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Leopardblomst 
(Belamcanda chinensis) 

10 frø 

Værd at vide: 
Den stedsegrønne, rodskydende Leopardblomst med dens 
iøjenfaldende blomster, bliver 60 til 90 cm høj og er ganske let 
at dyrke. Planten blomstre allerede det første år og udvikler 
cremgule til orangefarvede blomster med mørke pletter. Dette 
mønster stærkt om en leopard  

Blomstringstiden ligge i juli og august og de eksotiske 
udseende blomster når en størrelse på 5 cm i diameter. 
Leopardblomsten henregnes til Iris-familien, men udvikler helt 
anderledes blomster. 

Oprindelse: 
Belamcanda har sin hjemeegn i Asien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
lægges i blød natten over i rumvarmt vand og derefter sættes de 
i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en temperatur på 20° til 25° C spirer frøene efter ca. 14 til 30 
dage. 

Placering / lys: 
Planten elsker såvel som krukkeplante som bedplante en halvskygget til solrig placering. 

Gødning, vanding og pleje: 
De unge frøplanter prikles enkelt overvis i potter når de når en højde på 10 cm. alternativt plantes de 
direkte i jorden - såfremt det er frostfrit. God havejord eller den i handlen gode enhedsjord er velegnet, 
blot den er godt drænende. I givet fald iblandes jorden noget sand. Som snitblomst har den også en lang 
holdbarhed i en vase. 

Overvintring: 
I den første vinter skal planten dækkes af og beskyttes mod frost. Allerede i dens andet år kan den 
overvintre uden vinterbeskyttelse. 

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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