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Ginseng 
(Panax ginseng) !
15 frø !!
Værd at vide: 
Navnet Ginseng (“nøgent menneske”) kommer af rodens facon, 
der mange gange kan minde om et menneske. !
Oprindelse: 
Planten var oprindeligt vidt udbredt i Kina og Korea. Idag er 
den stort set udryddet som vild plante i naturen. Dette skyldes 
voldsom udbytning af den begrundet i de høje markedspriser 
på ginseng ekstrakt. !
Formering: 
Frøene er allerede forbehandlet (stratificeret). Sæt frøene i en 
dybde af ca. 1 cm i fugtig såjord. Det er også muligt at 
anvende en fuldstændig kalkfri jord, som skal være særdeles 
godt drænende. F.eks. kan anvendes skovbundsjord fra 
nåleskove eller bladmuld. Stil såbakken varmt og hold såjorden 
jævnt fugtig. Spiringen følger efter 1 til 5 uger. !
Placering / lys: 
Ginseng kan holdes som en attraktiv potteplante i boligen. Den er dog også egnet til haven. Mange 
planter foretrækker skygge. Ginseng SKAL have skygge. Placeringen skal minde om en skovbund med 
vekslende skygge og dette afvekslende spil mellem lys og skygge  elsker den. Kortvarig indstråling fra 
solen er befordrende for dens udvikling, men fuld sol er ødelæggende. Hvis det sker “brændes” bladene 
af solen. !
Gødning, vanding og pleje: 
Jorden holdes fugtig, men ikke våd, og desuden frostfri. Tilførsel af organisk gødning i august fordre en 
tykkere roddannelse. I dens 3. år udvikler den dens attraktive røde blomsterstande. Skal den udvikle en 
så kraftig rod som muligt skal blomsterstanden brækkes af kort efter den har vist sig. Mellem det 4. og 
det 6. år kan man selv høste Ginsengrødderne. I det tilfælde venter man til de overjordiske dele om 
efteråret er visnet væk. !
Overvintring: 
Holdes planten i boligen om vinteren er det bedst med et køligt og frostfrit rum. I denne fase vandes 
meget sparsomt. !
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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