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Gardenia 
(Gardenia jasminoides syn. Gardenia grandiflora) 

50 frø 

Værd at vide: 
Gardenia der dyrkes i potter elle krukke udvikler sig til en tæt 
busk på indtil 1,5 meters højde. Duften fra disse smukke og 
store blomster er noget ganske særligt. Selv fra de tørrede 
blomster fornemmes i lang tid en behagelig duft. Dyrket i 
potter / krukker ligger blomstingstiden i perioden juni til 
september.   

Oprindelse: 
Gardenia jasminoides har sin oprindelse i de subtropiske og 
tropiske dele af Kina. 

Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. De relativt små 
frø kan sås direkte ud på fugtig såjord henholdsvis fordel dem 
og dæk dem med et tyndt lag af såjorden, hvorefter det hele 
trykkes let an. Jævn fugtighed og jordvarme fremmer 
spiringen. Spiringen følger efter 2 til 5 uger og oftest følger 
efternølere i de følgende uger. 

Placering / lys: 
Gardenia elsker en lys vinduesplads hele året uden brændende middagssol. Fra maj til september er en 
placering i det fri på en halvskygget placering også en mulighed. Undgå tør luft og placering over en 
radiator. 

Gødning, vanding og pleje: 
Det er vigtigt kun at vande med kalkfrit vand (regnvand eller afkalket vand), mineralvand kan også 
anvendes. Hold altid en jævn fugtighed undgå dog vedvarende våd jord (rødderne må ikke soppe i 
vand)., idet planten ellers vil få tendens til at smide bladene eller de vil blive gule. For at sikre en 
tilstrækkelig tilførsel af næringstoffer kan der hver 2. uge fra forår til efterår tilføres krukkeplantegødning 
eller speciel gødning til surbundsplanter.  

Overvintring: 
Om vinteren er en lys placering ideel. Temperaturen må ikke falde til under 12° C da planten kan risikere 
at smide bladene eller rødderne rådner. 

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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