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PAPRIKA

Notater

Paprika vokser sent og bør såes innendørs tidlig om våren for å sikre modningen før det blir for kaldt om høsten. 
Så frø ett frø i hver sin lille potte med vanlig blomsterjord. Legg over plast for å holde på fuktigheten. Sett på et 
lunt sted (stuetemperatur). Etter at det begynner å spire må de under plantelys.


Paprikaplantene får bladpar et stykke oppover stammen. Et stykke oppe 
begynner den å produsere to topper. Om man ikke foretar seg noe vil 
hver av disse to toppene også dele seg i to, og så videre, til du får en 
busk full av blader og lite hensiktsmessig vekst. En plante kan håndtere 
å produsere paprika på to stammer. Derfor lar man den første 
toppdelingen gå sin gang. Ved neste toppdeling (etter at de to små 
toppene er ca 5-10 cm) griper man inn kniper av vekstpunktet. Det er 
viktig at man ikke kniper for tidlig. Da kan du risikere å skade den 
toppen du vil beholde. Det er også viktig at planta har en del 
bladverk. Den første blomsten planta produserer sitter gjerne i "splitten" mellom de to stammene. Den pleier man 
å plukke vekk. Det gjør at planta bruker kreftene på å vokse videre. Man lar fruktlegemer som sitter nær de to 
hovedstammene komme. Frukter som sitter lenger ut fra hovedstammene vil man helst ikke ha mange av. Om de 
blir store og tunge kan de knekke en plante eller i hvert fall en gren. En plante bør ikke utvikle mange frukter på en 
gang, det vil bremse veksten og gi små frukter. 


Såtid: Februar/mars. Jordtempraturen bør være min 20 - 27℃


Utplanting: Når jordvarmen er min. 10℃


Planteavstand: 30-40 cm


Skadedyr/sykdom: Soppsykdommer, spinnmidd, trips og 
bladlus


Tiltak: For lav temp. forårsaker soppsykdommer. Karantene


Gjødsling: Plantene kan gjødsles med samme gjødsel som til 
tomater.


Spinnmidd


