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Ægte Myrte 
(Myrtus communis) 

30 frø 

Værd at vide: 
Den Ægte Myrte er en legendarisk lille - ca. 1 meter høj - 
stedsegrøn busk med slanke blade og mange hvide blomster. 
Den har været kendt som stueplante siden det 17. århundrede. 
I visse egen af Europa flettes kranse af dens blade/grene til 
bryllupper til bruden. Dens kendes også - oversat - som 
Brudemyrte.  

Oprindelse: 
Siden oldtiden har den været kendt i Middelhavsregionen. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene ligge i blød natten over i rumvarmt vand og derefter sås 
frøene jævnt fordelt ud på fugtig såjord og de dækkes med et 
tyndt lag heraf. Såbakken holdes jævnt fugtig og stilles varmt. 
Spiringen begynder efter 2 til 5 uger. 

Placering / lys: 
Myrte elsker lyse og frem for alt placeringer med godt luftskifte. Under ingen omstændigheder må den 
stå over en radiator. Fra slut maj til slut september kan den også stå i det fri. 

Gødning, vanding og pleje: 
Sæt planten i enhedsjord og hold den jævnt fugtig. Brug kun regnvand eller kalkfattigt vand. Fra april til 
september skal Myrten tilføres krukkeplantegødning hver 14. dag. Gennem vækstfasen kan Myrten 
skæres tilbage. Skal planten blomstere meget skal den ikke beskæres fra maj og frem til efteråret. 

Overvintring: 
Stil planten enten lyst og koldt ved en temperatur på mellem 5° og 14° C eller på en lys og varm plads 
ved en temperatur på op til 22° C. Sørg for god luftbevægelse omkring planten og foretag hyppige 
overbrusninger af bladene. Ved for tør stueluft er der stor risiko for angreb af enten hvide fluer eller 
spindemider. 

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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