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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.

Dette er den 2. del for 2011-2014, første del dækker periode 2006-2010.

For perioden 2011-2013 findes ikke de store ændringer. Der bliver da opbyg-
get erfaring, udsøgt efter ønskede egenskaber og finjusteres, samt der hygges 
også med en bunke andre type af hot chili undervejs i årene.

Året 2010 gav en bunke tørrede Apache, der først skulle anvendes. Robusthed 
ved spiring er fantastisk for disse Apache, og de har uanset hvad aldrig svigtet.

Lageret af tørre Apache svandt ind, og i vinteren 2013 samt i foråret 2014 blev 
det kritisk – absistencer pga. måske flere måneder uden chili - det var fælt. 

For at ”overleve” griber jeg til at brygge en chilisauce af Orange Habañero fra 
gemmerne og lidt indkøb - historien om mine Habañero Hot+Hot sauce.

2014 var derfor dømt til øget chiliaktivitet inde såvel som på friland. De bedste 
frø af Apache - dem jeg tror fuldt og fast på – skal i en ”grande” fuldskala test.

Jalapeño og Orange Habañero (kommer samtidig også på visit)

Samtidig kunne jeg lige så godt også hygge mig med en anden chili, Jalapeño, 
som vor i kikkerten i en række år, samt nu skal dæmpe min Habañero sauce. 

Der blev bestilte en spændende Gul Jalapeño som plante, men jeg fik i stedet 
leveret en Rød Early Jalapeño – pyt – den viste sig også aldeles fremragende.

Apache

Året for testen kunne ikke være ramt bedre – det var et år med masser af sol 
og cyklus mellem den varme dag og den kølige nat var bedst muligt på friland.

Resultatet udeblev da heller ikke, og jeg fik min egen variant - Fynsk Apache.
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Ultimo Maj 2014 - usædvanlig ranglet, kraftig "stamme" og unormal højde ~13 cm. 

Juli 2014 – inde - "Fynsk L Apache" nu 60 cm høj – støtte er nødvendigt tidligt både
 inde og på friland. På - friland – bemærk blomsterpind tv. er på ~5 mm, dvs. plantens 

stamme er nu allerede på ~20mm. Alle 6 planter får denne "elefantfod".
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Jul/Aug 2014 "Fynsk Apache" - opholdsrum – flot, med frugtstørrelse som Jalapeño
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Jul/Aug 2014 – på friland kan der sør'm fremvises flere varianter,
og selv om samtlige 6 planter kom fra en og samme frugt – fantastisk!

Vækststedet er lunt, solrigt og orienteret SSØ. Normalt fin plads til 3 stk. 
Apache pr. plantesæk, og de krybende grene skulle normalt pænt draperes 
over plantesækken. Men Fynsk Apache havde nogle helt andre planer.

Tv. mangler en Apache, som blev højt og ranglet, den midterste fik en stor 
bred krone, og den th. forblev lav samt afsatte i stedet frugter i XL størrelse.

Midterste Apache satte konstant blomst og nye chili, men frugter synes alle 
små. Totalt ligner avlen det år at blive alt for meget plante med alt for lidt chili.

Selv med solide blomsterpinde kunne Apache tv. i Juli ikke magte vindstød,
 (hund/vilde børn?) Pyt, den midterste kæmpekrone indtog omgående pladsen.

Og til højre opstår et ny unikum. En helt ny Fynsk XL Apache blev født det år.

Alt lykkedes perfekt til slut, og år 2014 gav mig den endelige Fynsk Apache.
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..hhv. 28 Jul og 08 Aug 2014 – friland – XL Apache, bem. 5 mm. blomsterpind tv.

15. Aug - Største øverste Apache er godt 70 mm. og 22 mm. i diameter ved hasen.
Styrke blev testet flere gange – over normalen for Apache - prima årgang Hot Chili.
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