Paprikan
Visste du att paprikan hör till
samma familj som potatisen och att
det var Kristoffer Kolumbus som på
en av sina upptäcktsresor hämtade
paprikan till Europa. Det här
skedde på 1400-talet. Då hade de
redan odlat paprika i
Mellanamerika i över 3000 år. I
dag är paprikan känd över hela
världen och det finns många olika
sorter att prova på. Kanske du
också borde pröva odla den?
Frö eller planta
Om du startar din odling i maj börjar du med att
köpa några plantor. Plantor går bra att driva upp
själv på fönsterbrädet men då skall man så fröna
redan i mars. Om din odling från plantor lyckas bra i
år kan du pröva på att börja från frö nästa år. Du
kan bra ta frön från en paprika som du köpt om du
inte vill odla en speciell sort.
Paprikan vill ha en varm växtplats
Innan du köper plantor skall du fundera på var du
kan odla dem. Paprikan vill ha värme och ljus. Du
måste ha en mycket skyddan plats för
paprikaodlingen. Ett litet växthus är bäst för där kan
du bäst styra klimatet men du kan också odla
paprika på friland. Paprikan trivs bäst i 20-30
graders värme. Minimitemperatur för att den skall
växa är 14 grader. Hela plantan fryser och dör om
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temperaturen går ner till 2 grader
Celsius. Om temperaturen stiger
över 30 grader börjar blomknoppar
och karter falla ner. I växthus
strävar man efter 25-26 grader
under plantstadiet och senare 20 24 grader på dagen och 16 - 22 på
natten.

Medlemmens namn: ________________________________________
Födelseår:________4H-klubb: _________________________________
Postadress: ________________________________________________
E-post:___________________________ Telefon: ________________
Verksamhetsledarens namn:
_________________________________________
Postadress: ________________________________________________

Foto: Inhemska Grönsaker r.f.

V ilken typs paprika
Det finns många olika slags
paprikor. Det finns olika former,
olika smaker, olika storlekar och
olika färger. Den populäraste
paprikan är röd.
Om du har möjlighet kan du
gärna köpa två olika sorters
paprikaplanta så får du jämföra.
Plantering
Du har hittat en lämplig växtplats och har köpt några plantor.
Paprikan vill ha näringsrik jord,
pH 6-7, så gödsla med
stallgödsel eller något gödselmedel från butiken redan vid
planteringen om jorden är
näringsfattig. Blanda in gödseln
väl så den inte bränner plantans
rötter.
Om det är alltför kallt när du
kommer hem med dina plantor
och du måste förvara dem inne
några dagar skall du se till att de
får tillräckligt med ljus och
vatten. En stor planta i en liten

kruka i solljus måste vattnas
både morgon och kväll. Om
plantorna är långa skall du stöda
dem med en blomkäpp så de inte
brister. Planttätheten är 4 - 7
plantor per kvadratmeter.
Stöd plantorna
Paprikaplantan skall
förhoppningsvis bära
mycket frukt. Om
plantan verkar ostadig
skall du stöda den
antingen med en käpp
eller genom att binda
upp den.
Om plantan blir mycket
buskig skall du klippa
den så den har högst 4
grenar så att den orkar
producera frukter.
Luft måste kunna
cirkulera runt plantorna
för att de skall hållas
friska.

Learning by doing

Skadeinsekter och
sjukdomar
Paprikan är släkt med potatisen,
tomaten och petunian. Använd
alltså inte mull, som nämnda
växter odlats i för
paprikaodlingen.
Vattna i jorden inte på
plantorna, vattna på morgonen
hellre än på kvällen. Om du
vattnar på kvällen och jorden är
fuktig och plantorna våta inför
natten då temperaturen sjunker
finns det risk för
svampsjukdomar.

Fakta:
Paprikaodlingen är ännu
liten i vårt land. I vårt land
odlas paprika i växthus
på ca 6,5 ha och arealen
ökar. I Holland odlas lika
mycket paprika som
tomat arealmässigt.
Vi äter paprika ca 2,5 kg
per person och år och det
utgör ungfär 5 % av den
totala
grönsakskonsumtionen.

Ta bort tjuvarna som växter i grenvecket.
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Spinnkvalster, bladlöss och vita
flygare bekämpas med
såplösning eller 5%-ig Tolu.
Skörd
Paprikorna skördas efter hand
som de mognar. Alla paprikor
oberoende av sort är först
gröna. Paprikan kan skördas
och ätas grön men får sin milda
sortriktiga smak först då den får
mogna och får sin riktiga färg.
Alltför hett och
fuktigt i växthuset
Om växthuset står i solen och
det är riktigt hett kan temperaturen stiga alltför högt. Då kan
du skugga växthuset genom att
t.ex. blanda lera med vatten och
pensla eller hälla på huset. Det
är också viktigt att kunna ha
dörrar eller ventilationsluckor
öppna då det är hett.
Ventilationen är också viktig för
att det inte skall bli alltför fuktigt
i växthuset.

pistillen, som ni lärt er i skolan.
Paprikan har självbefruktning,
vilket betyder att pollen från
ståndarna i en blomma skall nå
pistillen i samma blomma för att
det skall bildas en frukt.
Vatten och näring
Under hela växtperioden måste
du se till att dina plantor får
vatten och näring. Sätt gödsel i
bevattningsvattnet så får
paprikan hela tiden jämn dos av
gödsel. Gräsklipp runt plantorna
ger plantan extra kväve.
Speciellt från fruktsättningen
framåt behöver plantorna
mycket näring. Gödsla då extra.
Läs noggrant på
gödselförpackningen om
doseringen. Det är värre
att ge alltför mycket än
alltför litet.
Lycka till med din
odling!

Blommor och bin
För att blomman skall bilda frukt
skall pollen från ståndarna nå

Learning by doing

Användningen av
paprika
Paprikan är mycket rik på Cvitamin, den röda paprikan
innehåller dessutom A-vitamin.
Paprikan kan djupfrysas som
sådan skuren i bitar.
Använd den rå i sallader eller
som smaksättning och färg i
grytor.
Om du vill få skalet bort på
paprikan skall du grilla den i
ugnen.
Sorter
Röd: Goal är mest odlad i vårt
land.
Gul: Score har många likheter
med Goal.
Orange: Boogie är mest odlad.

Dagbok och kassabok
Anteckna allt du sysslat med i ditt paprikaföretag t.ex. sått, vattnat, planterat, rensat, skördat, framställt paprikarätter
o.s.v. samt ditt eget arbete under timmar. Räkna ner summorna. Du måste få ihop 20 h för att få ditt 4H-företag godkänt.
(10 timmar räcker om du är under 10 År)
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