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Cassia 
(Cassia didymobotrya) !
25 frø !!
Værd at vide: 
Denne 1,5 til 2 meter høje, smukke og taknemmelige 
krukkeplante er gennem dens frodige og langvarende 
blomstringsrigdom en ægte øjenåbner. Ved berøring af bladene 
dufter det af ristede nødder. Bliver planten stillet ind i en 
vinterhave om efteråret forsætter den blomstringen til næste 
forår. !
Oprindelse: 
Cassia stammer fra tropisk Afrika og stærkt udbredt i i 
Middelhavsområdet. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Rids/slib frøene 
med sandpapir og blød dem derefter op i rumvarmt vand i ca. 
12 timer. Efterfølgend sættes frøene i en dybde af 0,5 cm i 
fugtig såjord. Ved en jævnfugtighed og en temperatur på 20° 
til 22° C følger spiringen efter 2 til 4 uger. !
Placering / lys: 
Cassia’en foretrækker en placering der er varme og med fuld sol. Først om efteråret skal den tages ind. !
Gødning, vanding og pleje: 
Den opretvoksende busk har brug for en godt drænende enhedsjord og et enormt vandbehov. På grund 
af den stærke vækst og den righoldige blomstring skal Cassia’en fra april til slut september tilføres 
krukkeplantegødning ugentligt. Gennem beskæring af busken får man en tættere og mere rigt 
blomstrende busk. !
Overvintring: 
Plantebarken er meget frostfølsom og temperaturen bør ikke komme under 10° C. Der skal vandes lidt 
mindre, men lad ikke jorden tørre helt op. Overvintres planten mørkt skyder den og blomstre den først 
igen i det følgende sene 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 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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