Såanvisning – Godt i gang med chili- og tomatdyrkning.
Det er faktisk ikke så svært at dyrke sine egne chili- eller tomatplanter, og sjovt er det også. Herunder er en
lille vejledning i at dyrke egne chiliplanter. Vi er klar over, der findes mange variationer til hvordan du kan få
chili- og tomatfrø til at spire og gro, men her er et rigtigt godt bud på succes.
1:
I slutningen af januar frem til midten af april sås chilifrøene i en tørvebrik eller en lille potte (eller i fx en
mælkekarton skåret på langs). Frøene skal kun 2-3 mm ned i tørvebrikken/jorden. Tørvebrikken eller potten
placeres i et minidrivhus og placeres et lunt sted – største succes giver det, hvis du placerer minidrivhuset på
en varmemåtte. Varmemåtten holder en konstant temperatur på 25-30 grader og spireprocenten vil normalt
komme over 80%. Frøene kræver ikke lys for at spire. Du kan også placere minidrivhuset i en solrig
vindueskarm men vær opmærksom på, der kan blive meget varmt i et minidrivhus, hvis solen skinner direkte
på det. Efter 5-10 dage (for nogle sorter op til 25 dage), vil frøene begynde at spire. Vil man være forholdsvis
sikker på succes, sås 2 frø i hver tørvebrik/potte. Tørvebrikken/jorden holdes fugtig i hele perioden. Hvis man
går i gang før februar/marts – nogle starter allerede i oktober - kan det sagtens lade sig gøre, men det kræver,
tilskud fra vækstlys. Husk! Lys er vigtigt for planterne. Får de ikke nok lys, vil du opnå høje og ranglede
planter.

2 chilifrø i tørvebrik
De dækkes blot forsigtigt til.

10 dage efter
Nu er lys vigtigt.

2:
Efter 2-3 uger vil planterne være store nok til at komme i potter. Ompotningen bør ske lige inden rødderne
finder vej ud gennem de små tørvebrikker/potter. Planterne er på dette tidspunkt ca. 5-10 cm høje.
På billedet herunder er planterne sat i en 7,5 cm potte og der er sat vækstlys over dem.

3:
Efter yderligere 3-4 uger er planterne klar til ompotning (hvis rødderne begynder at stikke ud gennem bunden
af potten) eller deres endelige udplantning. Hvis planterne stilles i et uopvarmet drivhus bør man vente, til
nattefrosten er helt væk. Chili- og tomatplanter tåler ikke frost og vokser faktisk ikke, når temperaturen er
under 10°.

Planter man chili i fx 3-5 liters potter vil planterne tilpasse sig denne og ikke blive højere end normalt 50-70
cm. Plantes chilierne ud i fx et selvvandingssystem, vil planterne vokse sig større og blive fra 60-250 cm alt
efter hvilken sort, du har sået.

Chiliplanter klar til udplantning (vist på høje tid).

4:
Endelig udplantning. Så er det blot at vente og have lidt tålmodighed.

Chili- og tomatplanter godt på vej.

God fornøjelse.

