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Tibet Gojibær 
(Lycium chinensis) 

200 frø 

Værd at vide: 
Den lille sommerbusk bliver ca. 2 til 3 meter høj. Den danner 
let bøjede grene med et begrænset antal torne. De lillafarvede 
blomster i juni følges fra august af utrolige mængde af ca. 2 
cm store orangerøde Gojibær. I Danmark kaldes den også  
Bukketorn. 

I Centralasien blev Gojibær allerede fra oldtiden anset som et 
førstevalg. Den indeholder 4.000 procent flere antioxidanter 
end appelsiner og flere B-vitaminer end nogen anden frugt. 
Blandt fagfolk omtales den som en sand sensation inden for 
sundhed og anti-aging. 

Oprindelse: 
Centralasien, Kina og Tibet. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt indendørs i perioden januar 
og frem efteråret. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over. Derefter strøs frøene ud på fugtig 
såjord og trykke let fast. Såbakken dækkes med klar folie. 

Placering / lys: 
Gojibær trives på en solrig plads i mager jord, der er godt drænende. Den tåler sågar saltholdig jord. 

Gødning, vanding og pleje: 
Busken er hurtigtvoksende (indtil 90 cm på et år). På tørre årstider skal man en gang ugentligt vande 
den rigeligt. Efter det tredje år begynder planten at bære frugt og beskæring bør begrænses. 

Overvintring: 
Planten er vinterhårdfør ned til -25° C. Fra om efteråret lønner det sig at fjerne gamle grene. Om foråret 
i dens andet år beskæres busken så kraftigt, at kun 6 hovedgrene skal være tilbage. 

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. 

Pas på!! Slægten Lycium regnes til Natskyggefamilien. Som hos f.eks. tomater,  
og chili er alle plantedelene er giftige. Dette gælder dog ikke de modne frugter! 
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