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Læbestift busk 
(Bixa orellana) 

20 frø 

Værd at vide: 
På verdensplan bliver denne skønne, ca. 2 meter høje busk 
plantet i varmere regioner, dels om prydplante dels af 
kommercielle årsager idet der af dens kødrige frøskaller 
udvindes det fuldstændige ugiftige farvestof E160. 

Dette farvestof bruges blandt andet til fremstilling af læbestifte 
og farvning af levnedsmidler som f.eks. Cheddar ost. 

Særligt karakteristisk for denne plante er de store 
hjerteformede blade og de opret stående duske af små rosa 
rosenlignende blomster. Særligt iøjenfaldende er også de 
mandelformede frugter, der er tæt besat med røde børster. 

Oprindelse: 
Bixa er hjemmehørende i tropisk Amerika. I alle tropiske lande 
har den længe været dyrket som pryd-og/eller  nytteplante. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød natten over i rumvarmt 
vand. Derefter fordeles frøene på fugtig såjord. Dæk frøene med et 1 cm tykt lag af såjorden. Såbakken 
holdes jævnt fugtig og stilles ved en temperatur på mellem 22° til 25° C. Frøene spirer relativt hurtigt 
indenfor 2 til 5 uger efter såning. 

Placering / lys: 
Planten trives godt på halvskyggede til solrige placeringer. Hos os kan Læbestift busken kun i varme 
somre og da på en vindbeskyttet plads stå i det fri. 

Gødning, vanding og pleje: 
Ved dyrkning i almindelig enhedsjord i en krukke kan planten med jævnligge beskæringer formes til et 
lille træ eller en busk. Fra maj til oktober skal den tilføres krukkeplantegødning hver 3. uge. Der vil gå 
nogle år inden første blomstring indtræffer. 

Overvintring: 
Læbestift busken elsker også en så lys overvintringsplads som muligt, der ubetinget skal være frostfri. 
Ved en varm placering skal tør luft undgås og dette kan gøres med hyppige overbrusninger.  

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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