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Ægte Tebusk 
(Camelia sinensis) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Ægte Tebusk er en gammel kulturplante fra Sydøstasien. Den 
kan også hos os blive en anselig, ca. 1 meter høj krukkeplante 
med spidsovale, glinsende grønne blade og ca. 4 cm store, 
hvide eller gullig-hvide blomster. !
Oprindelse: 
Camelia har sin oprindelse i Sydøstasien. !
Formering: 
Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand i ca. 12 timer og 
efterfølgende sættes frøene i fugtig såjord i en dybde af 1 cm. 
Ved en temperatur på mellem 22° til 25° C spirer frøene efter 
3 til 7 uger.  !
Placering / lys: 
Tebusken kan trives på placeringer med halvskygge til fuld sol. 
Fra maj til oktober er det også muligt at have den i det fri på en 
vindbeskyttet plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Som voksemedie egner sig bedst en humus og sandholdig jord. Færdig Rhododendron jord mikset med 
10% sand kan også anvendes. Vand regelmæssigt med kalkfrit vand, men undgå vedvarende våd jord. 
Ideelt er det også med en jævnlig overbrusning med kalkfrit vand. Fra april til september skal Tebusken 
tilføres krukkeplantegødning hver 2. til hver 3. uge. For at få en kraftig og tæt Tebusk skal skuddene, når 
de har dannet 5 nye blade, have de 2 øverste blade og knopper knebet af. På den måde kommer planten 
til at blomster allerede efter 2 til 3 år. !
Overvintring: 
Tebusken overvintres lyst og ved en temperatur på mellem 12° til 18° C. Overbrus den lejlighedsvis med 
kalkfrit vand. På en lys placering og ved en temperatur på over 20° C vokser planten videre og i det 
tilfælde skal den vandes, gødes og beskæres som om sommeren. !
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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