VITLÖKSLISTA 2009
Åke Truedsson, Möllegården, Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge

2009-07-27

Hej vitlöksvänner, så har jag då skördat min första vitlöksskörd på vår nya gård. Bänkarna
fick iordningsställas i all hast från en gräsäng med lerjord som legat i träda under flera
decennier. Gödseln från hästar var blandad med sågspån som är bra på att äta kväve så
gödslingen blev inte helt perfekt. Jag hann inte lägga på något stenmjöl och hade ingen
vedaska att tillsätta men resultatet var likväl ganska bra. Odlingsåret har bjudet på för lite regn
under vår och sommar så bevattning har varit nödvändig. Vitlöken var skördeklar ca 10-15
dagar tidigt på grund av den ovanligt varma våren och på grund av den klimatförändring vi
sett de senaste åren.
Följande vitlökssorter kan erbjudas som utsädeslökar. Priset är baserat på storleken av löken
till 20 kr (ca 65-75 grams lökar) och 25 kr (ca 80-100 grams lökar). Jag har många sorter i
odling men inte alla erbjuds här – allt beror på odlat antal och dåliga sorter vill jag inte sälja.
Mina bästa sorter har jag dock ganska mycket av och årets skörd är över 100 kg.
Bästa sorterna för året var Siberian Red, Rysk 4, Leningradskij följd av Tsesar, Hammar,
Irkutsk, GL 790, Rysk Topset och Rysk Röd. Tidig beställning ger bra garanti att det mesta
som önskas finns men ange gärna reserver. Sorter märkta begr. Finns i mindre mängd. Detta
utskick går ut till ca 150 personer.
Vitlökskursen den 16/8 brukar ta hårt på lagret så beställ gärna före. Du är naturligtvis mycket
välkommen på kursen om du vill och kan – anmäl dig på telefon 040-468480 kvällstid. Kan
du inte då men vill komma en annan dag (bäst kvällstid) så hör av dig. Kursavgift 20 kr utan
häfte och 60 kr med vitlökshäfte
Sort
Leningradskij
Rysk Röd
Hammar
Rysk 4
Irkutsk
Siberian Red
Nazus

begr.

Tsezar

begr.

Russian topset begr.
Petrovskij

begr.

Antonnik

begr.

Kort beskrivning
Typ 4, 1,5 m toppstängel med mikrolök, skal och klyftor vit-rosa, stora
lökar stora klyftor. Mycket bra sort.
Typ 4, 1,5 m toppstängel med mikrolök, rödviolett något randigt skal,
medelstora - stora lökar stora klyftor.
Typ 4, 1,5 m toppstängel med mikrolök, skal och klyftor vit-rosa,
ganska stora lökar och stora klyftor. Bra sort.
Typ 4, 1,5 m toppstängel med mikrolök, skal och
klyftor vit-rosa, stora lökar stora klyftor. Mycket bra sort.
Typ 5A, toppstängel med halvstor mikrolök, lilarandigt skal
skal, stora lökar stora klyftor. Bra sort
Typ 5A, toppstängel med halvstor mikrolök, lilarandigt skal, stora
lökar, mycket stora klyftor. En av de bästa sorterna.
Typ 5A, toppstängel med halvstor mikrolök, lilarandigt skal, medelstora lökar, stora klyftor.
Typ 5A, toppstängel med halvstor mikrolök, lilarandigt skal, stora
lökar, stora klyftor. Bra sort.
Typ 3, toppstängel med topplökar, lilarandigt skal, ganska stora lökar
och stora klyftor.
Typ 5A, toppstängel med halvstor mikrolök, lilarandigt skal stora
lökar och stora klyftor
Typ 4 stängel med mikrolökar, medelstor lök

Ytterligare ett antal sorter finns i mycket begränsad mängd, bland annat nya sorter som testas,
dessa går till i huvudsak eget utsäde men om någon skulle vara mycket intresserad i olika
sorter så blir det oftast något över av dessa. Begär då speciell lista på dessa med frankerat
adresserat returkuvert
Dessa egenodlade vitlökar har inte sprutats med några gifter och lökarna har inte behandlats
med gifter före sättning.
Fransk importerad certifierad utsädeslök av högsta storleksklass.
Detta betyder lökar på (90 - 120 g/st). Pris per lök 25 kr inkl moms. Mycket fina och stora
lökar. Leverans i september (kan även hämtas då).
Följande sorter kan erbjudas.
Thermidrome
Typ 1 flätbar vit rosa skal och stora klyftor medelstor-stor lök.
Messidrome
Typ 1 flätbar vit rosa skal och stora klyftor medelstor-stor lök.
Germidour
Typ 1 flätbar violett skal och stora klyftor medelstor-stor lök
Corail
Typ 1 flätbar violett skal och stora klyftor medelstor-stor lök
Sabadrome
Typ 1 flätbar vit rosa skal och stora klyftor medelstor – stor lök
Printanor
Typ 2 flätbar vitt skal med medelstora till små klyftor, medelstor lök
Cledor
Typ 2 flätbar vitt skal med medelstora till små klyftor, medelstor lök
Sprint
Typ 5b kort toppstängel, randigt skal, medelstora lökar, mycket tidig
Primor
Typ 5b kort toppstängel, randigt skal, medelstora lökar, mycket tidig
Flavor
Typ 2 flätbar vitt skal med medelstora till små klyftor, medelstor lök
Arno
Typ 2 flätbar vitt skal med medelstora till små klyftor, medelstor lök
Vigor
Typ 1 flätbar vitt skal med stora - medelstora klyftor, stor lök, får få
stresstopplökar bland blasten. Bästa typ 1 löken.
Terador
Typ 1 flätbar vit rosa skal och stora klyftor medelstor-stor lök.
Messidor
Typ 1 flätbar vit rosa skal och stora klyftor medelstor-stor lök.
Franskt utsäde är besprutat för att de ska kunna garantera utsäde fritt från svampsjukdomar
och nematoder.
Vitlökshäftet (senaste från 2001 med 20 sidor i färg och många bilder) ger dig information om
allt som rör vitlök. Rekommenderas för gott odlingsresultat och gärna också djupsängsodlingshäftet som ger dig bästa odlingsmetoden för alla grönsaker. Att lyckas är viktigt.
Beställning vitlök - Portoberäkning
Här kan du räkna vad din beställning väger.
Pris
20
25 kr/st
Räkna max 75
100 gram + emballage 50 gram per försändelse.
Till ovanstående priser på löken tillkommer, om löken inte hämtas, emballage 7 kr.
porto skrymmande

100g 250g 500g 1 kg 2 kg .
24 kr 36 kr 48 kr 60 kr 84 kr
Löken skickas hem till er som brev.
Exempel du vill ha 3 lökar a 25 kr + 1 lök för 20 kr
3x25 + 1x20 +7 (vikt 3x100g + 1x75 g + 50g emballage) = 425 g = 48 kr i porto. Tot. 150 kr.
Den lök som jag odlat beställer man lämpligen nu. Fransk lök som beställs behöver separat
porto och emballage eftersom den skickas ut i senare delen på september.

Övrigt att erbjuda:
Kajplök (Skogslök) Trevlig vild svensk lök. Används som klipplök på senhösten eller som
liten purjolök i slutet av april-början av maj. Småsättor ca 30 st från
topplök. Inkl. odlingsanvisning, pris 25 kr
Sandleek

Rosa blomboll på 70 cm:s stängel, stor vitlöksliknande lök med klyftor
som kan ätas. Släkt med purjolök. Kan användas på våren eller klipplök
på senhöst och vårvinter. Pris 10 sättlökar 35 kr.

Gräslök färgmix

Fröblandning med blommor i olika färger, vit, rosa, ljusviolett, violett
och mörkviolett. Andra avvikelse i färg kan förekomma och så även
plantstorlek. Ger härlig perenn rabatt. Mycket frö 16 kr.

Allium moly

Lök 25 kr för 6 lökar alternativt fröpåse 16 kr/påse.

Vild allium mix

Frömix 12 kr/påse.

Grisell Schalottenlök Fransk gourmélök. Allium oscaninii. Odlas som vitlök (höstplantering).
5 sättor 30 kr
Vitlökshäfte

20 sidor, allt om vitlök och dess odling, ursprung, sorter helt i färg med
massor av bilder. Kan även skickas som gåva från – till. Pris inklusive
moms och porto, 50 kr

Djupsängshäfte

4 sidor i svartvitt. 15 kr inkl. moms o porto.

BETALNING för sändningar per post (ej vid hämtning).
OBS! Betalning endast i förskott kontant eller på postgiro 417 57 92-3
Glöm inte tydligt namn och adress vid din beställning.
Leverans sker så fort löken torkat tillräckligt. Fransk vitlök levereras i september. Sättning
september-oktober för svenskodlat och så sent som möjligt för franskt utsäde. Om en sort
saknas erhåller ni reserver enligt önskemål (vänligen ange). Önskas inga reserver erhålles
restnotering med leverans kommande år. Om pengar ska betalas tillbaka till önskat konto sker
avdrag för postens eventuella avgifter.
Man kan hämta vitlök också och då betalas vid hämtning. Detta måste dock ske enligt
överenskommelse (se tel. ovan). Jag skickar inte lökar mot postförskott, det skulle betyda
längre tid för löken i paket – ej bra – och 50 kr i extra kostnader.
De bästa odlingshälsningar

Åke Truedsson

BESTÄLLNINGSLISTA 2008
Namn: _____________________________________________________ (texta gärna)
Adress: _______________________________________________________________
Telefon: ______________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag beställer följande
Storlek
Pris Ackumulerat
1.___________________________________________________ _______ ________
2.___________________________________________________ _______ ________
3.___________________________________________________ _______ ________
4.___________________________________________________ _______ ________
5.___________________________________________________ _______ ________
6.___________________________________________________ _______ ________
7.___________________________________________________ _______ ________
8.___________________________________________________ _______ ________
9.___________________________________________________ _______ ________
10.___________________________________________________ _______ ________
11.___________________________________________________ _______ ________
12.___________________________________________________ _______ ________
13.___________________________________________________ _______ ________
14.___________________________________________________ _______ ________
15.___________________________________________________ _______ ________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Porto och emballage ____________________________________________________
Summa totalt._________________________________________________________

Glöm inte namn och adress…

