Mine Citrus planter
Manderin Unshiu Satsuma

Satsuma (Citrus unshiu) stammer fra Japan og er ofte blevet tilknyttet gruppen af Tangeriner og
klementiner. Selvom der er meget tilfælles med disse er der noget forskel: dens blade er tydeligt bredere
end Tangerine s, dens krone er stadig meget kompakt, men lidt mere uens end Tangerine og også uden
torne. Vægten af frugter bøjer grenene. Blomsterne er små (1-1,5 cm), meget talrige og har en typisk sød tør duft. Frugterne vokser sig større end Tangeriner, især fordi selv efter modning vokser de. Med deres
intense mørke appelsinskal holder frugterne sig på træet i meget lang tid, selv i det sene efterår (Oktober /
November) når de er modnet. Frugt segmenter er ikke bundet til skrællen så frugterne er lette at skrælle.
Satsuma kan tåle kulde og endda kort tids frost, men de kan ikke overvintre udenfor i vores klima.
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Citrus junos yuzu

Yuzu (Citrus junos) (–12°C), den japanske citron, som formentlig er en gammel natur-krydsning af Citrus
ichangensis og mandarin. Frugterne er gule og med løs, aromatisk skal. Selv hvis den udsættes for så meget
frost, at den afløves, kan planten overleve. Den skal prøves på friland. Yuzu dyrkes nord for det traditionelle
citrusbælte i Japan og anvendes i det japanske køkken, hvor dens skal og juice giver en aromatisk smag til
bl.a. sushi. Den kunne fint være en nyttig citrusplante i u opvarmede danske havestuer.
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Kaffir lime

Ægte Citrus Hystrix eller Kaffir lime, Mauritius oprindeligt hjemmehørende i tropisk Asien og er kendt over
det meste af verden som et krydderi og lægeplante. Den mest kendte ret er den thailandske karry i det
asiatiske køkken. Der hel eller skåret i strimler efterlader den ret, der som er med citronsmag, men er
mange gange stærkere der udstråler en stærk aromatisk smag. Citrus Hystrix er en smuk sjældenhed, som
er svær at få i øjeblikket.
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Citrus Limon Lunario

Hvad er bedre end at høste disse perler fra din terrasse? Denne all-rounder fra Syd er ikke kun dekorativ og
dufter i ordets sandeste betydning, og den giver os en pålidelige høst. Citron træet danner hele året mange
hvide blomster, der udbreder en berusende duft. De vokser kraftigt og hurtigt og producerer frugter i
forskellige stadier af modenhed. Det er nok den bedste citron.
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Persisk Lime eller sød Lime

Den romerske eller Søde Lime Pursha og dens høje udbytte af frugt vokser i popularitet. Det er meget
robust og forbliver lav. Det gør den perfekt til potte kultur.

De over vinter alle i drivhus hvor jeg har et lille hus i bobleplast med en termostat styret el blæser som er
sat til 4 grader. Det fungerer fint. Dem som kan tåle lidt frost står i selve drivhuset. Her er et link hvor jeg
har købt det lille hus med varme blæser. http://www.willabgarden.dk/produkt/overvintringsrum/15561259
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Bitter Orange

Bitter Orange er meget hårdfør og kan tåle måske -25 grader jeg har to plantet ude i haven, de har klaret sig
fint med de vintre vi har haft til nu. Frugten er meget sur og bitter.

