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Solsikke Buttercream F1 
(Helianthus annuus) 

30 frø 

Værd at vide: 

• Højde 100 cm 
• Pollenfri 

Den hurtigtvoksende, ranke solsikke har de senere år udviklet 
sig til prægtige og farverige yndlingsplanter. De kendetegnes 
ved deres nemme pasning og forskønner også enhver 
krukke og ethvert bed. Som snitblomst eller sommerhækplante 
får den også flere og flere tilhængere. 

De fleste arter blomstre i 4 til 5 måneder. De forædlede former 
er pollenfri. Det betyder, at også allergikere ikke længere har 
problemer med denne kulturplante. Yderligere en fordel ved de 
forædlede sorter er, at havemøbler og hynder ikke længere 
bliver klistrede og farvede af pollen. 

Solsikker regnes til gruppen af kurveblomstrende planter og er 
positivt fototropistiske. Deres blomster bøjer sig derfor altid mod solen. Det botaniske navn stammer fra 
det græske. Helianthus er sammensat af Helios = sol og anthos = blomster. Artsnavnet annus står for 
etårig. 
  
Små solsikker bliver ca. 1 meter høje og de største sorter rækker sig op til gigantiske 4,5 meter. 

Oprindelse: 
Alle Helianthus arter stammer fra det amerikanske kontinent. 

Formering: 
De små til ofte meget store solsikkefrø spirer og vokser i stort set alle gartnerjorde. De kan naturligvis 
også udsås i rigtig såjord. Ved 15º til 20º C spirer frøene efter 7 til 10 dage, når der holdes en konstant 
fugtighed. Den bedste såtid ligger fra slut februar og til start juli. 

Placering / lys: 
Solsikker elsker lyse til solrige placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
De hurtigt voksende solsikker har behov for rigeligt vand. Næringsstoffer er også vigtige for disse kraftige 
planter. For det bedste resultat gødes hver 10 til 14 dag i perioden april til slut september. En flydende 
universalgødning til blomstrende planter egner sig glimrende. Den lange blomstringstid på 4 til 5 
måneder rækker ind i det sene efterår 

Solsikkestilke kan også afskæres til brug i vaser. I det tilfælde skal man kun lade de øverste 2 til 3 blade 
under solsikkehovedet blive tilbage på stilken, eventuelle øvrige blade fjernes. På den måde øges 
snitblomstens holdbarhed.
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