
2.  Alexandra-hvitløk 

Aleksandra Smirnoffs hvitløk  
 
Vi tror kanskje at Hvitløk (Allium sativum) er noe som er relativt nytt og eksotisk, men hvitløk kom sannsynligvis 
til Norge allerede i Middelalderen. Den er nevnt i Christian Gartner's Horticultura, Norges første Hagebok fra 
1694. Sorten Aleksandra kommer opprinnelig fra St. Petersburg og har vandret til Norge via Finland, og er 
dyrket i Norden i rundt 100 år. Sortsnavnet skal ha sin opprinnelse fra den kjente 
pomologen Aleksandra Smirnoff som virket på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Hvitløk er i 
utgangspunkt en flerårig vekst og kan overleve i mange år i en hage som stauder, men feddene blir da mindre 
og mindre etterhvert. Det var slik Aleksandra ble oppdaget i den gamle hagen til Smirnoff!  Sorten kan vise seg 
å være den mest hardfør og produktiv hvitløktypen for dyrking i norsk klima (100% overlevelse sist vinter!). Jeg 
har prøvd et 30-talls sorter hvitløk og Aleksandra har over nesten 10 år gitt størst avling, er tidligst til å vise seg 
om våren og det er nesten ikke tap vinterstid. Hvis man ikke har prøvd annet enn butikk-hvitløk blir man nok 
overrasket at Aleksandra sender opp en mannshøy blomsterstengel om sommeren, men blomster uteblir og 
det dannes mange bittesmå bulbiller øverst, slik som hos luftløk. Et bonus er at den øverste del av den unge 
blomsterstengel (eng. garlic scape) er ren gourmet mat. Til slutt, hvis man sår bulbillene og tar pottene opp i 
varmen midtvinters får man etter noen dager fersk hvitløkgress som kan brukes i salater, wok-retter osv. (det 
gjør jeg mens dere leser dette nå i februar!) 
 

Tilgjengelighet: Foreløpig ikke tilgjengelig kommersielt og kan skaffes (om høsten) gjennom Planteklubben for 
Grønnsaker (stephenb@broadpark.no) 

Dyrking: Jeg anbefaler at hvitløk plantes i oktober ca. 10-15 cm dyp (!) med ca 15 cm mellom plantene. 

 

 

Hvitløk Aleksandra – høst                                               S piselige blomsterstengler 
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            Hvitløkgress i februar                                A leksandra bulbiller 

 

Slangehvitløk ”Aleksandra” 
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