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Engletrompet (abrikosfarvet) 
(Burgmansia candida) 

10 frø 

Advarsel: Plante og frø er giftige! Lad ikke børn komme i 
nærheden. 

Værd at vide: 
På grund af dens meget dekorative udseende og dens 
tilpasningsevne - den blomstre mellem 0 til 2.000 meters højde 
- er denne Engletrompet meget efterspurgt. Den udvikler 
stærkt duftende, 20 til 30 cm lange blomster der overvejende 
varierer fra hvid til abrikosfarvet. Den blomster selv i kulde. 

Oprindelse: 
Planten er hjemmehørende på bjergskråningerne i 
ecuadorianske del af Andesbjergene. I sydamerika og på de 
caribiske øer er den meget udbredt. 

Formering: 
Såning/spiring er muligt i perioden januar til slut august 
indendørs. Læg frøene i rumvarmt vand i 12 timer. Herefter 
sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved ca. 20º C 
begynder spiringen efter 2 til 4 uger. 

Placering / lys: 
Ideelt er en lys og solrig placering, dog skal den være beskyttet mod middagssolen. Planten skal helst 
stilles på en vindbeskyttet plads end helt i det fri, idet dens mange og store blade lider under blæst. 

Gødning, vanding og pleje: 
Om sommeren skal den vandes rigeligt - og bedst om morgenen og aftenen. Rodklumpen skal være rigtig 
gennemvåd. I modsat fald vil viser planten snart hægende og sovende blade. Fra maj til oktober skal den 
ugenligt forsynes med krukkeplantegødning. Dens næringsstofbehov er meget stort. Potten eller krukken 
den skal vokse i bør også være til den store side. 

Overvintring: 
Ved en temperatur på mellem 12º og 18º C og en lys placering blomster Engletrompeten også i gennem 
vintermånederne. Ved en køligere placering på mellem 5º og 12º C kan den også overvintres mørkt. 
Vand i det tilfælde kun så meget, at jordklumpen ikke tørre fuldstændigt op. Beskær planten om efteråret 
eller om foråret. De blade der ikke er faldet af, af sig selv, kan dermed fjernes. Efter den sidste 
forårsfrost skal Engletrompeten igen tages frem. 

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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