12312!

!

Tropica-Scandi®

2014
!

Ildkrone
(Lantana camara)
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30 frø
Værd at vide:
Ildkrone hører til de mest skattede krukkeplanter, da den kan
blomster i op til 6 til 7 måneder. Gennem tilbageskæring kan
den holdes i næsten enhver form og højde. På grund af
blomsternes farveændring (rosa, rød, gul, orange) har den fået
dens navn.
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Oprindelse:
Oprindeligt var Ildkrone hjemmehørende i tropisk Amerika,
Hawaii og Vestindien. Idag kan den på grund af dens
blomsterpragt findes overalt.
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Formering:
Såning og spiring er muligt hele året indendørs. Lad de runde
sorte frø ligge i blød i ca. 12 timer i rumvarmt vand og sæt
dem efterfølgende i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved jævn
fugtighed og varme (20° til 25° C) spirer frøene efter 4 til 8
uger.
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Placering / lys:
Ideelt er en placering i fuld sol.
Gødning, vanding og pleje:
Ved dyrkning i krukker anvendes enhedsjord og der skal vandes og gødes rigeligt, idet bladene ellers vil
visne. Jordklumpen må ikke tørre ud. På grund af den omfattende blomstring er det nødvendigt med
tilførsel af rigelige næringsstoffer. På baggrund af det skal der ugenligt i perioden april til oktober planten
tilføres krukkeplantegødning ugentligt.
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Overvintring:
Ildkrone skal overvintres frostfrit på en lys placering ved 5° til 10° C. Ved stærk tilbagebeskæring og
fjernelse af resterende løv kan den også overvintres relativt mørkt. Under alle omstændigheder skal der
vandes sparsomt. Hvert 2. år skal Ildkronen omplantes.
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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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