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Nerium  
(farvemix: rød, rosa og hvid) 
(Nerium oleander) 

Advarsel: 
Nerium Oleander tilhører de “Hunde giftige planter” og er 
GIFTIG. Saften, bladene og blomsterne kan ved indtagelse 
fører til forgiftning !!! 

Værd at vide: 
Nerium regnes for en af de skønneste blomstrende buske og er 
indbegrebet af Middelhavets feriefornemmelser.   

Den stedsegrønne busk har en opret vækstform og dens 
mange blomster dufter i særdeleshed i aftentimerne. Allerede i 
det 16. århundrede blev denne middelhavsvækst kultiveret.  

Kun sommerfugle kan med deres lange snabel suge honning ud 
af blomsterne. Hos os er Nerium en elsket krukkeplante i alle 
dens farvevarianter. 

Oprindelse: 
Dens udbredelsesområde lå tidligere i Sydspanien, Portugal og Marokko, men menes også at have sin 
oprindelse i Grækenland. 

Formering: 
For eventuelt at udvide et bestående sortement af Nerium er formering ved hjælp af frø meget 
berigende. Ved såning fordeles de fine frø jævnt over den fugtige såjord. Frøene dækkes med et tyndt lag 
såjord der holdes jævnt fugtigt gennem spiringsprocessen. Den bedste spiringstemperatur ligger mellem 
20º og 26º C. 

Placering / lys: 
Nerium har brug for og tåler meget sol. Selv i brændende sol trives den og danner mangfoldige blomster. 

Gødning, vanding og pleje: 
Nerium vokser i enhedsjord og har behov for meget vand. Tørre planter vokser og blomster dårligere. 
Planten udvikler mange rødder og har et stort næringsstofsbehov. Bedst er det, hvis der i perioden fra 
april til oktober gødes hver 14. dag med krukkeplantegødning. Sygdomme og skadedyr ses sjældent. 

Overvintring: 
Nerium er frostfølsom og elsker lyse og kølige rum i vinterperioden. Ideelt er en temperatur på mellem 4º 
og 12º C og en passende udluftning. Derved tørre grenene heller ikke ind. Fjern ikke gamle 
blomsterstande, da disse udvikler nye knopper næste forår. 

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 såbakken med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal 

der hver 2. til hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af såbakkens 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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