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Australsk Flaskerenser
(Callistemon citrinus)
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400 frø
Værd at vide:
Den stedsegrønne busk henholdsvis lille træ (0,5 til 1,5 meter)
tilhører Myrtevæksterne. Den udvikler smukke, overvejende
røde blomster med lange støvdragere, der minder om lampeeller flaskebørster. Det er en ideel krukkeplante, hvis 5 cm
lange blade dufter af citrus når de rives over.
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Oprindelse:
Australien i delstaterne Queensland og Victoria.
Formering:
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Strø
de ekstremt fine frø ud på gennemfugtet såjord og dæk dem
efterfølgende med en tyndt lag såjord. Ved en jævn fugtighed
og varme spirer frøene efter 6 til 8 uger. I frøplantestadiet
vokser planten meget langsomt.
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Placering / lys:
Den Australske Flaskerenser elsker en lys og solrig placering.
Gødning, vanding og pleje:
Planten trives i enhedsjord og har behov for rigeligt vand. Det er bedst at anvende blødt/afkalket vand
eller regnsvand, idet den Australske Flaskerenser er ømfindtlig over for kalk. Planten skal tilføres
krukkeplantegødning ugenligt i perioden fra april til oktober. En tilbageskæring efter blomstring fremme
en buskagtig vækst og den nye blomstring. Om sommeren skal må forklumpen ikke tørre op, den skal
holdes vedvarende fugtig, idet udtørring kan forvolde planten betydelig skade.
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Overvintring:
Vand mindre om vinteren. Rodklumpen må dog heller ikke tørre ud i denne periode. Ideelt er en lys
placering og ved en temperatur på 8° til 12° C.
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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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