Växtlista 2021
Morstinas.se
Om du vill beställa växter av oss
ring eller SMS:a till Leena
0702605554
Många av plantorna har
enhetspriset 40 kr. Om du beställer
10 är priset 350 kr. Gäller ej F1gurkorna.

Tomater

Pris kr

Lägre sorter Busk
Koralik

En planta som växer kraftigt och utbrett och tar stor
plats om den inte beskärs. Kan därför passa bra i ampel
eller i täckodling. Den blir 20-25 cm hög. Passar fint
även i krukor, urnor eller på friland. Ger massor av små
körsbärsstora, knallröda och goda tomater. Längst av
alla på friland. Grön och frisk även på hösten. P.g.a.
genetiska variationer kan enstaka plantor bli upp mot
en meter höga.

40

Tiny Tim

Röd körsbärstomat av lägre busktyp. Lättodlad. Tjuvas
ej! Lämplig att odla i kruka på altan/ balkong/ friland.

40

Lenas busktomat

En mycket tidig busktomat. Färdig före alla andra
tomater. Stora oregelbundna klasar. Ger en stor skörd!
Tjuvas ej! Ca 75 cm hög, lite hängande. ( Försäljaren på
Tradera har tappat bort det riktiga namnet på denna
tomat och har döpt den efter sig själv :-) ) En lite
större körsbärstomat, röd , droppformad med en liten
spets. Mycket god. Perfekt frilandstomat. En av våra
favoriter!

40

Vilma

En kompakt kruktomat av busktyp. Vilma är en god och
ganska söt körsbärstomat med röda frukter som sitter i
långa vackra klasar. Höjd 30 cm. Vikten på tomaterna
är ca 30 gram.

40

Ampeltomat
"Hundreds and
thousands

En extremt rikavkastande tomat. Dekorativ i ampel.
Varje planta ger en enorm skörd av lagom stora
munsbitar. Ska ej tjuvas! Tomaterna är söta, saftiga,
röda och stora som vindruvor. Idealisk för krukor och
amplar.

40

Silvery Fir tree
"Silvergran"

En klar favorit! En fantastiskt god , vacker och
annorlunda rysk kulturväxt. En dvärgtomat ca 60-70 cm
hög med ormbunksliknande, silvriga blad. Ska ej tjuvas.
Riklig skörd. Bladen kan bli 35-40 cm långa. Sätter frukt
även vid låga temperaturer. OBS! Gillar ej att vara ute i
regn! Normalstora röda tomater, som ger tidig skörd.
Tomaten kan ätas som den är eller i sallader.. Bra för
odling i växthus, på altan, balkong under tak. Ej friland!

40

Subarctic Plenty

Mycket tidig busktomat från Kanada. Den har ett
upprätt, kompakt och stadigt växtsätt och ger många
medelstora, röda och smakliga frukter ca 45-60 g.
Växer mycket snabbt. Fungerar även kalla somrar. En
kulturarvssort. Utmärkt som frilandstomat. Ger god
skörd.

40

Högre sorter
Matina

Kulturarv. Mycket tidig frilands eller kallhustomat från
Tyskland. Plantan blir ca 120 cm hög och har breda
blad. Tomaten är medelstor 50-70 g/st och röd. Den
har ett sött kött.

40

Taxi

En citrongul, rund till plattrund, kompakt, stadig och
frisk busktomat.Vikt ca 100-120 g/st.Ger vackra
mellanstora syrliga och goda tomater. En av de
tidigaste i sin klass. Behöver stöd för att bära upp all sin
frukt. Ev kan den behöva tjuvas om den blir för tät. En
av våra favoriter 2020!

40

Amish

En hejdundrande stor och mycket välsmakande
pastatomat. Ger riklig skörd av röda plommontomater,
som är nästan fria från kärnor. Tomaten har tunt skal
och mycket fruktkött. Den har en rik och söt
tomatsmak. Kulturarv från 1870-talet, ursprungligen
från Amish-folket i USA. Perfekt för dig som vill göra
egen ketchup eller passerade tomater. Plantan har en
stark stam och blir 2-2,5 m hög. Växthus!!

40

Gardener's delight

Körsbärstomat. En mycket omtyckt, gammal sort som
fått utmärkelser som "Världens godaste tomat". Höjd
ca 150 cm. De röda körstomaterna är 3-4 cm i
diameter. Växthus. Tjuvas.

40

Ponderosa

Mycket gammal rosa tomatsort från Serbien. Ger stora
skördar. Tomaten har ett tunt skal och en söt, mild
smak. Frukterna väger upp emot 450 g. Levererar
tomater tills frosten kommer, då kan man eftermogna
dem inomhus. Är högväxande. Ska tjuvas och bindas
upp.

40

Chernomore

Rysk tomat. Har hög motståndskraft mot sjukdomar.
1,5 -2 m Vackert röd/grön. Kan bli 6-7 kg
tomater/buske. Plattrunda frukter 150-300 g/ tomat.
Saftig, köttig. Växthus eller varmt läge.

40

Red Star Safari

Mörk, randig tigerplommontomat. Har en unik karaktär
och är mycket omtyckt ute i handeln. Har ett starkt
skinn och är därför lämplig att grilla. Det är en
plommontomat, söt i smaken och med en kryddig
arom. Även god i sallad. Högväxt. Ska tjuvas!

40

Black Cherry

Från Ryssland. Ger fantastiskt goda, söta , mörkt
rödsvarta körsbärstomater. Frukterna har en stark
smak med sötma och syrlighet. Producerar mängder.
Kraftigväxande. Ska tjuvas! 1,2-2 m hög. Ger skörd i
stora klasar.

40

Bifftomat Hurma

En orange bifftomat från Ukraina. Lämplig till sallader.
Utmärkt smak! Vikt mellan 100-400 g/ tomat. Plantan
blir ca 1,5 m hög. En mycket söt tomat, helt utan syror.
Friland eller växthus.

40

Svart Krim

En bifftomat av gammal rysk sort, från Krim vid Svarta
havet. En plattrund tomat med nästan svart topp, när
den mognar. Ett kulturarv! Högväxande. Ska tjuvas!
Blir speciellt god om den får mogna utomhus, men den
behöver stå skyddat. Tomaten är söt, har få frön. 1,8-2
m hög. Mycket god med en fantastisk kraftig, god och
något rökig tomatsmak. Frisk och härdig. Är säkrast i
växthus/skyddat läge.

40

Bosque Blue

En exotisk och mycket nyttig mörkblå, vacker tomat,
full av antioxidanter, vilka finns i tomatens skal som
hos blåbär. 80-100-grams frukter som är 5 cm i
diameter. Varmt uteläge. 1,5 m hög, buskigt växtsätt.
Ju mer sol tomaterna får desto blåare blir den. Växer i
överflöd. Kulturarv.

40

Black Pineapple
(Ananas Noir)

Den får stora mångfärgade frukter i grönt, gult och
purpur. Köttet är grönt med djupröda stråk. Den har en
helt fantastisk söt smak. Tomaten är ca 750 g/tomat.
Ger riklig skörd. Plantan blir stor. Växthus eller varm
skyddad plats.

40

Forshmak

Rödgul strimmig pastatomat. Då den har få kärnor och
fast fruktkött passar den bra i matlagning, men är likväl
god att äta som den är också. Tomaterna blir 70-80 g.
Den kan bli upp mot 2 meter hög. Växthus. Ger enorm
skörd.

40

Sungold

F1 En något större körsbärstomat. Gyllene orangegul.
En av världens sötaste sorter. Saftiga frukter.
Klasbildande. För växthus och ska tjuvas.

40

Chili
Black Jalapeno

Inte alls så stark som vanlig Jalapeno, men mycket
vackrare med sina blanka svarta frukter. De är riktigt
svarta! Vid full mognad på hösten övergår de i mörkt
rött. Plantan är 35-40 cm hög, är stadig och passar
utmärkt i krukor eller urnor. Frukterna är 6-7 cm långa,
koniska och ca 3 cm vid nacken. Har ett saftigt och milt
kött. Är tidig.Fungerar på friland upp till zon 3.

40

Paprika
Röd Spetspaprika

Röd, god spetspaprika.

40

Chocolate

Paprika från Syd-Amerika. Lämplig för kyligare klimat.
En paprika som har en väldigt söt smak när den mognat
och fått sin chokladbruna färg. Utsökt att äta rå i
sallader. God söt smak. Växthus eller skyddad plats.

40

Gurka
Saladin

F1 En växthusgurka av slanggurketyp. Endast
honblommor och bitterfri. Släta gröna gurkor, mognar
lätt.

40

Formule

F1 Släta, raka och fina gröna gurkor. 16-24 cm långa.
De är mycket tidiga och är bitterfria tack vare att de
bara utvecklar honblommor. Väger ca 350 g/st. Den är
frisk och resistent mot gurkmosaikvirus, gurkfläcksjuka
samt medelresistent mot mjöldagg.

40

Picolino

F1 Kallas för snackgurka, krukgurka eller minigurka.
Delikata smågurkor som ger goda, krispiga frukter.
Skalet är slätt och grönt. Skörda innan gurkorna blir för
stora, ger då en riklig skörd. De är bitterfria och
motståndskraftiga.

40

Saturn

F1 Salladsgurka 30-35 cm. Ger en fin skörd av långa
mörkgröna frukter. Skörda ofta. Tidig och bitterfri. Vikt
ca 290-320 g/st.Mycket god och fin struktur. Är
resistent mot virus- och svampsjukdomar.

40

Shintokiwa

Gurka för friland. Japansk, tidig och tålig slanggurka. Ca
20-25 cm lång. Tunnskaliga, svagt åsiga frukter. Delikat,
söt, spröd och saftig. En smaktestare beskrev den som
blommig, smörig och utsökt. I Japan skördas den som
ung för att ge bästa resultat i sushi.

40

Restina

F1 En tålig och tidig inläggningsgurka. Lång skördetid.
Ju mer man skördar desto mer får man. Låt dem inte
bli för stora. Som små kan man äta dem som färska,
annars är de perfekta för inläggning. Bitterfria gurkor.
Endast friland.

40

Akito

F1 Frilandsgurka. En robust salladsgurka med runda till
valsformade frukter. 18-20 cm långa frukter.
Mörkgröna med sporrar.

40

Konsa

F1 25 cm långa gurkor, mörkt gröna gurkor, bitterfria
med litet fröhus. Slanggurka. Perfekt för växthus och
skyddade lägen. Mycket välsmakande. Har små sporrar
som försvinner efter skörd. Mycket motståndskraftig.
Sätter enbart honblommor. Ger stor skörd. En stor
favorit.

40

Djungelgurka

Kallas också mexikansk vattenmelon eftersom
frukterna ser ut som små minimeloner. Ca 3-5 cm
långa. Lättodlad klängväxt. Odlas som gurka i växthus,
på balkong eller i skyddat soligt läge. Har tunna
stjälkar, men är tuffare än man kan tro. Den skapar
snabbt en liten minidjungel. Samodling tillsammans
med vanliga gurkor fungerar bra. Smakar som gurka
med citrussmak. Kul att ha i sallader. Går att lägga in
som gurka. Mycket dekorativ. Barnens favorit.

40

Squash
Sommarsquash
Diamant F1

Sommarsquash med mellangrönt skal. Kan användas
färsk som gurka eller i olika squashrätter. Skörderik och
lättodlad.

40

Striato d'Italia

’Italienska ränder’ är ett bra namn på denna perfekt
långsmala, cylindriska, mörk- och ljusgrönrandiga
zucchini. I Italien skördas den ofta mycket ung med
blomman kvar eller innan frukten nått en diameter
kring 3-4 cm. i diameter. Köttet är helt vitt, fast och
med en fin, mild zucchinismak. Plantan är ganska
kraftig och ger massor av frukt så länge den skördas.
Striato d´ Italia har odlats, framför allt i norra Italien,
under mycket lång tid och är väl anpassad till svalare
sommarväder.

40

Vintersquash Blue
Hubbard

Vår personliga, absoluta favorit! Har mycket högt
näringsinnehåll och mycket antioxidanter (till skillnad
från sommarsquashen) men har ett hårdare skal för att
kunna lagras hela vintern. 12 månader i
rumstemperatur tål den. Rankorna blir flera meter. Ett
kulturarv från 1870. Blådaggigt vackert skal och
citronformad. Orange, sött fruktkött. Vikt ca 2-15
kg/frukt. Mycket fin köttkvalitet. Passar utmärkt till
barnmat, att ugnsgratinera med olika fyllningar.
Behaglig nötsmak. Kärnorna kan rostas och ätas.
Friland, ej växthus. Kan slingra i träd om de planteras i
kruka eller balja nedanför.

40

Övriga Nyttoväxter
Malabarspenat Rubra

Orientalisk bladgrönsak med långa slingrande
mörkröda stjälkar och stora , krispiga och köttiga blad.
Även skott och stjälkar kan användas. Tillagas som
spenat, i pajer, ångkokade eller direkt i sallad. Kan
slingra sig bland tomater och gurkor i växthuset eller
på spalje i södervägg. Höjd 2-3 m.

40

Kapkrusbär

En sorts Physalis men med något större frukter. Gula
trumpetblommor med purpursvart teckning. Små,
saftiga, tomatlika delikatessfrukter med unik, utsökt
smak. Odlas inomhus eller utomhus som tomater.
Växthus eller på varmt friland när frostrisken är över.
Uppbindes. Kapkrusbär är tvåårig. Den ger frukt redan
första året men kan övervintras och ge skörd även
andra året. Övervintras ljust och runt 10-15 grader. Tas
in innan första frosten och kan beskäras om den är stor
och yvig.

40

Mangold Bright Lights

Mycket dekorativ flerfärgad mangold. Odlingssäker i
vårt klimat. Bladen används i sallad eller som spenat.
Stjälkarna kan användas som sparris. Friland.

40

Rotselleri Monarch

Är en stor och tung, något högbyggt rund rotselleri
med ett smalt bladfäste och med rötterna väl samlade
på undersidan. Köttet är vitt och fast med en angenäm,
mild, nötaktig smak. Det behåller sin vita färg även
efter kokning. Monarch är en frisk och tålig rotselleri
med utmärkta lagringsegenskaper. De fransiga bladen
som sitter längst upp på selleristjälkarna både på
rotselleri och bladselleri går att äta. Hacka upp dem i
maten. Sttjälkarna är lika goda som på bladselleri och
man kan göra sellerisalt, örtsalt och andra
kryddblandningar av dem. Perfekt att använda till
tomatsås. Man kan nypa av blasten färsk som persilja
under hela växtsäsongen. Skörda rotknölen under
senhösten, knölarna tål några minusgrader.

2 för 40

Bladselleri Tall Utah

En hög, mörkgrön stjälkselleri med ett upprätt, väl
samlat växtsätt. Den är starkväxande och ger många
rena, långa stjälkar med liten benägenhet att bli
svampiga när de blir riktigt stora. Tall Utah, som är en
av de mest odlade idag, är en mycket anpassningsbar
och uppskattad sort.

2 för 40

Röd spetskål Kalibos

Det finns ingen godare och vackrare spetskål, tycker de
flesta. Vacker utanpå, ännu vackrare inuti. Kalibos är
inte den tidigaste spetskålen, men är väl värd att vänta
på. Hållbarheten på friland i skördefärdigt stadium är
bättre än hos de flesta spetskålsorterna. Den används
framför allt färsk, men passar utmärkt grillad i klyftor,
som ingrediens i grytor och soppor, inlagd i vinäger
eller ättika, syrad, etc. Kalibos är en skönhet som ingen
kålälskare kan motstå.

2 för 40

Broccoli Natalino

Äntligen en skapligt tidig broccolo som inte är en
hybrid. En mycket vacker grönsak med sina ljusgröna
pagodformade huvuden. Mycket god med en mild
smak mellan blomkål och broccoli. Broccolo är en
ganska ny grönsak hos oss, men har odlats i framför allt
Italien i flera hundra år. Natalino är lättodlad, storväxt
och köldtålig på hösten och ger fina sidoskott efter det
att huvudet skördats.

2 för 40

Pelargoner
Olika sorters
pelargoner

Doftpelargoner, Dr Westerlund och Dr Livingstone.
Flera vildarter, Tometosum. Flera gamla sorter, röda,
vita, rosa, rosenknopp. Några namnade sorter.

50

Pioner
Paeonia Veitchii

Egna fröplantor. Stora fina plantor. Sorten är en vildart.
Mycket tidigblommande med ljusrosa-cerisefärgade
blommor. Mycket härdig, zon 6-7. Lättskött.Varken
sniglar eller rådjur tycker om den. Favoriten bland våra
130 olika sorter.

190

Hibiskus
Hibiscus rosa Sinensis

Snow Queen, Röda vackra enkla blommor, Variegerade
blad. Starkväxande.

125

Hibiscus Syriacus,
frilandshibiscus

Blandade färger. Fungerar bra i kruka utomhus på
sommaren, och ta in den på hösten. Den kan
övervintra i växthus.

125

Hibiscus Syriacus,
frilandshibiscus Ocean
blue

Fantastiskt vacker, blåblommande buskig hibiscus

125

Hibiscus Mutabilis,
bomullshibiscus

En föränderlig vacker hibiscus som kan få olika färg på
blommorna på samma stjälk. Oftast dubbla blommor i
rosa, vitt, ceris men förekommer även
enkelblommande.

125

Hibiscus Trionum,
timvisare

50

Stora iögonenfallande cremevita blommor med
burgundy/chokladfärgat centrum. Blommorna blir 7-9
cm breda och kan blomma långt in på hösten. Vill ha
full sol. De enskilda blommorna är kortlivade men
många nya blommor kommer i blom varje dag. Bildar
vackra genomskinliga frökapslar som en extra bonus.
Timvisare är lättodlad. Har ett kompakt och förgrenat
växtsätt. Växten är "hårig". De är torktoleranta. Kan
krukodlas. Övervintras inomhus. Blir 25-60 cm hög.

Sommarblomm
or
Ricinus Communis
Röda blommor

Rizin är en av de pampigaste 1-åriga annuellerna. Får
magnifika stora sköldliknande handflikiga blad i
grönt/vinrött och stora taggiga, dekorativa frukter i
rosa/rött. (man gör ricinolja av fröna) Växten blir ca 1
m hög och blir vackrast som solitärer i krukor eller
urnor. Ses i stadsträdgårdar.

70

Törnrosas kjortel

Mycket populär, spektakulär klängväxt med
hjärtformade blad. På tunna stjälkar sittermassor av
små hängande, mörkt purpurröda blommor. Varje
blomma omges av rosa kronblad, påminnande om små
kjolar. Sirliga eleganta rankor upp till 2 meter. Odlas i
amplar eller stora krukor med stöd eller i spalje.
Mycket häftiga som obelisker. Kan övervintras
inomhus, men klipps då ner. Är en krukväxt som kan
växa utomhus på sommaren. var sparsam med
gödning. En-måste-ha-växt! Trivs i sol/halvskugga på
skyddad plats.

40

Änglatrumpet

Vi har både aprikos- och gul-färgade änglatrumpeter.

Gammaldags Dahlior

70-125

50-70

Dessutom har vi många gammaldags
krukväxter. Vi har även perenner, buskar
och träd. Iris och dagliljor finns också.
Fråga!!

