HAVEHJØRNE

Her ses gartneriejer Henning Pedersen i et af sine
drivhuse i Gartneriet Pedersen A/S, der bl.a. dyrker de
flotte Capsicum Maya-prydpebre i et væld af fantastiske farvekombinationer. Danskerne elsker den kulørte,
chililignende plante om efteråret, både ude og inde.
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Gartneriet Pedersen A/S
producerer foruden prydpebre også et væld af smukke
stauder. Så det var som at
slippe et barn løs i en slikbutik, da Henning Pedersen lod
mig gå på rov i rækkerne efter
stauder og græsser, der
sammen med prydpebre
kunne udgøre en flot efterårssammenplantning. Den er vi i
gang med at kreere her.

M

ed den amerikanske halloween-traditions hastige
fremmarch i Europa, herunder
også i Danmark, har oktober
pludselig fået en ny farve:
orange!
Orange som græskar, udskåret med drabelige ansigtsudtryk, der signalerer gys og gru,
de såkaldte Jack’o lanterns,
som pryder forhaver og fortrapper overalt i USA til halloween.
Herhjemme er naturen heldigvis også gavmild med
masser af orange farver netop
om efteråret, og mikser man
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Orange på
ordresedlen
dem med grøn, vinrød og
solgul, har man et vidunderligt,
varmt, gyldent farvespektrum,
der nok skal vide at sætte kulør
på en kold efterårsdag.
Flotte er græskarrene
sammen med for eksempel
mindre pyntegræskar, solsikker, krysantemum, lyng, prydpeber (Capsicum),
jødekirsebær (Physalis Alkekengi), gyldne og vinrøde
blade fra løn, efeu, vildvin mm.
og dertil masser af efterårets
røde bær, for eksempel røn,
cotoneaster og havtorn.
Danske gartnerier har også

fået øjnene op for den store
efterspørgsel på orange i oktober, hvor der derfor skrues op
for produktionen af planter i
netop den farve, blandt andet
roser, kalanchoe og de førnævnte Capsicum, prydpebre.
De produceres i store mængder i Gartneriet Pedersen A/S i
Solbjerg syd for Aarhus. Gartneriet har forædlet og produceret Capsicum Maya® i to
generationer startet af Ove
Pedersen i begyndelsen af
1970’erne og nu varetaget af
Oves søn og gartneriets nuværende ejer, Henning Pedersen.

Prydpeberen starter sin tilværelse i marts, sået i en varm
formeringsmuld, og pottes op
efter ca. seks uger og er klar til
salg med sine lakfarvede frugter fra midten af juli. Hovedsæsonen er fra august til og med
oktober.
Capsicum annuum stammer
fra Mellemamerika, hvor den
er flerårig. I Danmark kan
prydpeberen bruges både inde
og ude (men den tåler ikke
frost), og den ynder en lys, lun
placering og er meget tolerant
over for udtørring.
Prydpeber og flere chilier er
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TIP
Udskårne græskar er
halloween-festernes
maskotfigur og lyser i
den skønneste orange
farve af alle. Her titter
en fin, helt mørk
trifolium, Dark Debbie,
fra Gartneriet Råhøj ud
under pandebrasken på
græskarret.

Atamon
forlænger
Hvis man pensler sit udskårne
halloween-græskar indeni
med Atamon, holder det
længere. Stil det gerne på
fortrappen eller terrassen
med fyrfadslys i og tænd
dem, når det
bliver mørkt.

Capsicum, prydpeber, er med sine gyldne efterårsfarver perfekt
sammen med bl.a. vajende, rød lampepudsergræs (Pennisetum
setaceum Rubrum), alunrod (Heuchera) og gul solhat (Echinacea).
Jernkassen er Hennings egen og stammer fra B Green by Callapor.
Farven er udgået, men en lignende i zinkgrå koster ca. 429 kr.

En skøn efterårsvase med de
sidste orange kaktusdahlier,
jødekirsebær, snebær og
rødmende pæonblade. Vasen
er fra Le Creuset.

samme slægt og art, men prydpeberne er udvalgt efter udseende og ikke smag, og da de
kan være dyrket ved brug af
kemi, bør de derfor ikke spises,
hvis man ikke kender deres
oprindelse.
Hos Gartneriet Pedersen A/S
produceres de flotte frugter
dog ved hjælp af biologisk
bekæmpelse.
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Capsicum Maya
Cubana® starter sin
farvning i sort og
slutter her i rød
lakfarve. Kan også
fås i gul, orange og
multifarvet.

Capsicum Maya
Bomba® har
ekstra store
frugter og findes i
flere farver.

Capsicum Maya Uchu®
var min favorit. Den
lyser med sine brogede
blade godt op i krukker
sammen med f.eks.
bjørnegræs (Festuca)
og sølvfald (Dichondra).

Capsicum Maya
Festival® er et
festfyrværkeri af flere
farver i samme plante.

TIP
Taknemlig

KØBETIP
Med Kirsten Tinds
smukt tegnede plakat
i A2-størrelse (59,7 x
42 cm) med nogle af
vore mest dekorative,
spiselige, vilde frugter
på, bl.a. havtorn, røn
og tyttebær, får du
efterårets varme
farver helt op på
væggen. Ca. 85 kr.
fra Koustrup & Co.

Prydpeber er en taknemlig plante
at passe, men den elsker godt
med lys, hvilket jo kan være en
udfordring i det danske efterår. Så
den lever klart bedst og længst
indenfor, men man kan forlænge
dens liv som udekrukkeplante ved
at beskytte den mod store
regnmængder. Lad den tørre let
ud mellem hver enkelt
vanding, også indenfor.
Forhanderliste:
B Green by Callapor, tlf. 86 28 36 07, callapor.dk
Gartneriet Pedersen A/S, tlf. 86 92 84 32, pedersen-as.dk
Gartneriet Råhøj, tlf. 86 28 00 63, rahoj.dk
Koustrup & Co., tlf. 44 95 17 77, koustrupco.dk
Le Creuset, tlf. 36 88 91 90, lecreuset.dk 123

