
12357!
!

Tropica-Scandi® 2014

Strelitzia  
(Paradisfugl Blomst) 
(Strelitzia refinae) !
5 frø !!
Værd at vide: 
Strelitziaen hører til Banan-familien, udvikler 1 meter lange 
blade og unikke, store, orange-blå blomster, der minder om et 
tropisk fuglehoved. De første blomster Strelitziaen udvikler 
viser sig efter 4 til 6 år. For den lange ventetid bliver man 
rigeligt belønnet med blomster forår, efterår og vinter. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende er Strelitziaen i Sydafrika og desuden vidt 
udbredt på de Kanariske Øer. 

Formering: 
Såning og spiring er muligt hele året indendørs. Frøene skal før 
udsåningen vaskes i sæbevand og derefter skoldes med varmt 
vand. Således fjernes vokslaget og kimen stimuleres. Herefter 
skal frøene stå endnu 12 timer i vand, hvorefter frøene lægges på såjorden og dækkes med et tyndt lag 
såjord. Ved jævn fugtighed og varme spirer frøene efter 3 til 6 uger. 

Placering / lys: 
Planten elsker lyse og solrige pladser, i særdeleshed syd- og vestvendte placeringer. Fra sommer til 
efterår kan Strelitziaen også stå i det fri. På skyggede placeringer reduceres blomstervilligheden. 

Gødning, vanding og pleje: 
På grund af den kraftige rodudvikling bør der vælges en stor potte eller krukke. Strelitziaen vokser 
udmærket i enhedsjord. Vand planten rigeligt igennem sommeren. Fra april til oktober gødes ugentlig 
med krukkeplantegødning. 

Overvintring: 
Stil planten lyst og vand sporadisk. Temperaturen bør ligge på 8° til 20° C. Overbrus bladene af og til 
med kalkfrit vand. Gamle og brune blade skæres af så langt nede som muligt. 

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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