
12356 Tropica-Scandi® 2014

Afrikansk Stuelind 
(Sparmannia africana) 

Værd at vide: 
Stuelinden er en træagtig busk med hjerteformede bløde blade 
og meget bløde grene. For enden af grenene udvikler 
blomsterskærmene sig fra vinter til foråret og det med hver ca. 
20 hvide blomster. 

I det 19. århundrede blev den taget i kultur af Royal Botanic 
Garden i London. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende i Sydafrika i det skovrige område i Cape 
Province i Port Elizabeth. 

Formering: 
Såning og spring er muligt hele året indendørs. Strø de ca. 3 
mm små frø jævntfordelt ud på fugtig såjord og dæk dem kun 
med et ganske tyndt lag af såjorden. Såjorden holdes jævnt 
fugtig og ved en temperatur på 20° til 25° C. Spiringen følger 
allerede efter 14 til 20 dage. 2 til 3 måneder efter spring kan 
frøplanterne prikles (omplantes til små potter). 

Placering / lys: 
Stuelinden elsker lyse placeringer, men beskyttes mod direkte brændende sol. Om sommeren kan den 
også stå i det fri, gerne på en vindbeskyttet plads. 

Gødning, vanding og pleje: 
Humus rig og godt drænende jord er det ideelle vækstmedie. Om sommeren vandes meget og den skal 
have en fugtig rodklump hele tiden. Gødes ugentligt fra marts til september med krukkeplantegødning. 
Grundet den hurtige vækst kan den skæres tilbage til den ønskede form. 

Overvintring: 
En lys overvintring ved 10° C er optimal (f.eks. trappeopgang eller vinterhave). Vand sparsomt, da for 
meget vand om vinteren fører til rådne stængler. Ved for tør luft kan enkelte hvide fluer vise sig. Allerede 
i januar begynder Stuelinden dens nye vækstsæson. Ved en temperatur på under 10° C smider den sine 
blade - i det tilfælde skal den holdes meget tør. Stuelinden er meget ømtålig overfor frost. 

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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