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Aloe Vera 
(Aloe vera syn. Aloe barbadensis Mill.) !
8 frø !!
Værd at vide: 
Slægten Aloe omfatter ca. 300 arter og tilhørere roset-
sukkulenterne. I århundrede har man tilskrevet den mikuraløse 
helbredende egenskaber.  !
Kært barn har mange navne, det gælder også Aloe Vera’en - 
blandt andet kaldes den også “Ørknens lilje”, “Himlens Magi”, 
“Lægen i potten” og “Den stille helbreder”. !
Oprindelse: 
Dens hjemegn er De Kanariske Øer og over til Øst- og Vest 
Indien. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Miks 
fint sigtet såjord godt med 25% fint sand (bedst med 
kvartssand). For at frøene ikke skal falde gennem jorden må 
denne ikke være for grov. Fugt voksemediet med en forstøver og 
strø de fine frø jævnt fordelt ud på dette. Alle kaktusser er “let spirer” og frøene skal derfor ikke dækkes 
med såjorden. Afgørende er nu tilstrækkelig varme (16º til 25º C) og en høj luftfugtighed. Såbakken 
dækkes med glas eller folie og dette skal fjernes i 2 timer hver 2. eller 3. dag for at sikre en tilstrækkelig 
udluftning. !
Jord: 
Efter 1 år er en omplantning i den i handlen tilgængelige kaktusjord mulig. !
Placering / lys: 
Jo mere solrig en placering Aloe’en kan få desto bedre trives den. Den overlever dog også på skyggede 
og mørke placeringer i flere år. Om sommeren er en placering i det fri absolut mulig. !
Gødning, vanding og pleje: 
Den skal kun vandes når voksemediet er tørret op. Unge planter skal dog generelt holdes lidt fugtigere. 
Ideelt er det at vande med regnvand eller afkalket vand. Overskydende vand skal hældes ud for at 
forhindre vedvarende våd jord for derved at forhindre råd i roden. Tip: Ved en varm / tør placering bør 
Aloen overbruses hver 2. uge fra oven med en forstøver. Fra marts til september skal den tilføres 
krukkeplantegødning hver 3. uge. !
Overvintring: 
Om vinteren skal Aloen også stå lyst. Reglen er den, at jo lysere den står jo højere kan temperaturer 
være. Er overvintringspladsen ret mørk bør temperaturen ikke komme over 10° 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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