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Agapanthus - blå 
(Agapanthus orientalis syn. praecox (blue)) !
50 frø !!
Værd at vide: 
Denne vokseglade staude er på grund af dens op til 75 cm 
lange attraktive blade og dens prægtige lavendelblå blomster 
højt værdsat. Blomsterstilkene bliver op til 1 meter høje og 
bærer blomsterskærme der kan være sammensat af op til 150 
blomster. Agapanthus´en er en fordringsløs krukkeplante og 
har siden dens indførelse til Europa været regnet for en af de 
mest dekorative prydvækster.  !
Oprindelse: 
Det østlige Kapland / Sydafrika. !
Formering: 
Såning og spiring foretages indendørs fra februar til slut april 
og igen fra september til slut oktober. Fordel frøene direkte på 
fugtig såjord og de dækkes med et tyndt lag af såjorden. 
Såbakken stilles varmt. Spiringen er meget forskellig. Nogle frø 
spirer efter 5 til 7 uger andre efter 2 til 3 måneder. !
Placering / lys: 
Agapanthus´en foretrækker solrige til fuld sol placeringer. Den trives og blomster dog også i halvskygge. !
Gødning, vanding og pleje: 
Planten trives på alle jorde, men skal vandes rigeligt om foråret og sommeren. Den vokser godt og 
hurtigt og danner tætte blomster. Fra april til august skal den tildeles krukkeplantegødning hver uge. Jo 
kraftigere rod i potten jo kraftigere blomstersætning. Blomstringstiden er naturligt juli og august. !
Overvintring: 
Overvintringen i et koldt (ved 5° til 10° C), men absolut frostfrit rum og med tilstrækkeligt lys er ideelt. 
Om vinteren vandes sparsomt, men planten må heller ikke tørre helt ud. Ved for høj varme svækkes 
planten. !
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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