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Indledning

Praktiske info Denne pdf kræver lidt maskinkraft. Det er med vilje, og skyldes 
billeder med en god høj opløsning, således detaljer bedre kan udforskes. 

Sensommer 2005 tog jeg den obligatoriske osetur gennem den grønne afdeling 
i et supermarked, og stødte på nogle sjove sæson"blomster". Vi hapsede hver 
et par små søde planter, som kunne hygge i stuen. 

Den ene af dem var en Orange Habañero, som er beskrevet her.

Et halvt års tid ser jeg hos en lokal købmand frø med en Apache F1 chili. Med 
tiden bliver den i utallige år foretrukket til forskel fra de stærke Habañero 
m.fl., da Apache nemt doseres frisk som tørret direkte i gryden, supper eller 
på kød. 

Apache frø giver næsten alle en lille chili. Tynd-vægget og utrolig nem ved 
tørringen af vinterens forråd. 

En virkelig fin Hot Chili, tyndvægget med middel styrke. Generelt brugbar året 
rundt i forhold til tykskallet Habañero og Jalapeño typer.. lige min smag.

Alle Apache nævnt herefter er avl fra stammoderen -  F1 frø i foråret 2006.

Livet med Apache

Som allerede antydet blev det hurtigt en nem hverdag sammen med denne 
chili. Jeg fandt den nemt trives på et lunt sted på friland såvel som i boligen. 

Hvert år anvendes nogle friske Apache til husholdningen, og nogle blev udvalgt 
til fortsat avl, samt et lager i lufttætte glas opbygges af tørrede Apache. 

Mange nye hot Chili kom og gik over året - min Apache var der året rundt.
 
Billeder af udviklingen med denne hybride chili (F1) chili følger herefter.
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Sep 2007 - opholdsrum - to dele af hybrid Apache A1 tryllet frem og synligt

a) tyndskallet slank, ujævn overflade, hængende nej - lige op i luften,
b) mindre, buttet og kort frugt, samt glat overflade og dyb mørk rød,

og begge varianter fra en F1 Chili plante. Type b var mere "hot" = mere capsaisin.
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Juli 2008 – opholdsrum – højtydende mere opret variant fortsætter i formeringen

"Chiltepin" typen         og          "Piri Piri"/”Tabasco” typen
ses meget tydeligt her, og det overdådelige udbytte (mgl. 40% alle grønne)
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Juli 2010 – opholdsrum – der fremavles en lidt længere og større chili

Sep 2010 – friland – også her en god og kraftigere plante (+ et mylder af chili)
Herfra udvælges stammen til min 2014 Fynsk Apache.. Robust nu både til vindues-

karmen i opholdsrum, og som patioplante i krukke eller på friland i plantesæk. 
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