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Djævletrompet 
(Datura metel) !
12 frø !!
Værd at vide: 
Mest bemærkelsesværdigt ved denne Datura er de interessante 
metaliske-lilla-hvide blomster, der dagen igennem dufter 
behageligt. Datura’en er en 1 årig plante, der kun bliver 1 til 
1,5 meter høj og denne nås indenfor de først 3 måneder. 
Stilkene har en mørk violet farve. !
Oprindelse: 
Djævletrompeten var muligvis oprindeligt hjemmehørende i 
Afrika, men er nu udbredt over hele verden. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt fra februar til august. Lad 
frøene ligge i blød natten over i rumvarmt vand sæt dem 
efterfølgende i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en 
temperatur på 20° C følger spiringen efter 14 til 20 dage. !
Placering / lys: 
Placeringen skal gerne være solrig, men beskyttet mod regn, da blomster er oprette og står med deres 
åbning øverst, derved vil de hurtigt blive fulde af vand og det vil fører til råd i blomsten. !
Gødning, vanding og pleje: 
Vigtigt er det, at voksemediet er særdeles godt drænende og dermed helt fri for ler. Planten trives sågar 
på steder, hvor ander blomster forlængst ville være tørret ud. På grund af dens hurtige vækst og mange 
blade og blomster er næringsstofbehovet enormt højt. Ideelt er det med en ugentlig tildelling af 
krukkeplantegødning i perioden april til oktober. !
Overvintring: 
En overvintring er ikke mulig, da Djævletrompeten dyrkes som enårig plante og den dør med efterårets 
kulde. Da planten udvikler frøkapsler lader den sig nemt så igen om foråret. !
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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