med svart mitt. Halvdubbel. Som 
snittblomma har den lång hållbarhet.

Art 6079 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Ringblomma  
Calendula officinalis 

’Mix’

En av våra mest populära 
sommarblommor. Fin även som snitt- 
blomma och som dekoration vid 
matlagning. Plocka gärna bort 
frökapslarna efter hand, så gynnas 
fortsatt blomning.

Art 6091 Rek pris* 36,90
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April-Maj

Juli-Sep

200 cm

Slingerväxter  
 

’Mix’

En blandning av rankade växter med 
1,5 - 2 meter långa rankor. Ger 
blommor under en lång tid. Bind upp 
rankor efter hand eller låt dem hänga 
ner från balkonglådan.

Art 6937 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Solros, hög 
Helianthus annuus 

’Claret F1’

Vinröd färg som är mycket effektfull. 
Hög solros som blir fin som 
dekoration mot plank eller som 
bakgrundsväxt i rabatten.

Art 6478 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Sep

150 cm

Solros, hög 
Helianthus annuus 

’Evening Sun’

Purpureus-gruppen. En lättodlad 
sommarblomma med blommor i mörkt 
brunröda till gulröda nyanser, några 
med en ljust gul ring. Blommorna blir 
ca 15 cm stora och är fina i djupa 
vaser.

Art 6495 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juli-Okt

200 cm

Solros, hög KRAV  
Helianthus annuus 

’Velvet queen’

Solros med grenade stjälkar och 
medelstora blommor i en varm och 
attraktiv bronsfärg. Växterna kan bli 
upp till 2 meter höga.

Art 6467 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Okt

50 cm

Solros, låg KRAV  
Helianthus annuus 

’Spray mix’

En låg sort, utmärkt i rabatten men 
kan också sås direkt i större urna. Ger 
kraftiga låga plantor med ca 10 cm i 
diameter stora blommor.

Art 6468 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

60-80 cm

Sommarblommor 
 

’Mix’

Medelhöga. Blandning av sorter för 
rabatt och snitt. Så gärna i flera 
omgångar, så finns det alltid fräscha 
blommor i trädgården.

Art 6919 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juni-Sep

80 cm

Spetsblomster 
Ammi majus 

’Snowflake’

Utsökt växt med sirliga blommor i 
vackert spetsmönster. De hållbara 
blommorna passar utmärkt i buketter 
och fyller ut fint i rabatten. Gillas av 
bin och fjärilar. Direktså på 
växtplatsen i mars - maj.

Art 6450 Rek pris* 26,90

Mars-Juli

Aug-Sep

200 cm

Stockros 
Alcea rosea 

’Chaters’

Kraftigväxande planta med dubbla 
blommor i röda, rosa, gula och vita 
färger. Kan i skyddade lägen fröså 
sig och återkomma år från år.

Art 6012 Rek pris* 8,90

April-Juni

Juli-Sep

45 cm

Sommarslöja 
Gypsophila elegans 

 

Skir blomma som översållas av en 
mängd fina små vita blommor. Fin 
som utfyllnad i rabatter.

Art 6447 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juli-Sep

175 cm

Solros, pollenfri 
Helianthus annuus 

’Pollenfri mix’

Blandning av olika färger och 
varianter. Dessa solrosor är pollenfria 
dvs "inget mjöl på bordet", varför de 
passar utmärkt som snittblommor.

Art 6480 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Okt

50 cm

Solros, låg 
Helianthus annuus 

’Sunspot’

En låg sort, utmärkt i rabatten men 
kan också sås direkt i större urna. Ger 
kraftiga låga plantor med ca 10 cm i 
diameter stora blommor.

Art 6471 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juli-Sep

200 cm

Solros, hög KRAV 
Helianthus annuus 

’Giganteus’

Klassisk hög solros med gula 
blommor. Utmärkt som dekoration vid 
plank eller spaljé. Sorten kan bli 
mycket hög efter flitig vattning och 
gödsling. Fröna uppskattas av 
vinterfåglar.

Art 6491 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

200 cm

Solros, hög 
Helianthus annuus 

’Uniflorus’

Klassisk hög solros med gula 
blommor. Utmärkt som dekoration vid 
plank eller spaljé. Sorten kan bli 
mycket hög efter flitig vattning och 
gödsling. Fröna uppskattas av 
vinterfåglar.

Art 6490 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Solros, hög 
Helianthus annuus 

’Chocolat’

Blommor i effektfulla nyanser från 
mörk vinröd till chokladbrunt. Hög 
solros som blir fin som dekoration mot 
plank eller som bakgrundsväxt i 
rabatten.

Art 6470 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Okt

60-80 cm

Salvia, dagg- 
Salvia farinacea 

’Interspecifi big blue F1’

Storväxande med kraftfull blommning 
i klarblå färg. Denna stora skönhet är 
lättodlad och tålig. Blommar 
oavbrutet från juli tills första frosten.

Art 7209 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Sep

55 cm

Salvia, dagg- 
Salvia farinacea 

’Fairy Queen’

Kompakta blomspiror i annorlunda 
färgsättning. Den lilla vita fläcken på 
varje safirblå blomma ger ett 
spännande intryck till rabatten eller i 
krukor. Blommar hela sommaren fram 
till frost. Ger välförgrenade plantor.

Art 7208 Rek pris* 36,90
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Mars-April

Juli-Okt

150 cm

Svartöga  
Thunbergia alata 

’African Sunset’

Klätterväxt som kan odlas i kruka eller 
ampel, inomhus eller på altan. Kan 
även odlas ute vid spaljé och staket. 
Snabbväxande.

Art 7369 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Sep

35 cm

Tagetes 
Tagetes erecta 

’Snowdrift’

Cremevit tagetes med lite fransiga 
kronblad. Rabattblomma med kraftigt 
växtsätt. Plocka bort vissna blommor 
så utvecklas nya blommor snabbare.

Art 7275 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Sep

30 cm

Tagetes 
Tagetes tenuifolia 

’Ursula’

Medellåg tagetes som bildar kuddar 
översållade med enkla, små guldgula 
blommor. Plocka bort vissnade 
blommor så utvecklas de nya 
blommorna bättre.

Art 7351 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Okt

70 cm

Tagetes, hög KRAV  
Tagetes patula 

 

Lättodlade blommor som går från rött 
till orange. Buskigt växtsätt.

Art 7352 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Sep

25 cm

Tagetes, låg  
Tagetes patula 

’Yellow Boy’

Låg rabattblomma med fyllda 
blommor. Tacksam och lättodlad. Fin 
även i kruka och urna. Plocka bort 
vissnade blommor, så gynnas fortsatt 
blomning.

Art 7339 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juni-Okt

35 cm

Tagetes, låg KRAV  
Tagetes patula 

 

Lättodlad. Små gula blommor med 
mörka fläckari mitten. Knipsa av de 
första knopparna så resulterar det i 
en buskigare planta som producerar 
mera blommor.

Art 7244 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juni-Aug

45-60 cm

Vallmo KRAV 
Papaver rhoeas 

 

Röd vallmo som självsår sig år efter 
år. Utmärkt blomma i blomsteräng. 
Frökapslarna går fint att torka och 
använda i eternellarrangemang.

Art 7059 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

75 cm

Vallmo, fjäder- 
Papaver somniferum 

’Dannebrog’

Laciniatum-gruppen. Enkla röda 
blommor med vit mitt. Odlas som 
rabattväxt eller i stora krukor. 
Frökapslarna kan torkas och 
användas i eternellarrangemang.

Art 7063 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

60 cm

Vallmo 
Papaver rhoeas  

’Falling in love’

En ljuvlig blandning av vallmo i röda 
och rosa toner som får hjärtat att slå 
lite extra. Älskas även av pollinatörer. 
Frökapslarna kan torkas och 
användas som eternell.

Art 7056 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Sep

30 cm

Tagetes, låg  
Tagetes patula 

’Mix’

Låg rabattblomma med fyllda 
blommor. Tacksam och lättodlad. Fin 
även i kruka och urna. Plocka 
vissnade blommor, så gynnas fortsatt 
blomning.

Art 7346 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Sep

30 cm

Tagetes, låg  
Tagetes patula 

’Red Brocade’

Nana Plena-gruppen. Låg 
rabattblomma med fyllda rödbruna 
blommor. En populär 
utplanteringsväxt. Fin även i kruka 
och urna. Plocka bort vissnade 
blommor, så utvecklas nya blommor 
bättre.

Art 7327 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Sep

70 cm

Tagetes, hög 
Tagates erecta 

’Crackerjack Mix’

Ligulosa-gruppen. En hög tagetes 
med bollformade blommor i gula och 
orange nyanser. Plocka bort vissnade 
blommor så utvecklas nya blommor 
bättre. Så inomhus i såjord i mars-
april. Så grunt. Lägg fröna 
horisontellt.

Art 7243 Rek pris* 19,90

Mars-April

Juni-Sep

40 cm

Tagetes 
Tagetes patula 

’Mr Majestic’

Denna tagetes har ett mycket 
speciellt utseende med sina randiga 
kronblad, som sitter i en enkel krans. I 
ogynnsamt väder blir kronbladen 
enfärgat mörkt brunröda.

Art 7298 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juni-Sep

20 cm

Sömntuta  
Eschscholzia californica 

’Appleblossom imp Thai silk’

Ljuvlig färgmix av rosa pasteller med 
inslag av vitt och creme. Mycket 
lättodlad sommarblomma. Plocka bort 
vissnade blommor så förlängs 
blomningen.

Art 6430 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

150 cm

Svartöga 
Thunbergia alata 

’Mix’

En klätterväxt, som kan odlas i kruka 
eller ampel, inomhus eller på altan, 
men även i jorden vid spaljé och 
staket. Snabbväxande och blomvillig.

Art 7363 Rek pris* 36,90

Mars-Juli

Juli-Sep

150 cm

Stockros  
Alcea rosea 

’Nigra’

Stockros med stora, enkla nästan 
svarta blommor. Skapar dramatik och 
kontrast í trädgården. Blommar andra 
året från sådd.
Förodla eller direktså.

Art 6008 Rek pris* 36,90
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Mars-Maj

Maj-Juni

90 cm

Vallmo, orient-  
Papaver orientale L 

’Red’

Jättevallmo är en av de mest 
populära perennerna i våra 
trädgårdar. Bjuder på fantastisk 
blomning i försommartid. Passar för 
solintensiva lägen och klarar torka bra 
efter etablering.

Art 7025 Rek pris* 26,90

Feb-Mars

Juli-Sep

100 cm

Verbena, jätte- 
Verbena bonariensis 

 

Dekorativ växt. Passar som bakgrund 
i större rabatter eller som mittväxt i 
stora planteringar. Kan vara lite 
knepig att gro, men är värd besväret.

Art 7471 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Sep

120 cm

Vinda, purpur-  
Ipomoea purpurea 

’Dacapo Light Blue’

Klätterväxt med stora blommor. 
Toppa plantorna som små så 
förgrenar den sig fint. Blommar 
oavbrutet hela sommaren.

Art 6557 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-

40-50 cm

Zinnia 
Zinnia marylandica 

’Zahara Double White ’

Zinnia med en vacker vit 
dahlialiknande blommor. Ett fint inslag 
i rabatten och effektfull till 
samplantering. Kan även odlas i 
kruka. Mycket lättodlad. Plocka bort 
vissna blommor efterhand så 
blommar den hela sommaren.

Art 7510 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Dream Lavender ’

Zinnia med stora dubbla och halv-
dubbla rosa/lavendelfärgade 
blommor. Blommorna lockar till sig 
nyttoinsekter till trädgården. Ett fint 
inslag i rabatten och buketter. Kan 
även odlas i kruka. Mycket lättodlad.

Art 7502 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Cut& Cut and come again’

Zinnia med vackert pastellfärgade 
blommor. Ett fint inslag i rabatten och 
buketter. Kan även odlas i kruka. 
Mycket lättodlad. Plocka bort vissna 
blommor efterhand så blommar den 
hela sommaren.

Art 7504 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Scarlet Flame’

Zinnia med stora dahlialiknande 
blommor i en magnifikt lysande 
mörkröd färg. Ett fint inslag i rabatten 
och buketter. Kan även odlas i kruka. 
Blommorna lockar till sig nyttoinsekter 
till trädgården.

Art 7511 Rek pris* 36,90

April-Okt

Juni-Sep

40-100 cm

Blomsterängsblandning, 
storportion 
 
’Mix’

Blandning av ett- och fleråriga sorter, 
som gärna självsår sig. (Vid höstsådd 
utvecklas endast de fleråriga 
sorterna.)
Vid anläggning av äng blanda 
100-150 gram av 
Blomsterängsblandning med 0,8 kg 
gräsfrö Fritidshus.
Art 6950 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

75 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Cresto Peach and cream’

Zinnia med dahlialiknande blommor i 
en mild färgkombination. Ett fint 
inslag i rabatten och buketter. Kan 
även odlas i kruka. Mycket lättodlad. 
Plocka bort vissna blommor efterhand 
så blommar den hela sommaren.

Art 7505 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Polar Bear ’

Zinnia med stora underbara 
cremevita blommor. Vacker som 
solitär. Ett fint inslag i rabatten och 
buketter. Kan även odlas i kruka. 
Blommorna lockar till sig nyttoinsekter 
till trädgården.

Art 7503 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

70 cm

Zinnia 
Zinnia elegans 

’Dahlia’

Dahliablommande. Rabatt- och 
snittblomma med stora, fyllda 
blommor. Mycket hållbar i buketter. 
Värmeälskande.

Art 7512 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

150-200 
cm

Vinda, purpur- KRAV 
Ipomoea purpurea  

 

Klätterväxt med dekorativa blommor i 
rosa nyanser. Trivs utmed staket eller 
spalje, i varma skyddade lägen. Kan 
även odlas i krukor på balkong eller 
terrass.

Art 6556 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Sep

200 cm

Vinda, purpur- 
Ipomoea purpurea 

’Grandpa ott’

Klätterväxt med purpurfärgade stora 
blommor. Sorten innehåller ej 
skadliga alkalioder. Trivs utmed 
staket eller spaljé. Kan även odlas i 
kruka och bindas upp. Toppa gärna 
plantorna som små, så förgrenar de 
sig fint.

Art 6555 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Aug

85 cm

Vallmo, pion- 
Papaver paeoniflorum 

’Black Peony’

Fascinerande choklad-purpur färg på 
denna pionblommande vallmo med 
något krusade kronblad. Vackert 
inslag i rabatten och även fin som 
snitt.

Art 7039 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Aug

60 cm

Vallmo, korn- vild 
Papaver rhoeas 

 

Stor röd vallmo som självsår sig år 
efter år. Utmärkt blomma i 
blomsteräng. Frökapslarna går fint att 
torka och använda i 
eternellarrangemang.

Art 7058 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

70 cm

Vallmo, korn- 
Papaver rhoeas 

’Shirley’

En blandning av enkla och halvfyllda 
blommor i röda, rosa och vita 
nyanser. Frökapslarna kan torkas och 
användas till eternellarrange-mang.

Art 7051 Rek pris* 19,90
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*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

STÖRRE PÅSAR 
mer innehåll

Maj-Aug

Juni-Sep

30-70 cm

Klöver, blod-, storportion 
Trifolium incarnatum 

 

En mycket vacker klöverart som 
fixerar kväve samt luckrar jorden. 
Växer bäst på kalkrika jordar. 
Blommorna kan användas till 
prydnad.

Art 7381 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

30 cm

Krasse, busk-, storportion 
Tropaeolum majus 

’Jewel Mix’

Altan- och rabattväxt. Buskig och fin i 
urnor. Blommorna är ärliga och 
vackra i sallader.

Art 7447 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt, storportion 
Lathyrus odoratus 

’Mix’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6620 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Ringblomma, storportion 
Calendula officinalis 

’Mix’

En av våra mest populära 
sommarblommor. Fin även som 
snittblomma och som dekoration vid 
matlagning. Plocka gärna bort 
frökapslarna efter hand, så gynnas 
fortsatt blomning.

Art 6097 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

60-80 cm

Sommarblommor, 
storportion 
 
’Mix’

Medelhöga. Blandning av sorter för 
rabatt och snitt. Så gärna i flera 
omgångar, så finns det alltid fräscha 
blommor i trädgården.

Art 6925 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Sep

100 cm

Oljelin storportion 
Linum usitatissimum 

’Iduna’

Trivs på alla typer av jordar. Små söta 
blå blommor. Som gröngödsling ett 
komplement för växtnäringsbalansen 
samt gör jorden lucker och ökar 
mullhalten. Frökapslarna kan även 
torkas som eternell. Omtyckt av bin.

Art 6751 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Krasse, slinger-, storportion 
Tropaeolum majus 

’Glorius Gleam Mix’

Slingerväxt som får 1,5 meter långa 
rankor. Odlas hängande i ampel, 
slingrande på marken eller 
uppbunden vid staket eller spaljé. 
Blommorna är ätliga och vackra i 
sallader.

Art 7411 Rek pris* 36,90

April-Sep

Juni-Aug

10 cm

Klöver, vit-, storportion 
Trifolium repens 

 

Flerårigt klöver, som gärna brer ut 
sig. Bra bifoderväxt och en nyttig 
gröngödslingsväxt. Kvävefixerande.
Blomningstid: Jun-Aug
Läge: Sol/halvskugga
Växthöjd: ca. 10 cm

Art 7387 Rek pris* 36,90

April-Sep

Okt-Nov

70 cm

Honungsört, storportion 
Phacelia tanacetifolia 

 

Honungsört trivs på de flesta jordar. 
Ogräshämmande. Fina blå blommor 
för bina. Snabbväxande. Lämpar sig 
väl som gröngödslingsväxt och 
täckgröda.

Art 7147 Rek pris* 36,90

April-Aug

Juni-Sep

15-100 cm

Gröngödslingsblandning, 
storportion 
 
’Mix’

En blandning av Honungsört, 
Blodklöver och Jordklöver. Snabb 
etablering och ogräshämmande. God 
bifoderväxt och bra som 
gröngödsling. Delvis kvävefixerande.

Art 6955 Rek pris* 49,90

Maj-Aug

Juni-Sep

30-70 cm

Klöver, blod-, storportion 
Trifolium incarnatum 

 

En mycket vacker klöverart som 
fixerar kväve samt luckrar jorden. 
Växer bäst på kalkrika jordar. 
Blommorna kan användas till 
prydnad.

Art 7381 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

30 cm

Krasse, busk-, storportion 
Tropaeolum majus 

’Jewel Mix’

Altan- och rabattväxt. Buskig och fin i 
urnor. Blommorna är ärliga och 
vackra i sallader.

Art 7447 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt, storportion 
Lathyrus odoratus 

’Mix’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6620 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Ringblomma, storportion 
Calendula officinalis 

’Mix’

En av våra mest populära 
sommarblommor. Fin även som 
snittblomma och som dekoration vid 
matlagning. Plocka gärna bort 
frökapslarna efter hand, så gynnas 
fortsatt blomning.

Art 6097 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

60-80 cm

Sommarblommor, 
storportion 
 
’Mix’

Medelhöga. Blandning av sorter för 
rabatt och snitt. Så gärna i flera 
omgångar, så finns det alltid fräscha 
blommor i trädgården.

Art 6925 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Sep

100 cm

Oljelin storportion 
Linum usitatissimum 

’Iduna’

Trivs på alla typer av jordar. Små söta 
blå blommor. Som gröngödsling ett 
komplement för växtnäringsbalansen 
samt gör jorden lucker och ökar 
mullhalten. Frökapslarna kan även 
torkas som eternell. Omtyckt av bin.

Art 6751 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Krasse, slinger-, storportion 
Tropaeolum majus 

’Glorius Gleam Mix’

Slingerväxt som får 1,5 meter långa 
rankor. Odlas hängande i ampel, 
slingrande på marken eller 
uppbunden vid staket eller spaljé. 
Blommorna är ätliga och vackra i 
sallader.

Art 7411 Rek pris* 36,90

April-Sep

Juni-Aug

10 cm

Klöver, vit-, storportion 
Trifolium repens 

 

Flerårigt klöver, som gärna brer ut 
sig. Bra bifoderväxt och en nyttig 
gröngödslingsväxt. Kvävefixerande.
Blomningstid: Jun-Aug
Läge: Sol/halvskugga
Växthöjd: ca. 10 cm

Art 7387 Rek pris* 36,90

April-Sep

Okt-Nov

70 cm

Honungsört, storportion 
Phacelia tanacetifolia 

 

Honungsört trivs på de flesta jordar. 
Ogräshämmande. Fina blå blommor 
för bina. Snabbväxande. Lämpar sig 
väl som gröngödslingsväxt och 
täckgröda.

Art 7147 Rek pris* 36,90

April-Aug

Juni-Sep

15-100 cm

Gröngödslingsblandning, 
storportion 
 
’Mix’

En blandning av Honungsört, 
Blodklöver och Jordklöver. Snabb 
etablering och ogräshämmande. God 
bifoderväxt och bra som 
gröngödsling. Delvis kvävefixerande.

Art 6955 Rek pris* 49,90

Maj-Aug

Juni-Sep

30-70 cm

Klöver, blod-, storportion 
Trifolium incarnatum 

 

En mycket vacker klöverart som 
fixerar kväve samt luckrar jorden. 
Växer bäst på kalkrika jordar. 
Blommorna kan användas till 
prydnad.

Art 7381 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

30 cm

Krasse, busk-, storportion 
Tropaeolum majus 

’Jewel Mix’

Altan- och rabattväxt. Buskig och fin i 
urnor. Blommorna är ärliga och 
vackra i sallader.

Art 7447 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Sep

150 cm

Luktärt, storportion 
Lathyrus odoratus 

’Mix’

Klätterväxt med härlig doft. Odlas vid 
staket, spaljé eller pergola. 
Blomningen förlängs om man plockar 
in många buketter och rensar bort 
överblommat, så att inga baljor 
bildas.

Art 6620 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

50 cm

Ringblomma, storportion 
Calendula officinalis 

’Mix’

En av våra mest populära 
sommarblommor. Fin även som 
snittblomma och som dekoration vid 
matlagning. Plocka gärna bort 
frökapslarna efter hand, så gynnas 
fortsatt blomning.

Art 6097 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

60-80 cm

Sommarblommor, 
storportion 
 
’Mix’

Medelhöga. Blandning av sorter för 
rabatt och snitt. Så gärna i flera 
omgångar, så finns det alltid fräscha 
blommor i trädgården.

Art 6925 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Sep

100 cm

Oljelin storportion 
Linum usitatissimum 

’Iduna’

Trivs på alla typer av jordar. Små söta 
blå blommor. Som gröngödsling ett 
komplement för växtnäringsbalansen 
samt gör jorden lucker och ökar 
mullhalten. Frökapslarna kan även 
torkas som eternell. Omtyckt av bin.

Art 6751 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

150 cm

Krasse, slinger-, storportion 
Tropaeolum majus 

’Glorius Gleam Mix’

Slingerväxt som får 1,5 meter långa 
rankor. Odlas hängande i ampel, 
slingrande på marken eller 
uppbunden vid staket eller spaljé. 
Blommorna är ätliga och vackra i 
sallader.

Art 7411 Rek pris* 36,90

April-Sep

Juni-Aug

10 cm

Klöver, vit-, storportion 
Trifolium repens 

 

Flerårigt klöver, som gärna brer ut 
sig. Bra bifoderväxt och en nyttig 
gröngödslingsväxt. Kvävefixerande.
Blomningstid: Jun-Aug
Läge: Sol/halvskugga
Växthöjd: ca. 10 cm

Art 7387 Rek pris* 36,90

April-Sep

Okt-Nov

70 cm

Honungsört, storportion 
Phacelia tanacetifolia 

 

Honungsört trivs på de flesta jordar. 
Ogräshämmande. Fina blå blommor 
för bina. Snabbväxande. Lämpar sig 
väl som gröngödslingsväxt och 
täckgröda.

Art 7147 Rek pris* 36,90

April-Aug

Juni-Sep

15-100 cm

Gröngödslingsblandning, 
storportion 
 
’Mix’

En blandning av Honungsört, 
Blodklöver och Jordklöver. Snabb 
etablering och ogräshämmande. God 
bifoderväxt och bra som 
gröngödsling. Delvis kvävefixerande.

Art 6955 Rek pris* 49,90

Mars-Maj

Maj-Juni

90 cm

Vallmo, orient-  
Papaver orientale L 

’Red’

Jättevallmo är en av de mest 
populära perennerna i våra 
trädgårdar. Bjuder på fantastisk 
blomning i försommartid. Passar för 
solintensiva lägen och klarar torka bra 
efter etablering.

Art 7025 Rek pris* 26,90

Feb-Mars

Juli-Sep

100 cm

Verbena, jätte- 
Verbena bonariensis 

 

Dekorativ växt. Passar som bakgrund 
i större rabatter eller som mittväxt i 
stora planteringar. Kan vara lite 
knepig att gro, men är värd besväret.

Art 7471 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Sep

120 cm

Vinda, purpur-  
Ipomoea purpurea 

’Dacapo Light Blue’

Klätterväxt med stora blommor. 
Toppa plantorna som små så 
förgrenar den sig fint. Blommar 
oavbrutet hela sommaren.

Art 6557 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-

40-50 cm

Zinnia 
Zinnia marylandica 

’Zahara Double White ’

Zinnia med en vacker vit 
dahlialiknande blommor. Ett fint inslag 
i rabatten och effektfull till 
samplantering. Kan även odlas i 
kruka. Mycket lättodlad. Plocka bort 
vissna blommor efterhand så 
blommar den hela sommaren.

Art 7510 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Dream Lavender ’

Zinnia med stora dubbla och halv-
dubbla rosa/lavendelfärgade 
blommor. Blommorna lockar till sig 
nyttoinsekter till trädgården. Ett fint 
inslag i rabatten och buketter. Kan 
även odlas i kruka. Mycket lättodlad.

Art 7502 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Cut& Cut and come again’

Zinnia med vackert pastellfärgade 
blommor. Ett fint inslag i rabatten och 
buketter. Kan även odlas i kruka. 
Mycket lättodlad. Plocka bort vissna 
blommor efterhand så blommar den 
hela sommaren.

Art 7504 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Scarlet Flame’

Zinnia med stora dahlialiknande 
blommor i en magnifikt lysande 
mörkröd färg. Ett fint inslag i rabatten 
och buketter. Kan även odlas i kruka. 
Blommorna lockar till sig nyttoinsekter 
till trädgården.

Art 7511 Rek pris* 36,90

April-Okt

Juni-Sep

40-100 cm

Blomsterängsblandning, 
storportion 
 
’Mix’

Blandning av ett- och fleråriga sorter, 
som gärna självsår sig. (Vid höstsådd 
utvecklas endast de fleråriga 
sorterna.)
Vid anläggning av äng blanda 
100-150 gram av 
Blomsterängsblandning med 0,8 kg 
gräsfrö Fritidshus.
Art 6950 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

75 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Cresto Peach and cream’

Zinnia med dahlialiknande blommor i 
en mild färgkombination. Ett fint 
inslag i rabatten och buketter. Kan 
även odlas i kruka. Mycket lättodlad. 
Plocka bort vissna blommor efterhand 
så blommar den hela sommaren.

Art 7505 Rek pris* 49,90

Mars-April

Juli-Okt

70 cm

Zinnia  
Zinnia elegans 

’Polar Bear ’

Zinnia med stora underbara 
cremevita blommor. Vacker som 
solitär. Ett fint inslag i rabatten och 
buketter. Kan även odlas i kruka. 
Blommorna lockar till sig nyttoinsekter 
till trädgården.

Art 7503 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

70 cm

Zinnia 
Zinnia elegans 

’Dahlia’

Dahliablommande. Rabatt- och 
snittblomma med stora, fyllda 
blommor. Mycket hållbar i buketter. 
Värmeälskande.

Art 7512 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

150-200 
cm

Vinda, purpur- KRAV 
Ipomoea purpurea  

 

Klätterväxt med dekorativa blommor i 
rosa nyanser. Trivs utmed staket eller 
spalje, i varma skyddade lägen. Kan 
även odlas i krukor på balkong eller 
terrass.

Art 6556 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Sep

200 cm

Vinda, purpur- 
Ipomoea purpurea 

’Grandpa ott’

Klätterväxt med purpurfärgade stora 
blommor. Sorten innehåller ej 
skadliga alkalioder. Trivs utmed 
staket eller spaljé. Kan även odlas i 
kruka och bindas upp. Toppa gärna 
plantorna som små, så förgrenar de 
sig fint.

Art 6555 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Aug

85 cm

Vallmo, pion- 
Papaver paeoniflorum 

’Black Peony’

Fascinerande choklad-purpur färg på 
denna pionblommande vallmo med 
något krusade kronblad. Vackert 
inslag i rabatten och även fin som 
snitt.

Art 7039 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Aug

60 cm

Vallmo, korn- vild 
Papaver rhoeas 

 

Stor röd vallmo som självsår sig år 
efter år. Utmärkt blomma i 
blomsteräng. Frökapslarna går fint att 
torka och använda i 
eternellarrangemang.

Art 7058 Rek pris* 26,90

April-Maj

Juli-Sep

70 cm

Vallmo, korn- 
Papaver rhoeas 

’Shirley’

En blandning av enkla och halvfyllda 
blommor i röda, rosa och vita 
nyanser. Frökapslarna kan torkas och 
användas till eternellarrange-mang.

Art 7051 Rek pris* 19,90
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CHILI- check✓
Chili är en älskad liten frukt som har vunnit en självklar plats i många av världens kök. 
Att odla chili är egentligen inte särskilt svårt. Eftersom chiliplantor älskar värme och 

avskyr blåst trivs de lika bra i köksfönstret som i växthuset. Det gör chili till en grönsak 
som kan odlas av alla!

Chilisås & chiliolja.  

Se recept på sid. 41 och 42.



41.Weibulls Frökatalog 2022

SCOVILLESKOLA
Det finns många olika sorters chili, med olika styrka. 
Hettan mäts i enheten scovillegrader, där paprika åter-
finns mellan noll och 100 scovillegrader och jalapeño på 
2 500–5 000. Den hetaste chilifrukten är Carolina Reaper 
som har uppmätts till en styrka på 2,2 miljoner scoville-
grader. I Weibulls chilisortiment finns sorter med scoville-
grader på 0-800 000.

VILKEN CHILISORT SKA MAN VÄLJA?
Välj chili utifrån vad du vill använda den till. Ska den ätas 
som den är, picklas eller torkas? Olika sorter är inte bara 
olika starka, utan har också olika karaktär. Här är förslag 
på en bra blandning av sorter med olika hetta och smak:

Padrón  
- en mild sort (0 - 5 000 Scoville) med frisk smak  

som är mycket god att steka

Anaheim  
- en mild sort (500-1000 Scoville) med söt  

och fruktig karaktär  

Hungarian Hot Wax  
– en medelhet sort (ca 8 000 Scoville) med lite sötma

Cayenne  
– en relativt het sort (ca 40 000 Scoville)  

med stark smak

Habanero  
– en het sort (ca 300 000 Scoville)  

med något syrlig smak

Annat du kan göra av chili:
Torka: av torkad chili kan du exempelvis 
göra chilipulver eller chiliflakes.

Röka: det går bra att både varm- och  
kallröka både hel- och halvtorkad chili.

Fermentera: av den fermenterade chilin kan 
du bland annat göra tabasco och sriracha.

Pickla: passar utmärkt för lite mildare sorter

Recept: 
CHILISÅS MED CITRON

Chilisås är väldigt gott och går att variera in i det 
oändliga - du kan göra den rökig, salt, söt eller 
syrlig. Bara fantasin sätter gränser!

Ingredienser:
5-7  medelstora chilifrukter  
 (till exempel Hungarian Hot Wax, Cayenne   
 och Habanero) 
1 msk Olja 
3  Vitlöksklyftor, finhackade eller rivna 
1  Gul lök, finhackad 
2 msk  Tomatpuré 
2-3 dl  Vatten 
½  Citron, saft och finrivet skal 
2 msk  Äppelcidervinäger 
 Salt och peppar

Gör så här:
Hetta upp oljan i en kastrull och stek löken och  
chilifrukterna på medelvärme i ca 5 min. Tillsätt vitlöken 
och stek i ytterligare någon minut. Tillsätt övriga 
ingredienser och koka upp under omrörning. Sänk 
värmen och låt såsen sjuda i ca 20 min. Låt gärna såsen 
dra i några timmar för att få en fylligare smak. Koka i så 
fall upp den igen innan du mixar den och tappar upp den 
på flaska. Mixa såsen slät med stavmixer och smaka 
av med salt och peppar. Häll upp i varma flaskor med 
tättslutande lock. Låt svalna och förvara sedan såsen i 
kylskåp, där den håller i flera veckor.
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Recept: CHILIOLJA
Chiliolja är både gott och enkelt att göra! Med sin 
goda smak och angenäma hetta passar den till 
det mesta. Använd den för att få lite extra sting 
i buljongen, häll i den i marinaden till grillmidda-
gen eller testa att ringla lite över den nygräddade 
pizzan. Du kan också prova att steka i den!

Ingredienser:
Ca 2,5-3 dl Olja som inte stelnar i kylen, t.ex. rapsolja   
 (om såsen blir för stark kan du späda ut  
 den med mer olja senare) 
Ca 2-5  Färska chilifrukter beroende på styrka. 
Ev. 1-2  Klyftor vitlök som smaksättning.

Gör så här:
Värm försiktigt upp alla ingredienser i en kastrull. Låt 
oljan svalna och häll sedan över den i en flaska med  
tätförslutet lock. Låt gärna oljan stå och dra i kylen i  
några dagar innan du använder den. Efter det håller  
den i flera veckor i kylskåp.
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Grönsaker

Maj-Juni

Juli-Okt

45-60 cm

Böna, borlotti- KRAV  
Phaesolus vulgaris 

’Borlotti lingua nano’

En typisk sort för Medelhavet i 
allmänhet och Italien i synnerhet. 
Borlottibönorna ska man låta hänga 
kvar på plantan tills baljorna är riktigt 
röd- och vitflammiga.

Art 8403 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Okt

40 cm

Böna, bryt-, låg 
Phaseolus vulgaris 

’Processor’

En späd, trådlös, medeltidig brytböna 
av haricot vert-typ. Trivs bäst på lätt 
eller väldränerad jord. Kokas eller 
stuvas. Utmärkt för infrysning.

Art 8409 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Aug

35 cm

Basilika, thai- KRAV 
Ocimum basilicum 

’Thai’

Ettårig kryddväxt. Kraftig smak av 
basilika och en hint av anis. Används 
i stor mängd i thai-matlagning, främst 
färsk. Växterna har en mörklila stam 
och vackra rosa-lila blommor. Solig 
växtplats.

Art 7680 Rek pris* 19,90

Mars-April

Aug-Sep

60-80 cm

Aubergine 
Solanum melongena 

’Baluroi F1’

Kallas även äggplanta.
Grilla eller stek frukterna i skivor med 
fin olivolja och toppa med flingsalt. 
Utmärkt som tillbehör! En av 
medelhavskökets självklara 
grönsaker. Ingår tex i moussaka.

Art 8671 Rek pris* 36,90

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

’ F1
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Maj-Juni

Aug-Okt

45 cm

Böna, skär-, låg 
Phaseolus vulgaris 

’Admires’

Tidig, högproduktiv skärböna med 
breda, trådfria baljor. Ger stor skörd.
Odlas bäst på solig och varm 
växtplats i näringsrik, välbearbetad 
jord. Plocka bönorna efterhand när de 
är ca 1,5 cm breda.

Art 8425 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Böna, sprit- 
Phaesolus vulgaris 

’Yin Yang’

Milda, välsmakande svarta/vita bönor 
med Yin Yang mönster, den kinesiska 
symbolen för urkrafterna.

Art 8405 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Okt

200 cm

Böna, stångbryt- KRAV 
Phaseolus vulgaris 

’ Neckarköningin’

Högväxande störböna. Sorten ger 
goda mjälla baljor och riklig skörd. 
Odlas på solig växtplats runt stör eller 
spaljé. Skörda baljorna kontinuerligt 
så gynnas fruktsättning.
Bönorna är goda lätt kokta och i 
stuvningar.

Art 8433 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Böna, vax-, låg 
Phaseolus vulgaris 

’Sonesta’

Gul haricot vert-typ. En 
högavkastande sort med ca 13 cm 
långa bönor. Kokas eller stuvas. För 
att bäst bibehålla smak och 
näringsämnen bör de ångas. Utmärkt 
för infrysning.

Art 8449 Rek pris* 26,90

Jan-Mars

Juli-Okt

60 cm

Chilipeppar 
Capsicum frutescens 

’Pikito’

Kompakt växtsätt, ger rikligt med 4-6 
cm långa mediumstarka frukter. 
Lämpar sig bra för odling i kruka.

Art 7990 Rek pris* 39,90

Feb-Mars

Juli-Sep

65 cm

Chilipeppar  
Capsicum chinense 

’Naga Black’

Mycket het chilippepparsort får rikligt 
med rödbruna frukter. Ca. 800 000 
scoville. Var aktsam när du hanterar 
denna chilipeppar sort på grund av 
styrkan.

Art 7971 Rek pris* 49,90

Jan-April

Juli-Sep

50 cm

Chilipeppar  
Capsicum frutescens 

’Gusto purple F1’

Medelstark och smakrik chili. 
Frukterna är violetta/svarta och 
övergår i rött vid full mognad.
Så inomhus tidigt på våren och ställ 
varmt. Odla vidare i soligt, skyddat 
läge utomhus, i växthus eller 
inomhus.

Art 7985 Rek pris* 39,90

Jan-Mars

Juli-Sep

70 cm

Chilipeppar  
Capsicum annuum 

’Anaheim’

Favorit i repris! Relativt mild chili som 
lämpar sig i sallader och på grillspett. 
Vill ha mycket sol. Frukterna blir upp 
till 20 cm långa. Skördas från att 
frukterna är gröna tills att de är röda. 
Beskär på hösten.

Art 7986 Rek pris* 36,90

Feb-Mars

Juni-Sep

60 cm

Chilipeppar  
Capsicum annuum 

’Cayenne Long Slim’

Kallas även cayennepeppar och är 
en paprika med stark smak. 40 000 
Scoville, milda sorter håller ca 100 
grader.

Art 7981 Rek pris* 39,90

Jan-April

Juli-Sep

50 cm

Chilipeppar  
Capsicum frutescens 

’Foradjido’

Medelstark och smakrik chili. Gröna 
frukter som övergår till rött vid full 
mognad. 
Använd frukterna som smak & 
styrkegivare i grytor, marinader och 
köttanrättningar.

Art 7970 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Böna, vax-, låg KRAV  
Phaseolus vulgaris 

’Berggold’

En högavkastande sort med ca 13 cm 
långa bönor. Kokas eller stuvas. För 
att bäst bibehålla smak och 
näringsämnen bör de ångas. Utmärkt 
för infrysning.

Art 8402 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Okt

200 cm

Böna, stångvax- 
Phaseolus vulgaris 

’Neckargold’

Störvaxböna med mjälla, runda gula 
baljor med utmärkt kvalitét och smak. 
Sorten är mycket rikgivande och 
baljorna skördas ca 23-25 cm långa. 
Föredrar en solig växtplats och 
näringsrik jord.

Art 8442 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Okt

200 cm

Böna, stångbryt- 
Phaseolus vulgaris 

’Blauhilde’

Högväxande blålila purpurstörböna. 
Sorten ger fina mjälla baljor av hög 
kvalitet och riklig skörd. Både 
blommor och baljor i violett. Odlas på 
solig växtplats runt stör eller spaljé.

Art 8431 Rek pris* 36,90

April-Maj

Aug-Aug

250 cm

Böna, sparris- 
Vigina Sesquipedalis 

’Metro Marrone’

Spännande sort med upp till 70 cm 
långa baljor. Skörda bönorna späda! 
De är fantastiskt söta och krispiga att 
äta råa! Kokta passar de i varma och 
kalla sallader och i wok.
Kräver varm jord, ca 20 grader.

Art 8445 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Okt

40 cm

Böna, bryt-, låg 
Phaseolus vulgaris 

’Provider’

En späd, trådlös, medeltidig brytböna 
av haricot vert-typ. Kan odlas även i 
Norrlands kustland. Trivs bäst på lätt 
eller väldränerad jord. Kokas eller 
stuvas. Utmärkt för infrysning.

Art 8414 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Böna, bryt-, låg 
Phaseolus vulgaris l. var nanus 

’Maxi’

Haricots vert. Lättskördad, 
lågväxande med gröna baljor som 
växer ovanför blandverket. Tidig 
skörd. Kokas eller stuvas. Utmärkt för 
infrysning.

Art 8410 Rek pris* 36,90

NY!
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*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

Feb-April

Juli-Sep

60 cm

Chilipeppar, Habanero mix 
Capsicum Chinense 

 

Mix av olika heta habanerosorter som 
ger frukter i olika färger. 
Scovillegraden är ca. 300 000. Redan 
5 000 scovillegrader innebär att 
frukterna ska hanteras försiktigt och 
kontakt med ögonen undvikas. 

Art 7984 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juli-Aug

150 cm

Gurka 
Cucumis sativus 

’Conny f1’

Partenocarp sort, dvs. 
självbefruktande. Växten får endast 
honblommor och dessa utvecklas till 
gurkor utan befruktning. En 
rikgivande bitterfri sort av hög kvalitet 
med frukter om ca 10 cm.

Art 8042 Rek pris* 36,90

Mars-April

Aug-Aug

60 cm

Gurka KRAV 
Cucumis sativus 

’Marketmore’

Frisk härlig sort med lång 
skördeperiod. Passar i kruka och 
drivbänk. Ger mörkgröna, raka 
gurkor, ca 20-25 cm, med glansigt 
skal och god smak.

Art 8034 Rek pris* 39,90

April-Maj

Aug-Sep

200 cm

Gurka, asie 
Cucumis sativus 

’Fatum’

En gurka av Asietyp med stora 
cylindriska, mörkt gröna frukter, fullt 
utvecklade ca 30 cm långa. Robust 
och bra frilandssort. Används främst 
insyltad men kan även ätas färsk.

Art 8026 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Aug-Sep

200 cm

Gurka, frilands-  
Cucumis sativus 

’Vorgebigstrauben’

Sort av "västeråstyp", som ger stor 
skörd. Utmärkt för inläggningar som 
saltgurka eller ättiksgurka. Mycket 
god även färsk.

Art 8027 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Sep

150 cm

Gurka, mini-, växthus- 
Cucumis sativus 

’Passandra F1’

Fin motståndskraftig sort för 
växthusodling. Har ett kraftigt växtsätt 
och ger rikligt med korta frukter, ca 
15 cm.
Partenokap sort, dvs inga kärnor 
bildas.

Art 8047 Rek pris* 39,90

Feb-Mars

Juli-Okt

120 cm

Kronärtskocka 
Cynara cardunculus 

’Violett’

En delikatess som även kan odlas 
som prydnad i trädgården. Solig, väl 
gödslad växtplats. Kronärtskocka har 
svaga frön. Alla tar sig inte utan räkna 
med visst svinn.

Art 8132 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Okt

Kål, blomkål  
Brassica oleracea 

’Snowball’

Delikat och lättodlad blomkål. God 
både rå och kokt. Utmärkt för 
infrysning i små buketter. Sort för 
sommar- och höstskörd. Bladen ger 
mycket bra täckning. Ger snövita och 
välformade huvuden.

Art 7911 Rek pris* 19,90

April-Maj

Aug-Sep

200 cm

Gurka, växthus-  
Cucumis sativus 

’Kalunga F1 ’

Tålig skanggurka för växthusodling av 
hög kvalitet som endast sätter 
honblommor. Rikgivande med mörkt 
gröna bitterfria gurkor ca 35 cm 
långa. Tålig mot mjöldagg. God färsk 
på smörgåsar och i sallader.

Art 8055 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Aug

200 cm

Gurka, frilands-, slang 
Cucumis sativus 

’Chinese slange’

En god frilandsgurka med mörkt 
gröna långa frukter. Lättskalad med 
mycket fruktkött. God färsk i sallader 
eller i inläggningar.

Art 8035 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

200 cm

Gurka, djungel- 
Melothria scabra 

 

Lättodlad klängväxt som gillar sol och 
värme. Passar bra för odling i lite 
större kruka.
Ger ca 2-3 cm stora frukter som liknar 
små meloner. Smaken har inslag av 
gurka, melon och citrus.

Art 8470 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Sep

200 cm

Gurka KRAV  
Cucumis sativus 

’Hokus’

En medeltidig sort som ger rikligt med 
skörd. Odlas på friland eller i stor 
kruka. Frukterna har små knottror och 
åsar. Äts färsk eller god att lägga in.

Art 8031 Rek pris* 49,90

April-Maj

Aug-Okt

200 cm

Gurka KRAV 
Cucumis sativus 

’Sonja ’

Populär slanggurka för frilandsodling i 
skyddat läge. Ger ca 25 cm långa, 
släta mörkt gröna frukter med god 
smak.

Art 8032 Rek pris* 49,90

Mars-Juni

Aug-Sep

70 cm

Fänkål, söt 
Foeniculum vulgare 

’Zefa Fino’

Denna sort av fänkål odlas främst för 
att användas som grönsak samma år 
som sådd. Fänkål ger även frön, som 
kan användas året efter sådd. Knölen 
har lång hållbarhet i kylt utrymme.

Art 7609 Rek pris* 36,90

Jan-Mars

Juni-Sep

60 cm

Chilipeppar KRAV 
Capsicum annuum 

’Cayenne Long slim’

Kallas även cayennepeppar och är 
en paprika med stark smak. 40 000 
Scoville, milda sorter håller ca 100 
grader. Redan 5 000 Scoville-grader 
innebär att frukterna ska hanteras 
försiktigt och kontakt med ögonen 
undvikas.

Art 7989 Rek pris* 49,90

Feb-Mars

Juli-Sep

60-80 cm

Chilipeppar KRAV 
Capsicum annuum 

’Padron ’

Populär mild chilisort med ursprung i 
Galicien i Spanien. Skördas ljusgrön 
(omogen) för mindre hetta. Frukten 
blir röd vid full mognad och cirka 5-7 
cm.

Art 7973 Rek pris* 39,90

NY! NY!
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Mars-April

Sep-Okt

90 cm

Kål, bryssel- 
Brassica oleracea 

’Long island ’

Kallas även Rosenkål. Sorten har 
runda, fasta rosetter och ger hög 
skörd långt in på hösten.
Trivs bäst i välgödslad jord och är 
känslig för uttorkning. Tål lätt frost.Fin 
både färsk och kokt.

Art 7930 Rek pris* 36,90

April-Maj

Sep-Dec

70 cm

Kål, grön-, halvhög 
Brassica oleracea 

’Westland autumn’

Lättodlad vitamin- och järnrik kål, som 
kan skördas under lång tid. Föredrar 
mullrik och väl bearbetad jord. 
Grönkål smakar bäst när den fått litet 
frost. Utmärkt sort för infrysning.

Art 7938 Rek pris* 19,90

Juli-Aug

Aug-Okt

Kål, kina-  
Brassica rapa pekinesis 

’Michihili Cantoner’

Ettårig kinakål som passar utmärkt 
både i sallader och matlagning. En av 
asiens viktigaste grönsaker.

Art 8295 Rek pris* 19,90

April-Maj

Sep-Dec

70 cm

Kål, purpur- 
Brassica oleracea 

’Scarlet’

Lättodlad vitamin- och järnrik kål i 
härlig färg. Sorten blir 80-120 cm hög 
och är mycket frosttålig. Kan milda 
vintrar skördas ända in i januari. 
Klarar temperaturer ner mot -18 
grader.

Art 7940 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Okt

Kål, Savoy- KRAV  
Brassica oleracea 

’Vertus 2’

Tidig och snabbväxande krusbladig 
kål med lösare knutna huvuden. 
Savoykål har delikat smak och passar 
utmärkt som råkost, i wookrätter och 
annan asiatisk matlagning.

Art 7919 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

20 cm

Kål, spets-  
Brassica oleracea capitata alba 

’Cuor Di Bue Grosso ’

En tidig sort. Ger spetsiga och 
spröda huvuden. Lång skördetid. 
Snabbväxande för färskkonsumtion 
under sommaren. Används färsk eller 
tillagad.

Art 7960 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Okt-Nov

Kål, svart/palm-  
Brassica oleracea acephala 

’Nero di Toscana’

Krusbladig italiensk sort av svartkål. 
Eftersom bladen är mjuka och mjälla 
är de goda att ätas råa i sallader men 
även kokt eller fräst i panna.
Palmkål passar utmärkt för det 
skiftande nordiska klimatet.

Art 7767 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Okt-Nov

Kål, svart/palm- KRAV  
Brassica oleracea 

’Nero de toscana’

Krusbladig italiensk sort av svartkål. 
Eftersom bladen är mjuka och mjälla 
är de goda att ätas råa i sallader men 
även kokt eller fräst i panna.
Palmkål passar utmärkt för det 
skiftande nordiska klimatet.

Art 7768 Rek pris* 39,90

April-Maj

Aug-Sep

Kål, spets- röd  
Brassica oleracea 

’Kalibos’

Ger goda spetsiga och krispiga röda 
huvuden. Lång skördetid. 
Snabbväxande för färskkonsumtion 
under sommaren. Används färsk eller 
tillagad.

Art 7961 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Okt

Kål, savoy,- 
Brassica oleracea 

’Vertus 2’

Tidig och snabbväxande krusbladig 
kål med lösare knutna huvuden. 
Savoykål har delikat smak och passar 
utmärkt som råkost, i wookrätter och 
annan asiatisk matlagning.

Art 7918 Rek pris* 19,90

Mars-April

Sep-Okt

Kål, röd 
Brassica oleracea 

’Holdbar Vinter’

En bra vintersort, utmärkt för lagring. 
Kan lagras fram till mars-april. Trivs 
bäst i mullrik och näringsrik jord. God 
färsk i sallader, som råkost, stuvad 
eller kokt.

Art 7917 Rek pris* 36,90

Mars-Juli

Aug-Okt

Kål, Pak choi 
Brassica rapa 

 

Denna variant till salladskål har 
mycket kraftiga bladnerver och är 
krispig och fin att woka. Unga stjälkar 
och blad äts råa i sallad. Små huvud 
kan kokas hela eller delade.

Art 7967 Rek pris* 19,90

Maj-Aug

Juli-Okt

30 cm

Kål, japansk 
Brassica rapa var. nipposinica 

’Mizuna’

Lättodlad, flikbladig, bladgrönsak 
med mild smak. Mix med röda inslag. 
Skörda regelbundet genom klippning 
så växer nya späda blad ut. Kan även 
sås i omgångar. Ger skörd långt in på 
hösten.

Art 8380 Rek pris* 36,90

April-Maj

Sep-Dec

70 cm

Kål, grön- KRAV  
Brassica oleracea 

’Westland autumn’

Lättodlad vitamin- och järnrik kål, som 
kan skördas under lång tid. Föredrar 
mullrik och väl bearbetad jord. 
Grönkål smakar bäst när den fått litet 
frost. Utmärkt sort för infrysning.

Art 7936 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Aug-Okt

60 cm

Kål, broccoli 
Brassica oleracea 

’Calabrais’

Lättodlad, vitaminrik grönsak. 
Broccoli äts nyskördad, lättkokt, eller 
kan förvällas och frysas in. Bra och 
nyttig att grodda.

Art 7928 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Okt

Kål, blomkål  
Brassica oleracea 

’Igloory F1’

Delikat sommargrönsak som vill ha 
näringsrik jord. God både rå och kokt. 
Utmärkt för infrysning i små buketter.

Art 7912 Rek pris* 19,90

’ F1
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*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

Mars-Juni

April-Juni

60 cm

Kålrabbi KRAV  
Brassica oleracea 

’Superschmelz’

Sorten ger stora krispiga och trådfria 
knölar upp till 25 cm i Ø och med en 
vikt upp till 4 kg. Goda att äta färska, 
ungsbakade, i wok eller grytor. Kan 
vinterlagras.

Art 7943 Rek pris* 49,90

April-Maj

Juli-Okt

Kålrot 
Brassica napus 

’Wilhelmsburger’

Kålroten är en kålväxt som odlas för 
de uppsvällda rotfrukterna. Den är 
lättodlad och lämpar sig bra för 
odling i det Skandinaviska klimatet. 
Trivs på de flesta jordar men föredrar 
lerhaltig jord.

Art 7909 Rek pris* 19,90

Mars-Maj

Juli-Sep

Lök, purjo-, sommar 
Allium porrum 

’Bulgaarse Renzen’

En lättodlad grönsak, som kan 
skördas späd eller mera utvuxen. Går 
bra att frysa efter hastig förvällning.

Art 7814 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

Lök, röd 
Allium cepa 

’Red Baron’

Går att skörda i alla stadier hela året, 
allt ifrån späda småplantor till stora 
purjolöksliknande växter. Skärs i bitar 
och wokas eller används färsk i 
sallader.

Art 7783 Rek pris* 19,90

April-Juni

Juni-Sep

Lök, vår-/pip- 
Allium cepa 

’White Lisbon’

Piplök, även kallad Vårlök, har en mild 
smak som påminner lite om purjo. 
Lättodlad i hemträdgården. God 
färsk, används som lök eller purjo. 
God i soppor, sallader m.m.

Art 7796 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Sep

45 cm

Lök, vår/pip- KRAV 
Allium cepa 

’White lisbon’

Piplök, även kallad Vårlök, har en 
smak. Lättodlad i hemträdgården. 
God färsk, finskuren i sallader, soppa 
m.m. Används i matlagning som lök 
eller purjolök. God i soppor, sallader 
m.m.

Art 7815 Rek pris* 26,90

April-Juni

Aug-Sep

150-200 
cm

Majs, socker-, extra söt 
Zea mays 

’Tasty sweet F1’

Tidig, extra söt sort med välfyllda 
kolvar.
Trivs på varm och skyddad växtplats i 
välgödslad jord. 
Kolvarna är goda råa och fantastiska 
kokta i lättsaltat vatten. Äts med smör 
och salt.

Art 8719 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Sep

150-200 
cm

Majs, socker-, extra söt 
KRAV 
Zea mays 
’Golden bantam’

Tidig och extrasöt sort med välfyllda 
kolvar. Trivs på varm och skyddad 
växtplats. Odlas på välgödslad jord. 
Kolvarna är goda att grilla eller koka 
lätt. Äts med smör och salt.

Art 8720 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Sep

Lök, vår-/pip- KRAV  
Allium fistulosum 

’Long White Ishikura’

Piplök, även kallad Vårlök, har en mild 
smak som påminner lite om purjo. 
Lättodlad. God färsk, används som 
lök eller purjo. God i soppor, sallader 
m.m.

Art 7802 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Sep

Lök, vår-/pip- 
Allium fistulosum 

’Long White Ishikura’

Piplök, även kallad Vårlök, har en mild 
smak som påminner lite om purjo. 
Lättodlad i hemträdgården. God 
färsk, används som lök eller purjo. 
God i soppor, sallader m.m.

Art 7801 Rek pris* 26,90

April-Maj

Aug-Sep

Lök, schalotten-, röd 
Allium cepa 

’Red Long of Tropea’

En viktig ingrediens i asiatisk såväl 
som i medelhavskökets matlagning. 
Används till allt där lök behövs. 
Tropea rossa lunga löken har en 
underbart mild och god smak tack 
vare hög sockerhalt.

Art 7780 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Sep-Okt

Lök, purjo-, vinter 
Allium porrum 

’Regius’

Lättodlad grönsak med lång 
hållbarhet. Tål viss frost på hösten. 
Bra till infrysning. Unga plantor kan 
med fördel ätas färska i sallader o 
dyl.

Art 7819 Rek pris* 26,90

Mars-April

Juli-Sep

Lök, gul  
Allium cepa 

’Rijnsburger 5’

God rund matlök med god hållbarhet. 
Trivs i vanlig porös trädgårdsjord. 
Solig växtplats. God färsk eller stekt. 
Kan lagras 2-3 mån frostfritt.

Art 7778 Rek pris* 8,90

April-Juni

Juli-Sep

Kålrabbi, lila KRAV  
Brassica oleracea 

’Delikatess blauer’

Trivs på de flesta jordar. Snabb 
tillväxt ger det bästa resutlatet. Kan 
sås i omgångar.
Kålrabbin har en mild smak som 
passar till mycket. God färsk 
finskuren i sallader eller som 
ingrediens i gratäng, wok eller gryta.

Art 7944 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

Kålrabbi  
Brassica oleracea 

’Delikatess Weisser’

En av de tidigaste och mest 
lättodlade sommargrönsakerna.
Trivs på de flesta jordar. Snabb 
tillväxt ger det bästa resutlatet. Kan 
sås i omgångar.
Kålrabbin har en mild smak som 
passar till mycket.

Art 7945 Rek pris* 26,90

Mars-Maj

Juli-Aug

Kål, vit-, sommar 
Brassica oleracea 

’Ditmarsker’

En tidig sort för färskkonsumtion, ej 
vinterlagring. Vitkål är god mari- 
nerad i sallader, stuvad eller lätt kokt 
men även till kålpudding eller 
kåldolmar.

Art 7958 Rek pris* 26,90
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Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Mangold, mix KRAV 
Beta vulgaris 

’Fireworks’

Lättodlad mangold i en härlig 
färgblandning från vitt, gult, orange till 
rött och mörk purpur. En fröjd för 
både öga och mage. Något olika 
smak för varje färg. Vacker även i 
rabatten.

Art 7839 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Mangold, röd KRAV 
Beta vulgaris 

’Rhubarb Chard’

Dekorativ grönsak med färgstarkt 
bladverk att odla både som grönsak 
och som samplanteringsväxt i 
rabatten. De späda bladen kan ätas 
färska och de större bladen tillredas 
som spenat.

Art 7840 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Juli-Sep

Melon, cantaloupe- 
Cucumis melo 

’Charentais’

Utsökt melon som odlats i södra 
Frankrike sedan början av 1900-talet 
för dess fantastiska smak. Frukter i 
storlek som grapes med lent och sött 
fruktkött och härlig doft.

Art 8018 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Okt

Morot KRAV  
Daucus carota 

’Berlikum 2’

Ekologisk morot med cylindrisk form 
och god smak.
Så i välbearbetad, väldränerad och 
stenfri jord när jorden reder sig på 
våren. Så gärna i omgångar och byt 
odlingsplats för varje år.

Art 8166 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Okt

Morot, extra tidig  
Daucus carota ssp. sativus 

’Jeanette F1’

Tidig sort med söt smak. Trivs bäst i 
mullrik eller sandig jord. God som 
färsk eller lätt kokt. Lagras svalt efter 
upptagning. Lämpar sig väl för 
infrysning.

Art 8169 Rek pris* 36,90

April-Juni

Aug-Okt

Morot, sommar- 
Daucus carota ssp. sativus 

’Nantaise 2’

Tidig, saftig sommarmorot. Trivs bäst 
på mullrika jordar. Utmärkt god både 
rå och lätt kokt. Går också bra att 
frysa in.

Art 8198 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Aug

Morot, sommar-, såband 
Daucus carota ssp. sativus 

’Nantaise 2’

Tidig och saftig sommarmorot. Trivs 
bäst på mullrika jordar. Utmärkt som 
både rå och lätt kokt. Går också bra 
att frysa in.

Art 8185 Rek pris* 39,90

April-Juni

Sep-Okt

Morot, vinter- 
Daucus carota ssp. sativus 

’Flakker’

Kraftig morot för höst- och 
vinteranvändning. God råriven eller 
lättkokt. Bra lagringshållbarhet. 
Förvaras torrt och kallt.

Art 8215 Rek pris* 36,90

April-Juni

Aug-Okt

Morot, sommar- KRAV 
Daucus carota ssp. sativus 

’Nantaise 2’

Tidig, saftig sommarmorot. Trivs bäst 
på mullrika jordar. Utmärkt både rå 
och lätt kokt. Går också bra att frysa 
in.

Art 8162 Rek pris* 39,90

April-Juni

Aug-Okt

Morot, sommar- 
Daucus carota 

’Purple dragon’

Purpurröd sommarmorot med 
fruktkött i orange. Söta ca 15 cm 
långa rötter för färskkonsumtion. 
Dekorativa i sallader och som 
tillbehör.

Art 8140 Rek pris* 19,90

April-Juni

Juli-Okt

Morot mix  
Daucus carota 

’Harlekin’

Morotsmix av olika sorter i härliga 
färger: vitt, gult, orange och violett. 
Ger sensommar- och tidiga 
höstmorötter som går utmärkt att 
lagra.
God smak både råa och tillagade.

Art 8138 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juli-Sep

Melon, vatten- 
Citrullus lanatus 

’Sugar Baby’

Odlas i växthus eller på solig altan. 
Bildar gröna frukter med rött, 
välsmakande fruktkött.
Meloner älskar värme, näringsrik jord 
och vatten. Bind upp plantorna eller 
låt dem slingra på marken.

Art 8011 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40 cm

Mangold, vit 
Beta Vulgaris 

’Groene Gewone’

God bladgrönsak med ljusa stjälkar 
och spröda blad. De späda bladen 
kan ätas färska och de större bladen 
tillredas som spenat. Stjälkarna är 
matigare och kan kokas i lättsaltat 
vatten som sparris.

Art 7841 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

40-50 cm

Mangold, röd  
Beta vulgaris 

’Rubin’

Gammaldags grönsak med färgstarkt 
bladverk att odla både som grönsak 
och som dekoration.
Skörda blad för blad så växer nya ut.
Späda blad kan ätas färska och 
större blad tillredas som spenat.

Art 7847 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Okt

40 cm

Mangold, mix  
Beta vulgaris 

’Bright Light’

Mangold odlas ofta som ettårig men 
är en tvåårig växt. Här en blandning 
från vitt, gult, orange till rött och mörk 
purpur. Något olika smak för varje 
färg. Vacker även i rabatten.

Art 7843 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Okt

40 cm

Mangold vit 
Beta vulgaris 

’Zilver 2’

Gammaldags bladgrönsak, som åter 
blivit populär.
De späda bladen kan ätas färska och 
lite större blad tillredas som spenat. 
Bladstjälkarna kokas förslagsvis i 
lättsaltat vatten och äts som sparris.

Art 7850 Rek pris* 36,90
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*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

Feb-Mars

Juli-Okt

60-80 cm

Paprika 
Capsicum annuum 

’California Wonder’

En fin sort för odling i växthus eller på 
skyddad terrass. God färsk i sallader 
eller på smörgås. Utmärkt även i 
gryträtter.

Art 8005 Rek pris* 26,90

Jan-April

Juni-Sep

60-80 cm

Paprika spets-  
Capsicum annuum 

’Corno Di Toro Rosso’

Snackpaprika med italienskt 
ursprung. Formen på frukterna 
påminner om tjurhorn vilket har gett 
upphov till namnet. Blir vid full 
mognad röd med härlig smak men 
kan även skördas grön.
Vinnare av RHS Award of Garden 
Merit.
Art 8008 Rek pris* 26,90

Feb-Maj

Maj-Okt

25 cm

Persilja, krus- KRAV 
Petroselinum crispum 

’Moskrul 2’

Populär kryddväxt med kraftigt 
växtsätt och smak. Rik på vitamin och 
järn. Utmärkt för infrysning.

Art 7736 Rek pris* 39,90

Maj-Maj

Sep-Okt

Pumpa 
Cucurbita moschata  

’Musquee de Provence’

Stora platta hjulformade pumpor som 
kan väga upp till 10 kg. Välkänd och 
populär för sin goda smak. Kan ätas 
nyskördade eller lagrade. Passar till 
sylt, såser, soppor, grytor och annan 
matlagning.

Art 8080 Rek pris* 39,90

Maj-Maj

Aug-Sep

60 cm

Pumpa, jätte- 
Cucurbita maxima 

’Jaune de Paris’

Klassisk storväxt sort av matpumpa. 
Orangegult fruktkött. Kan bli 50-70 
cm i diameter. Rankande. Kan syltas 
som asiegurka.

Art 8075 Rek pris* 36,90

April-Maj

Aug-Okt

Rotpersilja 
Petroselinum crispum 

’Halblange’

En liten rotfrukt som liknar 
palsternacka, men har mildare smak.
Trivs bäst i mullrik jord.
God och mångsidig med sin fina 
smak.

Art 8401 Rek pris* 19,90

April-Juli

Juli-Okt

15 cm

Rucola/Sandsenap 
Eruca sativa 

’Fireworks’

Unik rucola med en stark pepprig 
smak. Mörkkgöna blad med lila 
bladnerver. Lättodlad och 
snabbväxande. Godast färsk i 
sallader. Passar utmärkt för odling i 
krukor eller på friland.

Art 8378 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juni-Okt

Rucola/Senapskål 
Eruca sativa 

 

En sallat med litet starkare smak. 
Lättodlad och snabbväxande. God 
färsk i sallader eller som dekoration.

Art 8383 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Okt

Rucola/Sandsenap 
Diplotaxis tenuifolia 

’Vild. Maskrosbladig’

En maskrosbladig kålväxt som 
används som sallat med ganska stark 
smak. Lättodlad och snabbväxande. 
Godast färsk i sallader eller som 
dekoration.

Art 8377 Rek pris* 36,90

April-Maj

Aug-Sep

Pumpa, vinter- 
Cucurbita pepo 

’Connecticut Field’

God och väl lämpad för matlagning i 
såväl varmrätter som efterrätter och 
kakor. Blir först grön, sedan gul. Den 
klassiska halloweenpumpan, som kan 
gröpas ur skäras upp i mönster.

Art 8090 Rek pris* 26,90

April-Juni

Sep-Okt

60 cm

Pumpa KRAV 
Cucurbita pepo 

’Sweet Dumpling’

Dekorativ och delikat liten vit pumpa 
med orange kött och söt smak. Håller 
länge vid förvaring. Används till 
soppor, pajer och är god att rosta 
eller grilla.

Art 8074 Rek pris* 49,90

April-Maj

Aug-Sep

Pumpa 
Cucurbita maxima  

’Uchiki Kuri Hokkaido’

Otroligt läcker pumpa/squash med 
god. Älskar sol, vatten och näring.
Får ett fint fast fruktkött som gör den 
god att gratinera eller använda i 
pajer, gärna tillsammans med ost- 
och köttfärsfyllning.

Art 8076 Rek pris* 26,90

Feb-April

Juli-Sep

50 cm

Paprika, busk- 
Capsicum annuum 

’Redskin F1’

Specialsort för odling i kruka på altan 
eller terrass. Bildas tidigt normalstora 
frukter. God färska i sallader, på 
smörgås, pizza, i grytor, i wok m.m.

Art 7975 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juli-Sep

80 cm

Paprika KRAV 
Capsicum annuum 

’Piquillo’

Konformade, röda frukter. Kompakt 
växtsätt med en sort som ger söta 
goda frukter. Frukterna blir ungefär 7 
cm långa. Frukterna går från grönt till 
rött. Goda att äta färska eller fyllda 
och bakade i ugn.

Art 8009 Rek pris* 39,90

April-Maj

Sep-Nov

Palsternacka KRAV 
Pastinaca sativa 

’Tender and true’

Välsmakande, lättodlad och frosttålig 
sort. Trivs bäst på mullrik, stenfri jord. 
Klassisk i soppor. Kan även skivas, 
paneras och stekas.

Art 8397 Rek pris* 39,90

April-Maj

Okt-Dec

Palsternacka 
Pastinaca sativa 

’White Gem’

En rotfrukt med härligt mild smak.
Trivs bäst på mullrik, stenfri jord.
Palsternacka är en grönsak som 
passar till mycket. Använd i soppor 
och gratänger.

Art 8396 Rek pris* 19,90
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April-Aug

Maj-Sep

Rädisa  
Raphanus sativus 

’Saxa 2’

Rund och helt röd sort för tidig 
drivning men även bra ute på friland. 
Lättodlad. Goda färska eller kokta, på 
nygammalt sätt. Plocka de största 
först, så utvecklas de övriga efter 
hand.

Art 8563 Rek pris* 26,90

April-Aug

Juni-Okt

Rädisa KRAV 
Raphanus sativus 

’French breakfast’

Lättodlad sommargrönsak. Äts färsk 
eller kokt. Plocka de största först, så 
utvecklas de övriga efter hand.
Rädisor behöver jämn tillförsel på 
vatten och skördas så snart de är 
klara, för att inte bli beska och träiga.

Art 8561 Rek pris* 39,90

April-Juni

Maj-Sep

Rädisa, lång såband 
Raphanus sativus 

’Pernot Clair’

Lättodlad sommargrönsak. Äts färsk 
eller kokt. Plocka de största först, så 
utvecklas de övriga efter hand.

Art 8569 Rek pris* 39,90

April-Juni

Aug-Okt

Rödbeta 
Beta vulgaris 

’Detroit 2’

Rund typ, som passar utmärkt för 
vinterförvaring samt inläggningar. 
Trivs på lerjordar. Kokas mellan 5 
minuter som späd och 20 minuter 
som gammal. Traditionellt äts de med 
salt och smör.

Art 7899 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Okt

Rödbeta KRAV 
Beta vulgaris 

’Rote Kugel 2’

Rund typ, som passar utmärkt för 
vinterförvaring samt inläggningar. 
Trivs på lerjordar. Kokas mellan 5 
minuter som späd och 20 minuter 
som större. Traditionellt äts de med 
salt och smör.

Art 7892 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Okt

Rödbeta, avlång  
Beta vulgaris 

’Cylindra’

Smakrik avlång sort som passar 
utmärkt som kokta, ugnsstekta eller i 
en frisk smoothie. Använd gärna 
späda bladen i sallader. Trivs i 
näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare.

Art 7863 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Aug-Okt

Rödbeta, polka- 
Beta vulgaris 

’Chioggia’

Läcker rödbeta med polkagrisrandigt 
innandöme. Mild och söt i smaken. 
Kan ätas färsk som råkost, kokt eller 
till inläggningar. Även de unga 
bladen kan ätas.

Art 7858 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Aug-Okt

Rödbeta, polka- KRAV 
Beta vulgaris 

’Chioggia’

Läcker rödbeta med polkagrisrandigt 
innandöme. Mild och söt i smaken. 
Kan ätas färsk som råkost, kokt eller 
till inläggningar. Även de unga 
bladen kan ätas.

Art 7859 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Okt

Rödbeta, gul  
Beta vulgaris 

’Golden eye’

Traditionell, smakrik beta med härlig 
gul färg som inte färgar av sig.

Art 7852 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Okt

Rödbeta, avlång 
Beta vulgaris 

’Forono’

Avlång typ passar utmärkt för 
sensommarskörd samt inläggningar. 
Trivs i näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare. 
Kokas mellan 5 minuter som späd 
och 20 minuter som gammal.

Art 7862 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Aug-Okt

Rödbeta  
Beta vulgaris 

’Detroit 2’

Rund typ. Lämpar sig fint för höst- 
och vinterlagring. Utmärkt för 
inläggning. Trivs bäst på mullrika 
iordar. Vid sen skörd kan man lagra 
sorten hela vintern i kyliga fuktiga 
lager.

Art 7855 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Juni-Juli

Rödbeta 
Beta vulgaris 

’Egyptische Platronde’

Rund, något plattrund form. Bästa 
sorten för sommarskörd. Trivs på de 
flesta jordar. Kokas 5-10 min. God i 
rödbetssallader eller till syltning.

Art 7856 Rek pris* 8,90

April-Aug

Maj-Sep

Rädisa, lång 
Raphanus sativus 

’Pernot Clair’

Lättodlad sommargrönsak. Äts färsk 
eller kokt. Plocka de största först, så 
utvecklas de övriga efter hand.

Art 8551 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

Rädisa KRAV 
Raphanus sativus 

’Round Red Small White Tip 2’

Lättodlad sommargrönsak. Äts färsk 
eller kokt. Plocka de största först, så 
utvecklas de övriga efter hand.

Art 8558 Rek pris* 39,90

April-Aug

Maj-Sep

Rädisa  
Raphanus sativus 

’Cherry Belle’

Lättodlad sommargrönsak. Äts färsk 
eller kokt. Plocka de största först, så 
utvecklas de övriga efter hand.

Art 8546 Rek pris* 36,90

April-Aug

Juli-Okt

Rucola/Senapskål KRAV 
Eruca sativa 

 

En sallat med litet starkare smak. 
Lättodlad och snabbväxande. God 
färsk i sallader och som dekoration. 
Passar väldigt bra i salladsmixer.

Art 8381 Rek pris* 39,90
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*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

April-Juli

Maj-Sep

Sallat mix 
Lactuca sativa 

’Baby Leaf ’

Little Gem, Australisk plock, Lollo 
Rossa och Red Salad Bowl att skörda 
till blandsallad.

Art 8239 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, huvud-  
Lactuca sativa 

’Hilde II’

Tidig sallat som bildar fasta, ljust 
gröna huvuden. Trivs i mullrik, när- 
ingsrik jord. Vill gärna ha sval 
växtplats. Härlig bladgrönsak i 
sallader eller som dekoration.

Art 8258 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, huvud-, såband 
Lactuca sativa 

’Hilde II’

Tidig sallat som bildar fasta, ljust 
gröna huvuden. Trivs i mullrik, när- 
ingsrik jord. Vill gärna ha sval 
växtplats. Härlig bladgrönsak i 
sallader eller som dekoration.

Art 8251 Rek pris* 39,90

April-Juli

Juli-Okt

Sallat, isbergs- 
Lactuca sativa 

’Great Lakes’

En spröd, krispig sallat. Trivs på 
mullrika, näringsrika jordar och upp- 
skattar sval växtplats. God i sallader, 
hamburgare, tacos etc.

Art 8270 Rek pris* 26,90

Juni-Juli

Sep-Okt

Sallat, mâche- 
Valerianella locusta 

’Cambrai’

C-vitaminrik ettårig Mâchesallat är en 
höjdpunkt i salladen. Kallas även 
vintersallat. Mörkgröna, krispiga blad 
med mild smak. Köldtålig.

Art 7964 Rek pris* 26,90

April-Juli

Juni-Okt

Sallat, plock-  
Lactuca sativa 

’Amerikanischer brauner’

Ger stora, krusiga blad utan 
huvudbildning. Kan skördas under en 
lång period. God färsk i sallader och 
som dekoration och tillbehör på 
smörgåsar m.m.

Art 8275 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, plock-  
Lactuca sativa 

’Salad Bowl’

Flikiga gröna blad som ej bildar 
huvuden. Kan skördas under en lång 
period. God i sallader eller som 
dekoration.

Art 8288 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, plock-  
Lactuca sativa 

’Lollo Rossa’

Plocksallat Lollo Rossa. Lactuca 
sativa. Bildar inte fasta huvuden utan 
massor av fina rödkrusiga blad. 
Intensivast färg på hösten.

Art 8290 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, plock-  
Lactuca sativa 

’Australische Gele’

Bildar stora krusiga blad utan 
huvudbildning. Kan skördas under en 
lång period. God färsk i sallader och 
som dekoration och tillbehör på 
smörgåsar.

Art 8281 Rek pris* 36,90

Juni-Juli

Sep-Okt

Sallat, mâche- KRAV  
Valeriana Locusta L 

’Vit’

C-vitaminrik ettårig Mâchesallat är en 
höjdpunkt i salladen. Kallas även 
vintersallat. Mörkgröna, krispiga blad 
med mild smak. Köldtålig.

Art 7965 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Sep

Sallat, Isbergs-, såband 
Lactuca sativa 

’Great lakes’

En spröd, krispig sallat. Trivs på 
mullrika, näringsrika jordar och upp- 
skattar sval växtplats. God i sallader, 
hamburgare, tacos etc.

Art 8263 Rek pris* 39,90

April-Juli

Juni-Sep

15 cm

Sallat, isbergs- 
Lactuca sativa l. var. nanus 

’Calmar’

Lättodlad sort som ger gröna, fasta 
och täta huvuden. Tålig och 
odlingssäker. Gallringsskörda till 25 
cm för större huvuden. Trivs i en 
mullhaltig, fuktighetshållande och 
väldränerad jord. Vattna regelbundet.

Art 8268 Rek pris* 26,90

April-Juni

Maj-Sep

Sallat, huvud- KRAV 
Lactuca sativa 

’Victoria’

Snabbväxande sort med fasta 
gulgröna huvuden som lämpar sig för 
tidig odling. Upprepad sådd ger 
tillgång till en fräsch sallat under en 
lång tid.

Art 8244 Rek pris* 39,90

April-Maj

Juli-Sep

Sallat, gourmet 
Lactuca sativa 

’Little Gem’

Kallas även Cos-sallat. En hållbar 
sallat, som kan hålla sig fräsch och 
krispig i kylskåp länge. Godast färsk i 
sallader eller som dekoration.

Art 8245 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat KRAV 
Lactuca sativa 

’Mix’

En blandning av huvudsallat Regina 
di Maggio, isbergssallat Regina di 
Ghiacci, eklövssallat Riccia a Foglia 
di Quercia, rödbladig plocksallat 
Biscia Rossa och grön plocksallat 
Salad Bowl.

Art 8306 Rek pris* 39,90

April-Juli

Juni-Sep

Sallat  
Lactuca sativa 

’Rouge dhiver’

Rejält färgsprakande i rött. Bildar 
stora uppåtväxande huvuden med 
frasiga blad och mycket smak. 
Används främst i sallader och som 
dekoration.

Art 8335 Rek pris* 8,90

NY!

NY!
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April-Juli

Juni-Sep

Sallat, roman- 
Lactuca sativa 

’Ovired’

En spännande miniromansallat. Ger 
nätta, fina huvuden där bladen har en 
läcker färgmix av lime och brunrött. 
Kan stå länge på växt- platsen utan 
att gå i blom.

Art 8349 Rek pris* 19,90

Feb-Mars

Juni-Nov

Sallat, rosen- KRAV  
Cichorium intybus 

’Palla Rossa 3’

Kallas även Radiccio. Vackra, röda 
huvuden med vita nerver och stjälkar. 
Krispig och smakrik. Späda blad 
skördas som baby leafs. Bra för 
sensommar- och höstskörd. Frosttålig 
sort.

Art 8249 Rek pris* 36,90

Feb-Mars

Sep-Okt

Selleri, rot- 
Apium graveolens 

’Dolvi’

Delikat grönsak som tål frost och kan 
skördas sent. Trivs bäst på sval, 
fuktig växtplats. God att använda i 
soppor förvälld eller rå i sallader eller 
panerad och stekt som vegetarisk 
biff.

Art 7831 Rek pris* 26,90

April-Aug

Juni-Sep

Spenat 
Spinacia oleracea 

’Fabris’

Lättodlad, näringsrik grönsak, som 
kan skördas hela sommaren. Trivs 
bäst på mullrika jordar med högt pH-
värde. Används lätt kokt i soppor, 
stuvningar m.m. Utmärkt för infrysning 
hel eller hackad, efter förvällning.

Art 8683 Rek pris* 19,90

April-Okt

April-Juni

Spenat KRAV 
Spinacia oleracea 

’Early giant’

Spenatsort med extra stora krispiga 
blad. Ger rikliga skördar. Njut bladen 
färska i sallader eller tillred i varma 
rätter.
Passar bäst för odling vid lägre 
temperaturer vilket är under tidig vår 
samt på hösten.

Art 8691 Rek pris* 36,90

April-Aug

Juni-Sep

40-50 cm

Spenat, nyzeeländsk 
Tetragonia tetragonoides 

’Nyzeeländsk’

Lättodlad, näringsrik grönsak som 
kan skördas hela sommaren. Mycket 
lik spenat. Tål torka bättre än vanlig 
spenat. Används lätt kokt, i t ex 
soppor och stuvningar.

Art 8707 Rek pris* 19,90

April-Juni

Juli-Sep

Squash  
Cucurbita pepo 

’Genovese’

Delikat squash med ljust gröna, 
cylindriska frukter med fast fruktkött. 
Skörda frukterna späda. Utmärkt gott 
färskt i sallader, grillade, stekta eller i 
grytor och gratänger. 

Art 8021 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Sep

Squash  
Cucurbeta pepo 

’Gold Rush’

Högkvalitativ, rikgivande squash med 
gula, cylindriska frukter och fast 
fruktkött.
Skörda frukterna späda. Utmärkt 
goda färska såväl som tillagade. 
Kompakt växtsätt som ger stor skörd 
på liten yta.

Art 8127 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Sep

45-60 cm

Squash 
Cucurbita pepo 

’Solei’

Busktyp med gula välsmakande, 
milda frukter. Skörda frukterna med 
en längd på ca 15-20 cm. God kokt 
hel, stekt, gratinerad fylld, i grytor 
färsk i sallader eller ugnsbakad.

Art 8129 Rek pris* 26,90

Jan-Dec

Juli-Sep

150-200 
cm

Spenat, malabar-, 
rankspenat 
Basella rubra 
’Ornamental Red’

Bladgrönsak med slingrande, 
mörkröda stjälkar och stora krispiga 
blad. Lättodlad sort som är utmärkt 
att äta som späda skott och stjälkar 
men även som förvälld och djupfryst.

Art 8684 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

Spenat 
Spinacia oleracea 

’Matador’

Lättodlad sort med resistens mot ras 
1-3 av spenatbladmögel. Mörkt gröna 
blad. En utmärkt sort både som färsk 
stuvad eller i sallader och som 
förvälld och djupfryst.

Art 8695 Rek pris* 26,90

Mars-Maj

Skogsskräppa 
Rumex sanguineus 

’Bloody dock’

Flerårig skräppa med tydligt röda 
bladnerver. De färska bladen och har 
en syrlig smak. De är mycket 
dekorativa och passar i sallader och 
som garnityr. Den går också att 
tillreda som andra bladgrönsaker.

Art 8373 Rek pris* 36,90

Mars-April

Aug-Okt

Selleri, blek- 
Apium graveolens 

’Tall Utah 52-7’

En kraftigväxande sort med gröna 
stjälkar och utmärkt smak. Solig 
växtplats. God färsk i sallader eller 
kokt i soppor och gryträtter. Skuren 
på längden passar den som snacks t 
ex till ost.

Art 7825 Rek pris* 36,90

Feb-Mars

Juni-Nov

Sallat, rosen- 
Cichorium intybus 

’Palla Rossa 2’

Kallas även Radiccio. Vackra, röda 
huvuden med vita nerver och stjälkar. 
Krispig och smakrik. Späda blad 
skördas som baby leafs. Bra för 
sensommar- och höstskörd. Frosttålig 
sort.

Art 8255 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, plock- KRAV  
Lactuca sativa 

’Salad bowl’

Bildar stora krusiga ljusgröna blad 
utan huvudbildning. Kan skördas 
under en lång period. God färsk i 
sallader och som dekoration och 
tillbehör på smörgåsar.

Art 8309 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juni-Sep

Sallat, plock- KRAV 
Lactuca sativa 

’Salad bowl rossa’

Bildar stora krusiga rödaktiga blad 
utan huvudbildning. Kan skördas 
under en lång period. God färsk i 
sallader och som dekoration och 
tillbehör på smörgåsar.

Art 8308 Rek pris* 39,90
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April-Juni

Juli-Sep

Squash/Sommarpumpa 
KRAV 
Cucurbita pepo 
’Black Beauty’

Mörkt grön sort med buskig växtsätt. 
Långa smala frukter av jämn, fin 
kvalitet. God som kokt hel, gratinerad, 
fylld, i grytor eller färsk i sallader.

Art 8114 Rek pris* 39,90

Feb-April

Juli-Sep

150 cm

Tomat 
Solanum lycopersicum 

’Red Pear’

Päronformad tomat med ca 5 cm 
stora frukter. Fräsch smak, god som 
snacks eller i sallader. Omogna 
frukter kan eftermogna inomhus.

Art 8605 Rek pris* 39,90

Feb-April

Juli-Sep

150 cm

Tomat  
Solanum lycopersicum 

’Goldene Königin’

Härligt gulorange saftig tomat, ca 6 
cm i diameter med en ca vikt på 100 
gram. En sort som oftast ger rikliga 
skördar. Sort som passar för både 
växthusodling men även ute i 
skyddade lägen.

Art 7594 Rek pris* 39,90

Feb-April

Aug-Sep

80 cm

Tomat, ampel- KRAV  
Solanum lycopersicum 

’Koralik’

Körsbärstomat med ljuvligt söt smak. 
Tomatens hängande växtsätt gör den 
är perfekt för odling i amplar, 
balkonglådor eller höga krukor. Ger 
en riklig skörd.

Art 8650 Rek pris* 49,90

Feb-April

Juni-Sep

75 cm

Tomat, busk- 
Solanum lycopersicum 

’Balkonzauber’

En tomat med kompakt växtsätt. Fin i 
kruka på altanen. Bildar många goda 
frukter.

Art 8603 Rek pris* 26,90

Feb-April

Juni-Sep

150 cm

Tomat, drivhus 
Solanum lycopersicum 

’Harzfeuer F1’

Populär sort för växthusodling. Kan 
även odlas ute i skyddade lägen. Ger 
rik skörd. Söt och aromatisk.

Art 8648 Rek pris* 39,90

Feb-April

Juli-Sep

200 cm

Tomat, körsbärs- 
Solanum lycopersicum 

’Black Cherry’

Körsbärstomat med mycket mörkt 
röda frukter, vikt ca 20 gram, som 
smakar ljuvligt gott. Ger rikligt med 
frukter. Odlas i växthus eller andra 
varma skyddade lägen.

Art 8588 Rek pris* 26,90

Feb-April

Juli-Sep

150-200 
cm

Tomat, körsbärs- 
Solanum lycopersicum 

’Supersweet 100 F1’

Härligt söt och god sort, som bäst 
odlas i växthus. Vackert röda frukter 
av cocktail- typ.

Art 8600 Rek pris* 36,90

Feb-April

Juli-Sep

150-200 
cm

Tomat, hög 
Solanum lycopersicum 

’Gardeners delight’

Mycket populär coctailtomat, ca 4 cm 
diameter, med härlig smak. Varje frukt 
väger ca 30 gram. Odlas bäst i 
växthus.

Art 7601 Rek pris* 26,90

Feb-April

Juni-Sep

75 cm

Tomat, busk- 
Solanum lycopersicum 

’Tiny tim’

En tomat med kompakt växtsätt. Fin i 
liten urna på altan. Bildar många 
goda frukter.

Art 8649 Rek pris* 26,90

Feb-April

Juli-

150-200 
cm

Tomat, biff- 
Solanum lycopersicum 

’Marmande’

Stora tomater, lite oregelbundna till 
formen. Lämplig för odling utomhus. 
Behöver stöd.

Art 8589 Rek pris* 8,90

Feb-April

Juli-Sep

200 cm

Tomat KRAV 
Solanum lycopersicum 

’Faworyt’

Medelsen, högväxt sort. Ger stora 
hallonfärgade köttiga frukter med tunt 
skal. Smakar gott och passar såväl i 
sallader som att steka.

Art 8601 Rek pris* 36,90

Feb-April

Juli-Sep

200 cm

Tomat 
Solanum lycopersicum 

’Noir de crime’

Tomat med härlig färg och stora, söta 
och smakrika frukter. Tomaterna är till 
en början svartgröna och övergår till 
rött när de mognar. Produktiv sort 
med riklig fruktbildning.

Art 8608 Rek pris* 49,90

Feb-April

Aug-Sep

150-200 
cm

Tomat 
Solanum lycopersicum 

’Moneymaker’

För odling utomhus. Ger riklig skörd 
av medelstora tomater. Plocka bort 
sidoskotten i bladvecken. Ruska lätt 
blomklasen för gynnad fruktsättning.

Art 8593 Rek pris* 19,90

April-Juni

Juli-Sep

Squash/Sommarpumpa 
Cucurbita pepo 

’Diamant F1’

Mörkt grön sort med buskig växtsätt. 
Långa smala frukter av jämn, fin 
kvalitet. God som kokt hel, gratinerad, 
fylld, i grytor eller färsk i sallader.

Art 8119 Rek pris* 36,90

April-Maj

Aug-Sep

Squash, vinter- 
Cucurbita moschata  

’Waltham Butternut ’

Päronformade gula frukter med 
orange, sött fruktkött och litet 
kärnhus. God att gratinera.

Art 8122 Rek pris* 36,90

’ F1 ’ F1

’ F1
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Maj-Juni

Aug-Sep

65 cm

Ärt, märg- KRAV 
Pisum sativum 

’Karina’

Relativt tidig sort med mörkgröna, 
välfyllda baljor med ca 8-10 ärtor i 
vardera balja. Ger rikliga skördar.

Art 8476 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Sep-Sep

175 cm

Ärt, märg-, hög 
Pisum sativum 

’Senator’

Högväxande, sen sort med god 
smak. Blir ca 170 cm. Trivs på mullrik 
jord. Goda både färska och lätt kokta. 
Lämpliga för infrysning.

Art 8485 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juli-Sep

50 cm

Ärt, sallads-, låg 
Pisum sativum 

’Jessy’

Lågväxande och tidigt sort som får 
tjockväggiga, nästan runda baljor 
med en mycket söt smak. Baljorna 
ätes hela, som snacks, är krispiga 
och läckra även i salladen. Goda 
stuvade eller lätt kokta. Utmärkt för 
infrysning.

Art 8473 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

90 cm

Ärt, socker-  
Pisum sativum 

’Oregon Giant’

Ger platta baljor med små fröämnen. 
En delikatess att plocka direkt och äta 
råa.

Art 8526 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Aug

50 cm

Ärt, socker-, låg 
Pisum sativum 

’De Grace’

En lågväxande sort, som ger hög 
skörd av platta baljor med små 
fröämnen. Trivs bäst på mullrik jord. 
En delikatess, lätt kokt, hel eller 
skuren i bitar. Barnen uppskattar råa 
baljor.

Art 8527 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Aug-Sep

60-80 cm

Ärt, socker-, medelhög 
Pisum sativum 

’Oregon Sugar Pod’

Sort som ger stor skörd. Platta stora 
baljor med små fröämnen. Mullrik 
växtplats. En delikatess lätt kokta. Äts 
hela eller skurna i bitar.

Art 8533 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Aug

40 cm

Ärt, sprit-, låg 
Pisum sativum 

’Petit Provencal’

Lågväxande sort, som ger tidigare 
skörd än märgärten. Endast ärtan 
används. God färsk eller lätt kokt. 
Utmärkt för infrysning. Trivs bäst på 
mullrik jord.

Art 8540 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Aug-Sep

Böna, bond-, storportion 
Vicia faba 

’Hangdown’

Gammal svensk specialitet. Odlas för 
de späda, omogna fröernas skull men 
även blasten kan ätas på unga 
plantor.
Blommar med vitsvarta blommor på 
grenar upp till 1 meter.

Art 8713 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Sep

75-100 cm

Ärt, socker-/märg- 
Pisum sativum 

’Désirée’

Ärt med mörkt lila baljor och härlig 
smak. Skörda dem tidigt som 
sockerärt och ät hela baljan. Vid 
senare skörd spritas ärtorna som 
märgärt.

Art 8520 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, socker-, låg KRAV 
Pisum sativum 

’Norli’

En lågväxande sort, som ger hög 
skörd av platta baljor. Egna odlade 
ärtor har en alldeles fantastiskt god 
smak. En delikatess, lätt kokta med 
smör, eller ät dem råa.

Art 8529 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Sep

100 cm

Ärt, socker-, hög 
Pisum sativum 

’Sugar Tall White’

En högväxande sort som ger stor 
skörd. Platta baljor med små 
fröämnen. Bäst på mullrik jord. En 
delikatess, lätt kokt, hel eller skuren i 
bitar. Barnen uppskattar råa baljor.

Art 8515 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Sep

150 cm

Ärt, socker-  
Pisum sativum 

’Golden Sweet’

En Högväxande sort med citrongula 
baljor som skördas tidigt när de är 
späda. Baljorna och äts hela och är 
mycket goda i sallader och wokrätter.

Art 8522 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, märg-, låg  
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska eller lätt kokta. 
Även bra till infrysning.
Finns även som storportion/
ekonomipack: art.

Art 8491 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

50 cm

Ärt, märg- KRAV  
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska och lätt kokta. 
Även bra till infrysning.

Art 8477 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Sep

60 cm

Ärt, märg- 
Pisum sativum 

’Early Onward’

Lågväxande sort med sötsmak. Blir 
cirka 60 cm. Mörkgröna baljor med 
6-8 ärtor per skida. Trivs i lucker jord. 
Goda både färska och lätt kokta. 
Lämpliga för infrysning.

Art 8505 Rek pris* 8,90

Feb-April

Juli-Sep

150-200 
cm

Tomat, plommon- 
Solanum lycopersicum 

’Roma VF   ’

God och matig sort som ger riklig 
skörd. Skörda efterhand. Främst 
lämpad för odling i växthus eller 
utomhus i väl skyddade lägen.

Art 8607 Rek pris* 26,90

NY!

’



Gr
öns

ake
r

56. Weibulls Frökatalog 2022

Ha
lvs

ku
gg

a
So

l

Läge

Sk
ug

ga
Fö

rk
ul

tiv
er

as
/D

ire
kt

så
dd

Fö
rk

ul
tiv

er
as

Di
re

kt
så

dd

Plantering

Vä
xt

hö
jd

Pl
an

te
rin

gs
tid

Tid / Info

Sk
ör

de
tid

Bl
om

st
rin

g
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STÖRRE PÅSAR 
mer innehåll

April-Juni

Juni-Okt

Rödbeta, avlång, storportion 
Beta vulgaris 

’Forono’

Avlång typ passar utmärkt för 
sensommarskörd samt inläggningar. 
Trivs i näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare. 
Kokas mellan 5 minuter som späd 
och 20 minuter som gammal.

Art 7867 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, märg-, låg, storportion 
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska eller lätt kokta. 
Även bra till infrysning.

Art 8497 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Sep

100 cm

Ärt, socker-, hög, storportion 
Pisum sativum 

’Sugar Tall White’

En högväxande sort som ger stor 
skörd. Platta baljor med små 
fröämnen. Bäst på mullrik jord. En 
delikatess, lätt kokt, hel eller skuren i 
bitar. Barnen uppskattar råa baljor.

Art 8521 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Okt

Rödbeta, avlång, storportion 
Beta vulgaris 

’Cylindra ’

Smakrik avlång sort som passar 
utmärkt som kokta, ugnsstekta eller i 
en frisk smoothie. Använd gärna 
späda bladen i sallader. Trivs i 
näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare.

Art 7868 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Okt

Morot, sommar-, storportion 
Daucus carota ssp. sativus 

’Nantaise 2’

Tidig, saftig sommarmorot. Trivs bäst 
på mullrika jordar. Utmärkt god både 
rå och lätt kokt. Går också bra att 
frysa in.

Art 8203 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Okt

40 cm

Böna, bryt-, storportion 
Phaseolus vulgaris 

’Provider’

En späd, trådlös, medeltidig brytböna 
av haricot vert-typ. Kan odlas även i 
Norrlands kustland. Trivs bäst på lätt 
eller väldränerad jord. Kokas eller 
stuvas. Utmärkt för infrysning.

Art 8419 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juni-Okt

Rödbeta, avlång, storportion 
Beta vulgaris 

’Forono’

Avlång typ passar utmärkt för 
sensommarskörd samt inläggningar. 
Trivs i näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare. 
Kokas mellan 5 minuter som späd 
och 20 minuter som gammal.

Art 7867 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, märg-, låg, storportion 
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska eller lätt kokta. 
Även bra till infrysning.

Art 8497 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Sep

100 cm

Ärt, socker-, hög, storportion 
Pisum sativum 

’Sugar Tall White’

En högväxande sort som ger stor 
skörd. Platta baljor med små 
fröämnen. Bäst på mullrik jord. En 
delikatess, lätt kokt, hel eller skuren i 
bitar. Barnen uppskattar råa baljor.

Art 8521 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Okt

Rödbeta, avlång, storportion 
Beta vulgaris 

’Cylindra ’

Smakrik avlång sort som passar 
utmärkt som kokta, ugnsstekta eller i 
en frisk smoothie. Använd gärna 
späda bladen i sallader. Trivs i 
näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare.

Art 7868 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Okt

Morot, sommar-, storportion 
Daucus carota ssp. sativus 

’Nantaise 2’

Tidig, saftig sommarmorot. Trivs bäst 
på mullrika jordar. Utmärkt god både 
rå och lätt kokt. Går också bra att 
frysa in.

Art 8203 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Okt

40 cm

Böna, bryt-, storportion 
Phaseolus vulgaris 

’Provider’

En späd, trådlös, medeltidig brytböna 
av haricot vert-typ. Kan odlas även i 
Norrlands kustland. Trivs bäst på lätt 
eller väldränerad jord. Kokas eller 
stuvas. Utmärkt för infrysning.

Art 8419 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juni-Okt

Rödbeta, avlång, storportion 
Beta vulgaris 

’Forono’

Avlång typ passar utmärkt för 
sensommarskörd samt inläggningar. 
Trivs i näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare. 
Kokas mellan 5 minuter som späd 
och 20 minuter som gammal.

Art 7867 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, märg-, låg, storportion 
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska eller lätt kokta. 
Även bra till infrysning.

Art 8497 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Aug-Sep

100 cm

Ärt, socker-, hög, storportion 
Pisum sativum 

’Sugar Tall White’

En högväxande sort som ger stor 
skörd. Platta baljor med små 
fröämnen. Bäst på mullrik jord. En 
delikatess, lätt kokt, hel eller skuren i 
bitar. Barnen uppskattar råa baljor.

Art 8521 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Okt

Rödbeta, avlång, storportion 
Beta vulgaris 

’Cylindra ’

Smakrik avlång sort som passar 
utmärkt som kokta, ugnsstekta eller i 
en frisk smoothie. Använd gärna 
späda bladen i sallader. Trivs i 
näringsrik, mullrik jord. Kan 
vinterlagras i fuktig, kall källare.

Art 7868 Rek pris* 39,90

April-Juni

Juli-Okt

Morot, sommar-, storportion 
Daucus carota ssp. sativus 

’Nantaise 2’

Tidig, saftig sommarmorot. Trivs bäst 
på mullrika jordar. Utmärkt god både 
rå och lätt kokt. Går också bra att 
frysa in.

Art 8203 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Okt

40 cm

Böna, bryt-, storportion 
Phaseolus vulgaris 

’Provider’

En späd, trådlös, medeltidig brytböna 
av haricot vert-typ. Kan odlas även i 
Norrlands kustland. Trivs bäst på lätt 
eller väldränerad jord. Kokas eller 
stuvas. Utmärkt för infrysning.

Art 8419 Rek pris* 36,90

NY!

Maj-Juni

Aug-Sep

65 cm

Ärt, märg- KRAV 
Pisum sativum 

’Karina’

Relativt tidig sort med mörkgröna, 
välfyllda baljor med ca 8-10 ärtor i 
vardera balja. Ger rikliga skördar.

Art 8476 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Sep-Sep

175 cm

Ärt, märg-, hög 
Pisum sativum 

’Senator’

Högväxande, sen sort med god 
smak. Blir ca 170 cm. Trivs på mullrik 
jord. Goda både färska och lätt kokta. 
Lämpliga för infrysning.

Art 8485 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juli-Sep

50 cm

Ärt, sallads-, låg 
Pisum sativum 

’Jessy’

Lågväxande och tidigt sort som får 
tjockväggiga, nästan runda baljor 
med en mycket söt smak. Baljorna 
ätes hela, som snacks, är krispiga 
och läckra även i salladen. Goda 
stuvade eller lätt kokta. Utmärkt för 
infrysning.

Art 8473 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Sep

90 cm

Ärt, socker-  
Pisum sativum 

’Oregon Giant’

Ger platta baljor med små fröämnen. 
En delikatess att plocka direkt och äta 
råa.

Art 8526 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Aug

50 cm

Ärt, socker-, låg 
Pisum sativum 

’De Grace’

En lågväxande sort, som ger hög 
skörd av platta baljor med små 
fröämnen. Trivs bäst på mullrik jord. 
En delikatess, lätt kokt, hel eller 
skuren i bitar. Barnen uppskattar råa 
baljor.

Art 8527 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Aug-Sep

60-80 cm

Ärt, socker-, medelhög 
Pisum sativum 

’Oregon Sugar Pod’

Sort som ger stor skörd. Platta stora 
baljor med små fröämnen. Mullrik 
växtplats. En delikatess lätt kokta. Äts 
hela eller skurna i bitar.

Art 8533 Rek pris* 36,90

Maj-Juni

Juli-Aug

40 cm

Ärt, sprit-, låg 
Pisum sativum 

’Petit Provencal’

Lågväxande sort, som ger tidigare 
skörd än märgärten. Endast ärtan 
används. God färsk eller lätt kokt. 
Utmärkt för infrysning. Trivs bäst på 
mullrik jord.

Art 8540 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Aug-Sep

Böna, bond-, storportion 
Vicia faba 

’Hangdown’

Gammal svensk specialitet. Odlas för 
de späda, omogna fröernas skull men 
även blasten kan ätas på unga 
plantor.
Blommar med vitsvarta blommor på 
grenar upp till 1 meter.

Art 8713 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Sep

75-100 cm

Ärt, socker-/märg- 
Pisum sativum 

’Désirée’

Ärt med mörkt lila baljor och härlig 
smak. Skörda dem tidigt som 
sockerärt och ät hela baljan. Vid 
senare skörd spritas ärtorna som 
märgärt.

Art 8520 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, socker-, låg KRAV 
Pisum sativum 

’Norli’

En lågväxande sort, som ger hög 
skörd av platta baljor. Egna odlade 
ärtor har en alldeles fantastiskt god 
smak. En delikatess, lätt kokta med 
smör, eller ät dem råa.

Art 8529 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Sep

100 cm

Ärt, socker-, hög 
Pisum sativum 

’Sugar Tall White’

En högväxande sort som ger stor 
skörd. Platta baljor med små 
fröämnen. Bäst på mullrik jord. En 
delikatess, lätt kokt, hel eller skuren i 
bitar. Barnen uppskattar råa baljor.

Art 8515 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juli-Sep

150 cm

Ärt, socker-  
Pisum sativum 

’Golden Sweet’

En Högväxande sort med citrongula 
baljor som skördas tidigt när de är 
späda. Baljorna och äts hela och är 
mycket goda i sallader och wokrätter.

Art 8522 Rek pris* 49,90

Maj-Juni

Aug-Sep

50 cm

Ärt, märg-, låg  
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska eller lätt kokta. 
Även bra till infrysning.
Finns även som storportion/
ekonomipack: art.

Art 8491 Rek pris* 26,90

Maj-Juni

Juli-Sep

50 cm

Ärt, märg- KRAV  
Pisum sativum 

’Kelvedon Wonder’

Tidig, lågväxande sort, som trivs i 
mullrik jord. Egna odlade ärtor har en 
alldeles utomordentligt fin smak. De 
är goda både färska och lätt kokta. 
Även bra till infrysning.

Art 8477 Rek pris* 39,90

Maj-Juni

Aug-Sep

60 cm

Ärt, märg- 
Pisum sativum 

’Early Onward’

Lågväxande sort med sötsmak. Blir 
cirka 60 cm. Mörkgröna baljor med 
6-8 ärtor per skida. Trivs i lucker jord. 
Goda både färska och lätt kokta. 
Lämpliga för infrysning.

Art 8505 Rek pris* 8,90

Feb-April

Juli-Sep

150-200 
cm

Tomat, plommon- 
Solanum lycopersicum 

’Roma VF   ’

God och matig sort som ger riklig 
skörd. Skörda efterhand. Främst 
lämpad för odling i växthus eller 
utomhus i väl skyddade lägen.

Art 8607 Rek pris* 26,90
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Kryddor & örter

Missa inte vår nyhet 
Ertholm persilja! 

Art. nr. 7718.

Feb-April

Juni-Sep

25 cm

Basilika KRAV 
Ocimum basilicum 

’Genovese’

Basilika är en av medelhavskökets 
populäraste kryddor. God färsk såväl 
som torkad. Fin ihop med tomat, 
pastasåser, salsa, äggrätter eller i en 
pesto.

Art 7653 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Aug

25 cm

Basilika, citron- 
Ocimum basilicum citriodorum 

 

Ettårig kryddväxt. Medelstora blad 
med basilika- och citronsmak. Frisk 
men inte syrlig. God i sallader. Solig 
växtplats.

Art 7687 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Juli-Sep

30 cm

Basilika 
Ocimum basilicum 

’Italiano Classico’

Storbladig klassisk sort, ett måste i 
matlagning härstammande från norra 
Medelhavsområdet. Lämplig för både 
kruka på balkong likväl som i 
trädgårdslandet.

Art 7658 Rek pris* 36,90

Feb-April

Juni-Sep

25 cm

Basilika 
Ocimum basilicum 

’Genovese’

Basilika är en av medelhavskökets 
populäraste kryddor. God färsk såväl 
som torkad. Fin ihop med tomat, 
pastasåser, salsa, äggrätter eller i en 
pesto.

Art 7654 Rek pris* 36,90

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.
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Mars-April

Juni-Aug

30-40 cm

Basilika, rödbladig KRAV 
Ocimum basilicum 

’Opal’

Smakrik rödbladig basilika. God färsk 
eller torkad i sallader, såser och 
många fisk, ägg- och grönsaksrätter.

Art 7670 Rek pris* 19,90

Mars-April

Juli-Aug

25 cm

Basilika, thai- 
Ocimum basilicum 

’Thai Magic’

Ettårig kryddväxt. Kraftig smak av 
basilika och anis. Används i stor 
mängd i thai-matlagning, främst färsk. 
Solig växtplats.

Art 7681 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Sep

100 cm

Dill  
Anethum graveolens 

’Pikant’

Utmärkt både som blad- och krondill. 
Har medelstora kronor. Lämpar sig 
väl till infrysning. Krondillen är fin till 
olika inläggningar.

Art 7556 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

100 cm

Dill KRAV 
Anethum graveolens 

’Sari’

En medelhög sort med tätt, flikigt 
bladverk och många små fina kronor.

Art 7568 Rek pris* 36,90

April-Juli

Juni-Okt

30 cm

Gräslök, grovbladig 
Allium schoenoprasum 

’Staro’

Gräslök blir bäst om man sår nytt 
varje säsong. Staro är extra 
grovbladig och ger mycket god arom 
och mild löksmak i salladen och till 
färskpotatis.
Går bra att frysa.

Art 7538 Rek pris* 36,90

Feb-Maj

Aug-Sep

50 cm

Koriander 
Coriandrum sativum 

 

Ettårig kryddväxt med små rosa 
blommor. Trivs på de flesta jordar. I 
Sverige används traditionellt de helt 
mogna frökapslarna. I asiatisk 
matlagning används blad och 
stjälkar.

Art 7597 Rek pris* 36,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Krasse, smörgås- KRAV 
Lepidium sativum 

 

Ekologiskt, lättodlat frö för sådd och 
skörd av kryddgrönt inomhus året 
runt.
Populär hos både barn och vuxna. Ett 
vitaminrikt och gott pålägg som även 
passar som dekoration och krydda i t 
ex sallader och soppor.

Art 7614 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Aug

35 cm

Körvel, dansk 
Anthriscus cerefolium 

’Commun’

En lättodlad, snabbväxande ettårig 
kryddväxt med mild smak. Kan även 
odlas inomhus. Fin som strössel lik 
krasse. Till körvelsoppa eller hackad i 
såser och kötträtter.

Art 7573 Rek pris* 19,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Krasse, smörgås- 
Lepidium sativum 

 

Lättodlad inomhus på hushållspapper 
eller liknande. Populär hos barnen. Ett 
vitaminrikt och gott pålägg samt 
dekoration i t ex sallader och soppor.

Art 7615 Rek pris* 19,90

April-Maj

Juli-Okt

20 cm

Gräslök, kinesisk 
Allium tuberosum 

 

En ettårig kryddväxt med platta och 
milt vitlökdoftande blad. Lättodlad på 
de flesta jordar eller i kruka inomhus. 
Används som vanlig gräslök. Kan 
frysas.

Art 7544 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juni-Okt

50 cm

Gräslök 
Allium schoenoprasum 

 

Lättodlad, flerårig kryddväxt. Den 
finaste gräslöken får man om man sår 
varje säsong. Används bl.a. till sill 
och färskpotatis. Går bra att frysa.

Art 7532 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

40 cm

Dill  
Anethum graveolens 

’Mammut’

Tidig, finbladig högavkastande sort, 
speciellt lämplig som bladdill. 
Torktålig. Används färsk eller fryst.

Art 7549 Rek pris* 36,90

Mars-

Juni-Sep

60 cm

Citronmeliss 
Melissa officinalis 

 

En lättodlad flerårig kryddväxt. 
Dekorativa, citrondoftande blad. 
Vacker i blombuketter. Bra 
bifoderväxt. Friska blad anses ha 
lindrande verkan mot insektsstick.

Art 7633 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Juli-Sep

20 cm

Basilika, småbladig 
Ocimum basilicum 

 

Ettårig kryddväxt. Kallas även 
klotbasilika eller grekisk basilika. Mer 
kompakt och välförgrenad än vanlig 
basilika. Solig växtplats. God i 
salladen pasta- såser, salsa, lamm 
m.m. Mister en del arom vid torkning.

Art 7675 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

25 cm

Basilika, rödbladig 
Ocimum basilicum 

’Opal’

Rödbladig basilika har en mera 
kraftfull smak än traditionella sorter.
God färsk eller torkad i sallader, såser 
och många fisk, ägg- och 
grönsaksrätter.

Art 7669 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

40 cm

Basilika, kanel- 
Ocimum basilicum 

’Cinnamon’

Basilika med mycket stark doft och 
smak av kanel. Används till te och 
olika kryddblandningar. Även vacker 
som prydnad. Bladnerverna är 
vinröda och de ätliga blommorna är 
lavendelfärgade med vinröda 
högblad.

Art 7663 Rek pris* 26,90
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Mars-April

Juli-Sep

20 cm

Mynta, peppar- 
Mentha piperita 

 

Lättodlad kryddväxt. lngrediens i 
populära Mojitodrinkar, men även för 
alkoholfria alternativ, sallader och 
desserter. Färsk eller torkad peppar- 
mint passar även i te.

Art 7608 Rek pris* 39,90

Mars-Juni

Juni-Aug

50 cm

Oregano/Kungsmynta 
Origanum vulgare 

 

Lättodlad kryddväxt med fint växtsätt, 
som även pryder sin plats i rabatten. 
Bra bifoderväxt. Kan även odlas i 
kruka inomhus. Den klassiska 
kryddan för pizza, pasta och 
tomatsåser. Pröva även till 
klyftpotatis.

Art 7699 Rek pris* 36,90

Feb-Juni

Juni-Okt

Persilja  
Petroselinum crispum 

’Paravert’

Annorlunda typ av persilja som 
vänder upp baksidan av bladen, 
vilket ger ett speciellt utseende. 
Mycket populär i det franska köket. 
Lättodlad och rik på vitaminer och 
järn. Utmärkt till infrysning.

Art 7712 Rek pris* 36,90

Mars-Maj

Maj-Okt

25 cm

Persilja, krus, snabbgroende 
Petroselinum crispum 

’Moskrul ’

Populär kryddväxt med kraftigt 
växtsätt och smak. Rik på vitaminer 
och järn. Utmärkt för infrysning. 
Förgrott frö, vilket gör att det gror 
betydligt snabbare än "vanligt" 
persiljefrö.

Art 7730 Rek pris* 39,90

Feb-Okt

April-Okt

30 cm

Persilja, slätbladig Ekologisk 
Petroselinum crispum 

’Ertholm’

Mycket tålig och välsmakande sort 
som påminner till växtsätt och smak 
om bredbladig persilja, men har 
kortare stjälkar och är mer 
klimatbeständig och ger lång 
skördeperiod.

Art 7718 Rek pris* 49,90

Mars-Maj

Juni-Aug

15-20 cm

Portulak 
Portulaca oleracea satvia 

 

Portulak är en försummad salladsväxt 
uppskattad i bl.a. Kina och Indien. 
Det är de köttiga, spröda och syrliga 
bladen och stjälkarna som används. 
Innehåller höga halter A och C 
vitamin, Omega 3 samt antioxidanter.

Art 8002 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juli-Sep

50 cm

Salvia, krydd- 
Salvia officinalis 

 

Flerårig halvbuske med olivgröna, 
långa blad och blåvioletta blommor 
Används sparsamt till vilt, lamm, 
fläskkött, inälvsmat och ål. Doftrikt 
örtte.

Art 7759 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Okt

40 cm

Stevia, Sötflockel 
Stevia rebaudiana 

 

Stevia hör till familjen sötflockel och är 
en gammal kulturväxt med ursprung i 
Paraguay.Den har i århundraden 
använts av indianer för att söta te och 
bakverk.

Art 7760 Rek pris* 39,90

Feb-Mars

Aug-Sep

30 cm

Rosmarin 
Rosmarinus officinalis 

 

Flerårig kryddväxt, som odlas som 
ettårig, inte härdig. Lätt kalkrik jord. 
Solig växtplats. God till kryddsmör, 
kassler, lamm, marinader och 
fläskkarré.

Art 7754 Rek pris* 19,90

Feb-Juni

Maj-Okt

Persilja, slätbladig KRAV 
Petroselinum crispum 

’Gigante dítalia’

Populär kryddväxt med kraftigt 
växtsätt och smak. Rik på vitaminer 
och järn.

Art 7724 Rek pris* 39,90

Feb-Maj

Maj-Okt

Persilja, slätbladig 
Petroselinum crispum 

’Gigante d`Italia’

Populär kryddväxt med kraftigt 
växtsätt och smak. Rik på vitamin och 
järn.

Art 7717 Rek pris* 19,90

Feb-Juni

Juni-Okt

25 cm

Persilja, krus- 
Petroselinum crispum 

’Moskrul 2’

Populär kryddväxt med kraftigt 
växtsätt och smak. Rik på vitamin och 
järn. Utmärkt för infrysning.

Art 7713 Rek pris* 19,90

Mars-April

Juni-Aug

50 cm

Oregano/Kungsmynta KRAV 
Origanum vulgare 

 

Lättodlad kryddväxt med fint växtsätt, 
som även pryder sin plats i rabatten. 
Bra bifoderväxt. Kan även odlas i 
kruka inomhus. Den klassiska 
kryddan för pizza, pasta och 
tomatsåser. Pröva även till 
klyftpotatis.

Art 7700 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

40 cm

Oregano, grekisk  
Origanum vulgare hirtum 

 

Riktig Grekisk oregano används för 
att smaksätta tomatsåser, Italienska 
maträtter och som pizzakrydda. Den 
är mycket stark och även fröerna har 
en intensiv arom av oregano.

Art 7705 Rek pris* 36,90

Feb-Sep

Juni-Aug

60 cm

Mynta, grön- 
Mentha spicata 

 

Lättodlad, flerårig, härdig planta med 
fina gröna blad och blålila blommor. 
God mintsmak. Dock ej lika stark som 
pepparmynta. Används i soppor, 
såser, till desserter m.m. God att 
brygga the på, färsk eller torkad.

Art 7639 Rek pris* 36,90

April-Juni

Juli-Sep

30 cm

Mejram 
Origanum majorana 

 

Ettårig kryddväxt med dekorativa 
blad. Kan övervintra vid gynnsamma 
förhållanden. God i ärtsoppa och till 
höns, kalv, tomatsås och 
grönsakssoppor.

Art 7693 Rek pris* 26,90

NY!
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Halvskugga
Sol

Läge

Skugga
Förkultiveras/Direktsådd
Förkultiveras

Direktsådd

Plantering

Växthöjd
Planteringstid

Tid / Info

Skördetid
Blom

string

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

STÖRRE PÅSAR 
mer innehåll

April-Maj

Juli-Sep

15 cm

Vattenkrasse/Källfränne  
Nasturtium officinale 

 

Odlas på skuggig, våt växtplats. 
Flerårig. Rik på zink , A-vitamin, C-
vitamin, järn och kalcium. God som 
tillbehör i kötträtter, klippt på 
smörgåsar eller som dekoration.

Art 7748 Rek pris* 26,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Krasse, smörgås-, 
Storportion 
Lepidium sativum 
 

Lättodlad inomhus på hushållspapper 
eller liknande. Populär hos barnen. Ett 
vitaminrikt och gott pålägg samt 
exempelvis i soppor och sallader.

Art 7621 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

100 cm

Dill, storportion 
Anethum graveolens 

’Pikant’

Utmärkt både som blad- och krondill. 
Har medelstora kronor. Lämpar sig 
väl till infrysning. Krondillen är fin till 
olika inläggningar.

Art 7561 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Aug

15-20 cm

Timjan, krydd- KRAV 
Thymus vulgaris 

 

Klassisk ingrediens i ärtsoppan men 
är även väl lämpad till rätter som 
lamm, pizza, tomat- och osträtter. 
Buskig planta, som övervintrar milda 
vintrar. Trivs i porös jord. Tålig mot 
uttorkning.

Art 7764 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

15-20 cm

Timjan, krydd 
Thymus vulgaris 

 

Buskig planta, som övervintrar milda 
vintrar. Föredrar porös jord. 
Ärtsoppans speciella krydda men 
även god till lamm, pizza, tomat- och 
osträtter.

Art 7765 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

15 cm

Vattenkrasse/Källfränne  
Nasturtium officinale 

 

Odlas på skuggig, våt växtplats. 
Flerårig. Rik på zink , A-vitamin, C-
vitamin, järn och kalcium. God som 
tillbehör i kötträtter, klippt på 
smörgåsar eller som dekoration.

Art 7748 Rek pris* 26,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Krasse, smörgås-, 
Storportion 
Lepidium sativum 
 

Lättodlad inomhus på hushållspapper 
eller liknande. Populär hos barnen. Ett 
vitaminrikt och gott pålägg samt 
exempelvis i soppor och sallader.

Art 7621 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

100 cm

Dill, storportion 
Anethum graveolens 

’Pikant’

Utmärkt både som blad- och krondill. 
Har medelstora kronor. Lämpar sig 
väl till infrysning. Krondillen är fin till 
olika inläggningar.

Art 7561 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Aug

15-20 cm

Timjan, krydd- KRAV 
Thymus vulgaris 

 

Klassisk ingrediens i ärtsoppan men 
är även väl lämpad till rätter som 
lamm, pizza, tomat- och osträtter. 
Buskig planta, som övervintrar milda 
vintrar. Trivs i porös jord. Tålig mot 
uttorkning.

Art 7764 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

15-20 cm

Timjan, krydd 
Thymus vulgaris 

 

Buskig planta, som övervintrar milda 
vintrar. Föredrar porös jord. 
Ärtsoppans speciella krydda men 
även god till lamm, pizza, tomat- och 
osträtter.

Art 7765 Rek pris* 36,90

April-Maj

Juli-Sep

15 cm

Vattenkrasse/Källfränne  
Nasturtium officinale 

 

Odlas på skuggig, våt växtplats. 
Flerårig. Rik på zink , A-vitamin, C-
vitamin, järn och kalcium. God som 
tillbehör i kötträtter, klippt på 
smörgåsar eller som dekoration.

Art 7748 Rek pris* 26,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Krasse, smörgås-, 
Storportion 
Lepidium sativum 
 

Lättodlad inomhus på hushållspapper 
eller liknande. Populär hos barnen. Ett 
vitaminrikt och gott pålägg samt 
exempelvis i soppor och sallader.

Art 7621 Rek pris* 26,90

April-Juni

Juni-Sep

100 cm

Dill, storportion 
Anethum graveolens 

’Pikant’

Utmärkt både som blad- och krondill. 
Har medelstora kronor. Lämpar sig 
väl till infrysning. Krondillen är fin till 
olika inläggningar.

Art 7561 Rek pris* 39,90

Mars-April

Juni-Aug

15-20 cm

Timjan, krydd- KRAV 
Thymus vulgaris 

 

Klassisk ingrediens i ärtsoppan men 
är även väl lämpad till rätter som 
lamm, pizza, tomat- och osträtter. 
Buskig planta, som övervintrar milda 
vintrar. Trivs i porös jord. Tålig mot 
uttorkning.

Art 7764 Rek pris* 36,90

Mars-April

Juni-Aug

15-20 cm

Timjan, krydd 
Thymus vulgaris 

 

Buskig planta, som övervintrar milda 
vintrar. Föredrar porös jord. 
Ärtsoppans speciella krydda men 
även god till lamm, pizza, tomat- och 
osträtter.

Art 7765 Rek pris* 36,90



62. Weibulls Frökatalog 2022

Bär & gräs

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.



Bär och gräs
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Halvskugga
Sol

Läge

Skugga
Förkultiveras/Direktsådd
Förkultiveras

Direktsådd

Plantering

Växthöjd
Planteringstid

Tid / Info

Skördetid
Blom

string

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

STÖRRE PÅSAR 
mer innehåll

Mars-April

Juli-Aug

10 cm

Smultron 
Fragaria vesca 

’Rügen’

Flerårig, dekorativ planta som ger 
mängder av små smultron hela 
sommaren. Plockas röda och äts 
färska.

Art 8221 Rek pris* 19,90

Mars-April

Aug-Sep

Physalis  
Physalis grisea 

 

Kallas Gyllenbär eller Kapkrusbär, 
som egentligen är en annan art. 
Storväxt, vacker planta med guldgula, 
välsmakande frukter i 
pappersliknande hölje. Används 
färska.

Art 8467 Rek pris* 36,90

Feb-Mars

Juli-Sep

15 cm

Jordgubbe  
Fragaria x ananassa 

’Tresca’

Blommar och ger skörd av smakrika 
bär hela somrarna tills höstkylan 
kommer. Året då fröerna sås, börjar 
blomningen på sensommaren. Efter 
tre års tid avtar fruktsättningen och 
det är dags att byta plantor.

Art 8226 Rek pris* 49,90

Maj-Okt

Gräs, reparations-, 
storportion 
Poaceae 
’Extra Green’

Till reparation av skadade fläckar i 
gräsmattor. Lågväxande och tät. Den 
bästa tiden att så gräsfrö är tidigt på 
hösten när sommartorkan är över.
Sort: Weibulls Extra Green

Art 7183 Rek pris* 36,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Gräs, katt-, storportion 
Avena sativa 

’Havre’

Ett snabbväxande gräs, som 
förbättrar kattens matsmältning. 
Innehåller vitaminer och mineraler. 
Ger katten ett bra tillskott, särskilt på 
vintern, då det inte finns gräs 
utomhus.
Odla inomhus året om!

Art 7585 Rek pris* 36,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Gräs, dekorations-, 
storportion 
Phleum pratense 
 

Timotej. Lättodlat gräs för sådd 
inomhus hela året runt. Trivs bra i 
fönsterkarmen. Sås ca 10 dagar före 
användandet.
Mycket dekorativ grönska för 
dekoration till påsk eller jul.
Odla inomhus året om!

Art 7171 Rek pris* 36,90

NY!



64. Weibulls Frökatalog 2022

Junior

Odla med barnen!

Lär dig odla med våra busfrön
Lisa, Berry, Tim-Jan og Vilda

När barnen vill vara trädgårdsmästare är det bra 
att välja fröer som gror snabbt och är lätta att 

driva upp, så projektet inte blir för  
tålamodsprövande för den unga odlaren. Extra 

roligt blir det om plantorna växer sig stora! 
Fröer som solros, pumpa och ärtor av olika slag 

passar perfekt.



Junior
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Halvskugga
Sol

Läge

Skugga
Förkultiveras/Direktsådd
Förkultiveras

Direktsådd

Plantering

Växthöjd
Planteringstid

Tid / Info

Skördetid
Blom

string

*Vårt rekommenderade pris. Priser kan variera i olika säljkanaler.

I vårt junior-
sortiment hittar du 
alLt du kan tänkas 
behöva för en kul 

odlingsstund.

Art.nr. 670203 
Etiketter

Art.nr. 660005/660006 
Insektshotell

Art.nr. 700233 
Odlingsset

Art.nr. 700376 
Odlidlngskrukor

Nej-Dec

Jan-Dec

Gräs, dekorations- 
Phleum pratense 

 

Dekorationsgräs. Gräset kan du 
använda till påsk, när du gör fina 
dekorationer med ägg och kycklingar.

Art 3900 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juli-Okt

200 cm

Krasse, slinger-  
Tropaeolum majus 

 

Slingerkrasse. Snabbväxande och 
lättodlad. Lägg gärna fröen fuktigt i 
ca 12 timmar för snabbare groning.

Art 3915 Rek pris* 19,90

April-Juni

Juni-Okt

45-60 cm

Blomstermix för 
nyttoinsekter 
 
’Mix’

Blomsterblandning med pollen- och 
nektarrika växter som lockar de 
viktiga nyttoinsekter som bin, humlor 
och fjärilar till din plantering.

Art 3906 Rek pris* 19,90

April-Maj

Juni-Sep

80 cm

Blommor för fjärilar 
 

’Mix’

Blommor för fjärilar. Fjärilar är så 
vackra. Du kan locka dem till 
trädgården, om du bjuder på litet 
blommor som de tycker om. På de 
här blommorna gillar fjärilarna både 
färgen och nektaren

Art 3905 Rek pris* 19,90

April-Maj

Aug-Okt

Pumpa, halloween- 
Cucurbita pepo 

’Connecticut Field’

När det blir mörkt på hösten, kan du 
skära ut ett fint mönster i pumpan och 
sätta i värmeljus, för ett spöklikt och 
dekorativt utseende. Av fruktköttet 
kan du göra pumpapaj av. Fröna kan 
rostas och ätas som snacks.

Art 3945 Rek pris* 19,90

April-Juli

Maj-Sep

Sallat mix 
Latuca sativa, Brassica rapa, Diplotaxis 
tenuifolia 

 

Sallatsmix (Little Gem, Australisk 
Plock, LolloRossa och Red Salad 
Bowl) Sallanden kommer flera färger, 
former och smaker: gröna, rödbruna, 
släta, buckliga, flikiga, kryddiga, 
nötaktiga och milda.

Art 3965 Rek pris* 19,90

Maj-Juni

Juli-Sep

200 cm

Solros hög 
Helianthus annuus 

’Uniflorus’

Jättesolros. Magnifik solros som kan 
bli ännu kraftfullareom du kan odla 
dem i krukor inomhus först. Odla 
gärna mot plank eller vägg så den 
kan få stöd. Håll jämn fuktighet och 
tillför näring då och då under 
sommaren.

Art 3990 Rek pris* 19,90

Mars-April

Juli-Aug

Smultron, månads- 
Fragaria vesca 

’Rugen’

Månadssmultron. Den här växten är 
perfekt framkant blomrabatten. På 
sensommaren kommer det söta, goda 
smultron.
Växten är flerårig och ger goda 
smultron under lång tid.

Art 3970 Rek pris* 19,90

April-Maj

Aug-Sep

40 cm

Pumpa, prydnads- 
Cucurbita pepo 

 

Prydnadspumpor. Pumporna är 
vackra och dekorativa både ute och 
inne. Står sig nästan hela vintern, om 
du sår på våren och skördar på 
hösten.
Pumporna är av olika färg, form och 
storlek

Art 3950 Rek pris* 19,90

April-Juni

Juli-Okt

Morot 
Daucus carota ssp. sativus 

 

Det bästa sommarminne man kan ha 
är att dra upp en morot direkt från 
trädgårdslandet, torka av jorden och 
äta.

Art 3930 Rek pris* 19,90

Jan-Dec

Jan-Dec

Krasse, smörgås- 
Lepidium Sativum 

 

Odla enkelt på fat täckt med bomull 
eller hushållspapper - året om. Gott 
att klippa ned på smörgåsen eller i 
sallader. Innehåller mängder med 
nyttiga vitaminer.

Art 3975 Rek pris* 19,90

NY!
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Register
Namn Sid.

Amarant 28

Aster, jätte-, hög 28

Aster, sommar- 28

Aster, sommar- 28

Aster, sommar- KRAV 20, 29

Aster, sommar-, låg 29

Aster, sommar-, pastell 29

Atlasblomma mix 29

Aubergine 43

Aubrietia 29

Basilika 56

Basilika 56

Basilika KRAV 24, 56

Basilika, citron- 56

Basilika, kanel- 57

Basilika, rödbladig 57

Basilika, rödbladig KRAV 24, 57

Basilika, småbladig 57

Basilika, thai- 57

Basilika, thai- KRAV 21, 43

Blommor för fjärilar 64

Blomstermix för nyttoinsekter 29

Blomstermix för nyttoinsekter 64

Blomstermix KRAV 20, 29

Blomsterängsblandning 29

Blomsterängsblandning, storportion 37

Blåklint 29

Blåklint  29

Blåklint KRAV 20, 29

Blåklint, låg 29

Böna, bond-, storportion 54

Böna, borlotti- KRAV 21, 43

Böna, bryt-, låg 43

Böna, bryt-, låg 44

Böna, bryt-, låg 44

Böna, bryt-, storportion 55

Böna, skär-, låg 44

Böna, sparris- 44

Böna, sprit- 44

Böna, stångbryt- 44

Böna, stångbryt- KRAV 21, 44

Böna, stångvax- 44

Böna, vax-, låg 44

Böna, vax-, låg KRAV 21, 44

Chilipeppar 44
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Namn Sid.

Lobelia, häng- 31

Lobelia, häng- 31

Lobelia, kant- 31

Luktärt 31

Luktärt 31

Luktärt 31

Luktärt 31

Luktärt 31

Luktärt 31

Luktärt 32

Luktärt  32

Luktärt  32

Luktärt KRAV 21, 32

Luktärt, ampel 32

Luktärt, låg 32

Luktärt, storportion 38

Lök, gul 47

Lök, purjo-, sommar 47

Lök, purjo-, vinter 47

Lök, röd 47

Lök, schalotten-, röd 47

Lök, vår-/pip- 47

Lök, vår-/pip- 47

Lök, vår/pip- KRAV 22, 47

Lök, vår-/pip- KRAV 22, 47

Lövkoja, sommar- 32

Majs, socker-, extra söt 47

Majs, socker-, extra söt KRAV 22, 47

Malva, prakt-  32

Malva, sommar- 32

Malva, sommar- 32

Mangold vit 48

Mangold, mix 48

Mangold, mix KRAV 22, 48

Mangold, röd 48

Mangold, röd KRAV 22, 48

Mangold, vit 22, 48

Mejram 58

Melon, cantaloupe- 48

Melon, vatten- 48

Morot 65

Morot KRAV 23, 48

Morot mix  48

Morot, extra tidig 48

Morot, sommar- 48

Morot, sommar- 48

Morot, sommar- KRAV 23, 48

Morot, sommar-, storportion 55

Namn Sid.

Krasse, busk- 30

Krasse, busk- 30

Krasse, busk- 30

Krasse, busk- 30

Krasse, busk- 30

Krasse, busk- KRAV 21, 30

Krasse, busk-, storportion 38

Krasse, fjärils- 30

Krasse, slinger- 30

Krasse, slinger- 30

Krasse, slinger- 30

Krasse, slinger- 31

Krasse, slinger- 64

Krasse, slinger-, storportion 38

Krasse, smörgås- 57

Krasse, smörgås- 65

Krasse, smörgås- KRAV 24, 57

Krasse, smörgås-, Storportion 59

Kronärtskocka 45

Kål, blomkål 45

Kål, blomkål 46

Kål, broccoli 46

Kål, bryssel- 46

Kål, grön- KRAV 22, 46

Kål, grön-, halvhög 46

Kål, japansk 46

Kål, kina- 46

Kål, Pak choi 46

Kål, purpur- 46

Kål, röd 46

Kål, Savoy- KRAV 22, 46

Kål, savoy,- 46

Kål, spets- 46

Kål, spets- röd 46

Kål, svart/palm-   46

Kål, svart/palm-  KRAV 22, 46

Kål, vit-, sommar 47

Kålrabbi 47

Kålrabbi KRAV 22, 47

Kålrabbi, lila KRAV 22, 47

Kålrot 47

Körvel, dansk 57

Lavendel 31

Lavendel, vit 31

Lejongap 31

Lin, blomster- 31

Lin, blomster- 31

Lin, spånads- 31

Namn Sid.

Chilipeppar 44

Chilipeppar 44

Chilipeppar 44

Chilipeppar 44

Chilipeppar 44

Chilipeppar KRAV 22, 45

Chilipeppar KRAV 22, 45

Chilipeppar, Habanero mix 45

Citronmeliss 57

Dahlia, sommar- 29

Dill 57

Dill  57

Dill KRAV 24, 57

Dill, storportion 59

Eternell, jätte- 29

Eternell, jätte- 29

Fingerborgsblomma 29

Fjärilsblommor 30

Flox 30

Fänkål, söt 45

Gräs, dekorations- 64

Gräs, dekorations-, storportion 62

Gräs, katt-, storportion 62

Gräs, prydnads- 30

Gräs, reparations-, storportion 62

Gräslök 57

Gräslök, grovbladig 57

Gräslök, kinesisk 57

Gröngödslingsblandning, storpor-
tion

38

Gurka 45

Gurka KRAV 22, 45

Gurka KRAV 22, 45

Gurka KRAV 22, 45

Gurka, asie 45

Gurka, djungel- 45

Gurka, frilands- 45

Gurka, frilands-, slang 45

Gurka, mini-, växthus- 45

Gurka, växthus- 45

Honungsört KRAV 20, 30

Honungsört, storportion 38

Jordgubbe 60

Jungfrun i det gröna 30

Jungfrun i det gröna Vit 30

Klöver, blod-, storportion 38

Klöver, vit-, storportion 38

Koriander 57
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Namn Sid.

Morot, sommar-, såband 48

Morot, vinter- 48

Mynta, grön- 58

Mynta, peppar- 58

Nejlika, borst- 32

Nejlika, borst- 32

Nejlika, trädgårds- 32

Nepeta, kant-, Kattmynta 32

Oljelin storportion 38

Oregano, grekisk 58

Oregano/Kungsmynta 58

Oregano/Kungsmynta KRAV 24, 58

Palettblad 32

Palsternacka 49

Palsternacka KRAV 23, 49

Paprika 49

Paprika KRAV 23, 49

Paprika spets- 49

Paprika, busk- 49

Pastellakleja 32

Pensé mini 33

Persilja  58

Persilja, krus- 58

Persilja, krus- KRAV 23, 49

Persilja, krus, snabbgroende 58

Persilja, slätbladig 58

Persilja, slätbladig Ekologisk 24, 58

Persilja, slätbladig KRAV 24, 58

Petunia 33

Physalis  60

Portulak 58

Praktvädd 33

Prydnadspumpa 33

Prästkrage 33

Pumpa 49

Pumpa 49

Pumpa KRAV 23, 49

Pumpa, halloween- 65

Pumpa, jätte- 49

Pumpa, prydnads- 65

Pumpa, vinter- 49

Rabattblommor 33

Riddarsporre 33

Riddarsporre 33

Riddarsporre 33

Riddarsporre 33

Riddarsporre, prakt- 33

Ringblomma 33

Namn Sid.

Ringblomma 33

Ringblomma 33

Ringblomma 33

Ringblomma 33

Ringblomma 34

Ringblomma  34

Ringblomma  34

Ringblomma KRAV 21, 34

Ringblomma KRAV 21, 34

Ringblomma, storportion 38

Ringkrage 34

Rosenböna 34

Rosenböna, låg 34

Rosenskära 34

Rosenskära 34

Rosenskära 34

Rosenskära 34

Rosenskära  34

Rosenskära KRAV 21, 34

Rosenvial 34

Rosmarin 58

Rotpersilja 49

Rucola/Sandsenap 49

Rucola/Sandsenap 49

Rucola/Senapskål 49

Rucola/Senapskål KRAV 23, 50

Rudbeckia 34

Rädisa  50

Rädisa  50

Rädisa KRAV 23, 50

Rädisa KRAV 23, 50

Rädisa, lång 50

Rädisa, lång såband 50

Rödbeta 50

Rödbeta 50

Rödbeta  50

Rödbeta KRAV 23, 50

Rödbeta, avlång 50

Rödbeta, avlång 50

Rödbeta, avlång, storportion 55

Rödbeta, avlång, storportion 55

Rödbeta, gul 50

Rödbeta, polka- 50

Rödbeta, polka- KRAV 23, 50

Sallat  51

Sallat KRAV 23, 51

Sallat mix 51

Sallat mix 65

Namn Sid.

Sallat, gourmet 51

Sallat, huvud- 51

Sallat, huvud- KRAV 23, 51

Sallat, huvud-, såband 51

Sallat, isbergs- 51

Sallat, isbergs- 51

Sallat, Isbergs-, såband 51

Sallat, mâche- 51

Sallat, mâche- KRAV 23, 51

Sallat, plock- 51

Sallat, plock- 51

Sallat, plock- 51

Sallat, plock- 51

Sallat, plock- KRAV 23, 52

Sallat, plock- KRAV 23, 52

Sallat, roman- 52

Sallat, rosen- 52

Sallat, rosen- KRAV 24, 52

Salvia, dagg- 35

Salvia, dagg- 35

Salvia, krydd- 58

Selleri, blek- 52

Selleri, rot- 52

Skogsskräppa 52

Slingerväxter 35

Smultron 60

Smultron, månads- 65

Solros hög 65

Solros, hög 35

Solros, hög 35

Solros, hög 35

Solros, hög 35

Solros, hög KRAV 21, 35

Solros, hög KRAV 21, 35

Solros, låg 35

Solros, låg KRAV  21, 35

Solros, pollenfri 35

Sommarblommor 35

Sommarblommor, storportion 38

Sommarslöja 35

Spenat 52

Spenat 52

Spenat KRAV 24, 52

Spenat, malabar-, rankspenat 52

Spenat, nyzeeländsk 52

Spetsblomster 35

Squash 52

Squash 52



70. Weibulls Frökatalog 2022

Namn Sid.

Squash 52

Squash, vinter- 53

Squash/Sommarpumpa 53

Squash/Sommarpumpa KRAV 24, 53

Stevia, Sötflockel 58

Stockros 35

Stockros 36

Svartöga 36

Svartöga  36

Sömntuta 36

Tagetes 36

Tagetes 36

Tagetes 36

Tagetes, hög 36

Tagetes, hög KRAV 21, 36

Tagetes, låg  36

Tagetes, låg  36

Tagetes, låg  36

Tagetes, låg KRAV 21, 36

Timjan, krydd 59

Timjan, krydd- KRAV 24, 59

Tomat 53

Tomat 53

Tomat 53

Tomat 53

Tomat KRAV 24, 53

Tomat, ampel-  KRAV 24, 53

Tomat, biff- 53

Tomat, busk- 53

Tomat, busk- 53

Tomat, drivhus 53

Tomat, hög 53

Tomat, körsbärs- 53

Tomat, körsbärs- 53

Tomat, plommon- 54

Vallmo 36

Vallmo KRAV 21, 36

Vallmo, fjäder- 36

Vallmo, korn- 37

Vallmo, korn- vild 37

Vallmo, orient- 37

Vallmo, pion- 37

Vattenkrasse/Källfränne 59

Verbena, jätte- 37

Vinda, purpur- 37

Vinda, purpur- 37

Vinda, purpur-  KRAV 21, 37

Zinnia 37

Namn Sid.

Zinnia 37

Zinnia 37

Zinnia 37

Zinnia 37

Zinnia 37

Zinnia  37

Ärt, märg- 54

Ärt, märg- KRAV 24, 54

Ärt, märg- KRAV 24, 54

Ärt, märg-, hög 54

Ärt, märg-, låg 54

Ärt, märg-, låg, storportion 55

Ärt, sallads-, låg 54

Ärt, socker- 54

Ärt, socker- 54

Ärt, socker-, hög 54

Ärt, socker-, hög, storportion 55

Ärt, socker-, låg 54

Ärt, socker-, låg KRAV 24, 54

Ärt, socker-, medelhög 54

Ärt, socker-/märg- 54

Ärt, sprit-, låg 54
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