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Engletrompet (hvid) 
(Burgmansia suaveolens) 

10 frø 

Advarsel: Plante og frø er giftige! Lad ikke børn komme i 
nærheden. 

Værd at vide: 
Denne Engletrompet med dens kæmpe, 30 cm lange, hvide 
blomsterhører til de stærkest voksende arter, da den tidligt 
forgrener sig og kan blive op til 3,5 meter høj. 

Oprindelse: 
Oprindeligt er den hjemmehørende i Sydbrasilien. Idag findes 
planten mange steder i Sydamerika, Caribien og tropisk Afrika.  

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt fra februar til september. 
Sæt frøene i blød i rumvarmt vand i 12 timer og derefter 
sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved ca. 20° C 
følger spiringen efter 2 til 4 uger. 

Placering / lys: 
Ideelt er en lys og solrig placering, der dog skal være beskyttet for middagssolen. Planten stilles helst et 
vindbeskyttet sted fremfor i fuldstændig i det fri, idet de mange og store blade / blomster byder vinden 
en stor angrebsflade.  

Gødning, vanding og pleje: 
Om sommeren vandes rigeligt - bedst både morgen og aften. Rodklumpen skal være rigtig gennem våd 
ellers viser planten hurtigt hængende og sovende blade. Fra maj til oktober skal der ugentligt gødes med 
krukkeplantegødning. Næringsstofbehovet er meget højt. Plantepotten /-krukken skal vælges rigeligt 
stor. 

Overvintring: 
Vand fra om efteråret mindre og opbevar planten ved en temperatur på 4° til 10° C. Ideelt er et rum med 
god udluftning - i nødstilfælde også mørkt. Udtynd grenene og giv planten støtte om vinteren elelr i det 
tidlige forår. Omplant Engletrompeten hvert år. 

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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