
12983!
!

Tropica-Scandi® 2014

Kæmpe Sommerfuglblomst 
(Hedychium gardnerianum) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den statelige, ca. 2 meter høje staude henregnes til 
Ingefærvæksterne og hører til blandt de prægtigste 
blomstrende planter i troperne såvel som subtroperne. Bladene 
bliver 20 til 40 cm lange og de ca 45 cm høje blomsterstok 
udvikler mange gule blomster, der dufter meget behageligt. 
Blomstringstiden er mellem begyndelsen af august til 
begyndelsen af oktober. !
Oprindelse: 
Planten er hjemmehørende i Indien, Himalaya og Indonesien. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Formering af 
frøene foregår problemløst, men den blomster dog først efter 2 
til 3 år. Sæt frøene i den fugtige såjord og hold denne jævnt 
fugtig og varm. Spiringen følger efter 2 til 4 uger. !
Placering / lys: 
Den skal have en varm og solrig placering. Kun på den måde opnås blomstring. Står den imponerende 
krukkeplante udenfor om sommeren skal den beskyttes mod vedvarende regn. !
Gødning, vanding og pleje: 
Sommerfuglblomsten trives i humusrig enhedsjord og kræver gennem vækst- og blomsterfasen ensartet 
fugtighed. Kortvarig tørke klarer den dog problemløst. Vedvarende våd jord skal undgås da planten ikke 
bryder sig om dette. Fra april til slut september bør den ugenligt tilføres krukkeplantegødning. 
Næringsstofbehovet er meget stort. !
Overvintring: 
En ideel vinteropbevaring er en lys placering ved en temperatur på 10° til 15° C. Giv af og til planten 
tåge (overbrusning eller dampen på et badeværelse, hvor man tager et varmt brusebad) da der ved tør 
luft kan forekomme angreb af spindemider eller bladlus. Da planten i naturen forekomme i højder af 
2.000 meter er den ret kuldetolerant. De overjordiske grønne plantedele kan afskæres, og rodknolden 
kan herefter overvintres frostfrit i en kasse med sand. Det følgende forår vil den skyde på ny.  !
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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