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Kyst Hibiscus 
(Hibiscus tiliaceus) 

15 frø 

Værd at vide: 
Kyst Hibiscus, også kaldet Lindebladet Hibiscus, vokser til en 
stor busk henholdsvis et lille træ. Bladene er runde til 
hjerteformede og viser sig med en mørkegrøn overside. 
Iøjenfaldende er de indtil 12 cm store blomster. De åbner sig 
om morgenen med en lysende gul farve, der langsomt går over 
i en orange farve og bliver om aftenen næsten mørkebrune. 

Den pasningslette plante er hjemmehørende i mange tropiske 
og subtropiske kystområder. Da frøene kan “svømme” / flyde 
ovenpå har planten bredt sig vidt omkring. På engelsk hedder 
planten Coast Hibiscus eller også Wild Cotton Tree (Vildt 
Bomuldstræ). 

Fra dens fiberrige bark kan der fremstilles reb og i 
Stillehavsområdet fremstilles der også skørter. På vores 
breddegrader lader Kyst Hibiscussen sig nemmest dyrke i 
potter eller krukker. 

Oprindelse: 
Hjemegnen for Kyst Hibiscus strækker sig over mange tropiske og subtropiske kystregioner fra 
Australien, Indien, Mellem- og Sydamerika såvel som Sydeuropa. 

Formering: 
For en hurtigere spiring skal frøene overhældes med varmt vand og lægges i blød i rumvarmt vand natten 
over. Efterfølgende fordeles de små frø ud på fugtig såjord log dækkes af et tyndt lag heraf. Iblanding af 
ca. 1/4 sand eller perlite i såjorden vil være ideelt. Ved 20° til 25° C spirer frøene efter 2 til 5 uger. I 
denne perioden må der ikke overvandes. 

Placering / lys: 
Da unge planter kan blomstre stærkt er en lys og solrig placering nødvendig. Fra maj kan Kyst Hibiscus i 
potte eller krukke stilles i det fri. 

Gødning, vanding og pleje: 
Planten vokser kraftigt og behøver for blomstringen en regelmæssig vanding, da bladene er ret store. Ved 
vandmangel reagerer Hibiscus ved at smide bladene. Indtil efteråret skal den tildeles 
krukkeplantegødning regelmæssigt hver 2. uge. På grund af dens kraftige vækst og rodudvikling vil en 
omplantning om foråret hvert år til hvert 2. år være påkrævet.  
  
Overvintring: 
Den placeres lyst vinteren over ved en temperatur på 10° til 15° C. Selv om den smider bladene skal den 
fortsat vandes, dog væsentligt mindre. I februar / marts bør planten skæres tilbage. Derved kan den 
bedre forgrene sig og der vil ikke udvikles “kolde” kviste forneden. 

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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