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Frøsæt - Zinnia - Frøkenhat 
(Zinnia eleganz - Zinnia haageana - Zinnia tenuflora) !
500 frø !!
Dette frøsæt indeholder et mix af følgende 12 sorter: !
 • Miss Wilmott          
 • Envoy          
 • Meteor          
 • Scarlet Queen          
 • Exquisite          
 • Purple Prince          
 • Coral Beauty          
 • Golden State          
 • Candy Cane          
 • Dream          
 • Isabella          
 • Jazzy Mixture          !
Værd at vide: 
De fra Mexico hjemhørende, robuste og etårige sommerplanter har også hos været en elsket plante 
igennem lang tid. Den er hurtig voksende, blomstre villigt og meget iøjenfaldende. Blomsterhovederne 
kan nå en gennemsnits diameter på op til 15 cm. Selve planten bliver, afhængig af sort, fra 45 til 80 cm 
høj. Zinnia, hos os også kaldet Frøkenhat, er nogle farveprægtige og skønne planter at se på. Zinnia 
findes i farverne fra hvid, til gul, rød og violet eller også i miksede farver. Dertil er de meget regnfaste og 
kan også som snitblomster holde længe i en vase. Som nektarrig blomst trækker Zinnia’en mange 
sommerfugle til. Den lange blomstringstid ligger mellem maj og midt oktober. !
Oprindelse: 
Hjemhørende er disse skønne blomstrende planter i Mexico og dele af Sydamerika. !
Formering: 
Ved udsåningen skal der benyttes fugtig såjord eller svagt gødet enhedsjord, hvorpå frøene sås jævnt og 
tyndt. Frøene dækkes med kun 1 cm af såjorden. Ved en spiringstemperatur på 18º til 22º C spirer 
frøene efter ca. 8 til 15 dage. Ideelt udsåningstidspunkt er fra marts til juni. Selv ved en sen såning om 
sommeren blomster planten også. !
Placering / lys: 
Zinnia foretrækker meget lys og sol. De forspirede planter kan fra maj udplantes i krukker eller bede i 
haven. Som voksemedie er en godt drænende og humusrig jord eller almindelig enhedsjord egnet. !
Gødning, vanding og pleje: 
Vandes jævnligt, men undgå våd jord. Gødning gives hver 14. dag fra juni til september, en 
universalgødning vil være velegnet. Ældre afblomstrede blomster kan regelmæssigt  og med fordel 
afskæres løbende. !
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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