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Chanel No. 5 (Ylang Ylang) 
(Cananga odorata) 

10 frø 

Værd at vide: 
Fra det stedsegrønne og hurtigt voksende træ med de 
interessante blomster udvindes denne verdens vel mest 
berømte parfume. Fra de lysegrønne til citrongule blomster 
strømmer en intensiv sød duft. Ældre blomster bliver 
mørkegule. Regnsskovsplanten er vindbestandig og resistent 
mod skadedyr. Blomsterne høstes kun en gang om året og da 
tidligt om morgenen. Fra Malaysisk kommer navnet Ylang Ylang  
som kan oversættes til blomsten af blomster.  

I 1921 søgte Gabrielle Coco Chanel og Ernest Bo den perfekte 
duft til kvinder og fandt denne i Cananga odorata blomsten / 
planten. Da parfumen blev sat ti lsalg den 5. dag i den 5 
måned (5. maj), blev den konsekvent kaldt for Chanel No. 5. 

Træet udvikler mellemstore blade og stammediameteren bliver 
her i Europa maksimalt 10 til 15 cm. Ved dyrkning i krukke kan 
den blive op til 2 meter og udplantet under varme himmelstrøg 
da op til 6 til 7 meter høj. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende er den på Filippinerne og i vore dage træffes dens også ofte på Madagaskar og Reunion. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Læg frøene i blød i rumvarmt vand natten over. 
Efterfølgende sættes de i en dybde af 0,5 cm i fugtig såjord. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 
mellem 22º og 27º C spirer frøene efter 2 til 4 uger. Høj varme er vigtig for en succesfuld spiring. 

Placering / lys: 
Cananga elsker halvskyggede til fuld sol placeringer og kan holdes som solitærplante i en krukke, dette 
såvel i stuen som i det fri (om sommeren). 

Gødning, vanding og pleje: 
Næringsstofrig og løs enhedsjord dække dens krav til voksemedie. Den skal vandes regelmæssigt og hver 
4. uge skal den tildeles krukkeplantegødning. Den første blomstring sætter ind efter 3 til 4 år efter såning 
(afhængig af årstid for såning). Til gengæld kan den blomstere hele året igennem. Gennem en årlig 
tilbageskæring til en fjerdedel fremmes udviklingen af sideskud. 

Overvintring: 
Som regnskovsplante bør den, ved placering i en bolig, hyppigt  overbruses ved hjælp af en forstøver. 
Desuden skal den have en lys placering. Ved ældre planter ses frosttolerance på ned til -5º C, med rigtig 
frostfast bliver den ikke. Undgå derfor, at udsætte den for frost. 

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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