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Coral-Pink Passionsblomst 
(Passiflora jamesonii - coral seas) 

10 frø 

Værd at vide: 
Coral-Pink er en af de skønneste Passionsblomster ! 

Denne vidunderlige, stedsegrønne klatreplante er bare lige til 
at nyde i fulde drag. 

Passiflora jamesonii er en yndling blandt sommerfugle og den 
udvikler hundredevis af lysende pink-røde blomster igennem 
sommeren og frem til efteråret. I engelsktalende lande er den 
også kendt under navnet “Coral Seas Passionflower”.  

Passionsblomster behøver et espalier eller anden klatrestøtte 
og hurtigt vokser den til. På en uge kan den nemt vokse 25 til 
30 cm og i løbet af en vækstsæson bliver det til flere meter. 
Dermed egner Passiflora jamesonii lige godt som skærm for 
indkig på altanen som til at gøre stolper og søjler grønne.  

For den der har været så heldig at have set denne plante i 
virkeligheden, er den et must at have i samlingen.  

Oprindelse: 
Dens oprindelse findes i Ecuador / Sydamerika. 

Formering: 
For en hurtigere spiring kan frøene overhældes med varmt vand og efterfølgende lægges i blød i 
rumvarmt vand i 24 timer. Derefter fordeles frøene på fugtig såjord og de dækkes med et tyndt lag af 
såjorden, der trykkes let til. Ved jævn fugtighed og en temperatur på mellem 22° og 25° C begynder 
spiringen efter 2 til 5 uger. 

Placering / lys: 
Coral-Pink Passionsblomst trives både på solrige og skyggede steder. 

Gødning, vanding og pleje: 
Vandbehovet er mindre en hos andre Passionsblomster. Moderat vanding er tilstrækkelig. Hvert 2. til 
hvert 3. år skal den plantes om. Dertil egner en næringsstofrig jord, der samtidigt er godt drænende, sig. 
Det anbefales at tilfører krukkeplantegødning hver 3. uge i perioden marts til november. 

Overvintring: 
Kulde tolereres på rimelig vis, men frost vil beskadige den. Ved overvintring i en stue skal den placeres 
lyst og ikke for tæt på en radiator. Er luften tør bør den overbruses med kalkfrit vand 2 gange ugentligt. 

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.

Alle rettigheder forbeholdes CopyRight Tropica og Tropica-Scandi Tropica-Scandi®


