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Hawaii Blomst (Plumeria) 
(Plumeria rubra L.) 

PAS PÅ! 
Plumeria hører til de “hundegiftige” vækster og mælkesaften er 
giftig. Ved tilbageskæring af planten pas da på, at børn og dyr 
ikke kommer nær de afskårne dele eller planten indtil 
afskæringssåret er tørret op. 

Værd at vide: 
Plumeria regnes til de smukkeste tropiske prydplanter. Denne 
sommergrønne busk henholdsvis lille træ udvikler meget tykke 
og sukkulentagtige skud. De store, stærkt duftende og næsten 
voksagtige blomster sidder sammen i en kvastagtig form. 
Blomsterne indgår også i vore dage i fremstillingen af parfume. 
Hos buddhister og hinduister er Plumeriaen hellig og symbol på 
udødelighed. 

Oprindelse: 
Plumeria arterne omfatter ca. 8 sorter der findes i Caribien, 
Vestindien og det nordlige Sydamerika. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
lægges i blød i rumvarmt vand i 1 til 2 dage. Frøene sættes ned i fugtig såjord med den tykke del nederst 
og i en dybde så den tykke ende netop er dækket. Vingen skal være over jordoverflade. Såbakken stilles 
ved en jævn varme på mellem 22° til 25° C. Såjorden holdes jævnt fugtig, men ikke våd. Frøene spirer 
ret hurtigere. 

Placering / lys: 
Planten dyrkes nemt i potter eller krukker her hos os og den elsker en varme og solrig placering. Selv i 
den brændende middagssol behøver den ingen skygge.  

Gødning, vanding og pleje: 
Det er meget vigtigt med en påpasselighed omkring vanding af planten. Først vandes den kraftigt. Før 
næste vanding skal jorden først tørre op. For at opnå en smuk og fuld blomstring skal der fra november 
til april kun vandes ganske lidt (hvilepause og løvfald). Fra april til september tildeles der hver 14. dag 
krukkeplantegødning. Det lønner sig at beskære hovedskuddet, hvorved planten vil udvikle en krone. Den 
ønskede højde kan man dermed selv bestemme.  

Overvintring: 
Temperaturen bør om vinteren ikke falde til under 12° C og placeringen skal være lys. Den idelle 
placering er i en vinterhave eller et tempereret væksthus. 

Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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