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Appelsin Jasmin 
(Myrraya paniculata syn. exotica) 

12 frø 

Værd at vide: 
Den stedsegrønne Appelsin Jasmin lader sig dyrke og forme 
som en attraktiv potte- eller krukkeplante. Den er beslægtet 
med Citrus arterne, udvikler skinnende mørkegrønne blade og 
utallige små cremehvide blomster. Blomsterne viser sig første 
gang om foråret. 

Oprindelse: 
Appelsin Jasminen´s hjemegn er Indonesien og Asien generelt. 

Formering: 
Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Læg 
de runde og let pelsede frø i blød natten over i rumvarmt vand, 
hvorefter frøene fordeles jævnt på fugtig såjord. Dæk kun 
frøene med et tyndt lag af såjorden. Såbakken stilles varmt 
ved 20° til 25° C. Ved jævn fugtighed spirer frøene efter 3 til 4 
uger. 

Placering / lys: 
Planten elsker lyse placeringer i boligen eller halvskyggede til solrige placeringer i det frie om sommeren. 
I brændende sol bliver bladene noget lysere. 

Gødning, vanding og pleje: 
Sæt planten i humusrig og drænende jord. Om sommeren vandes rigeligt, men undgå vedvarende våd 
jord. Gennem rettidig beskæring opnås en smukkere, tættere og mere forgrenet busk. Bedst klippes den 
efter blomstring. Tilfør Appelsin Jasminen fra april til september krukkeplantegødning hver 14. dag. En 
Omplantning er først nødvendig når rodklumpen er helt gennemgroet af rødder. 

Overvintring: 
Planten skal ikke stå ved en temperatur på under 15° C. Vand regelmæssigt og meget, men lad jorden 
tørre lidt op inden fornyet vanding. Større og gamle blade inderst på stængler kan fjernes. 

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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