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Eukalyptus (spathulata) 
(Eucalyptus spathulata v. grandiflora) 

200 frø 

Værd at vide: 
Det særlige ved denne Eukaluptus er dens lave, firskårne 
vækst, dens lave vandingsbehov og de atypiske svungne og 
bronzefarvede blade såvel som den kanelfarvede stamme. 
Dertil skal lægges de meget smukke og store blomster den 
udvikler. 

Oprindelse: 
Australien. 

Formering: 
Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. 

Placering / lys: 
Optimalt er en varm og lys til fuld sol placering. Kun på solrige 
placeringer udvikles mange blomster. 

Gødning, vanding og pleje: 
De unge og sarte frøplanter skal efter udspring vandes let og efter 8 til 10 uger prikles (omplantes). 
Enhedsjord tilsat 1/4 sand egner sig godt. På dette tidspunkt påbegynder planten sit første tilvækst “ryk”. 
Allerede på ungplantestadiet betaler det sig med en tilbageskæring af planten med 1/3 af den samlede 
højde. Der vandes jævnt, men ikke for meget.  Jorden bør også for denne art udtørre engang. Fra start 
maj til oktober tilføres krukkeplantegødning hver 3. til hver 4. uge. Kalkrift vand - gerne regnvand - er 
det ideelt, at vande med.  

Overvintring: 
Ældre planter tåler en smule frost, dog skal den ideelle overvintringsplads være lys og temperaturen skal 
ligge på mellem 5° og 12° C.   

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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