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Gul Trompetbusk 
(Tecoma stans) 

30 frø 

Værd at vide: 
Gul Trompetbusk - også kaldet Trompetbloms eller Trompettræ 
- vokser hos os som stedsegrøn busk eller et lille træ i stuen 
eller som krukkeplante på altan / terrasse. 

I troperne og Middelhavsområdet er denne plante et populært 
parktræ. Det har fjerede blade og fra grenspidserne udvikler 
der sig hele året igennem duske med guldgule, 5 cm store og 
trompetlignende blomster. I inderst i svælget er får de en let 
rødlig farve. 

Oprindelse: 
Tecoma stans er hjemmehørende i området fra Mexico til Peru 
og Argentina. I vore dagen findes den også udbredt i mange 
parker i Florida og Middelhavsområdet. 

Formering: 
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De tynde 
lange og papirlignende frø lægges i “blød” i en fugtig klud natten over. Så frøene direkte i potter da højst 
4 til 8 frø pr. potte. Frøene trykkes let fast på den fugtige jord, hvorefter de dækkes med et tyndt lag 
heraf. Potten eller såbakken holdes jævnt fugtig. Spiringen begynder efter 2 til 4 uger. Prikling / 
ompotning foretages først efter andet bladpar har udviklet sig.  

Placering / lys: 
Lys og sol er en forudsætning for prægtige blomster. I skygge vokser den kun lige akkurat og 
blomstringen er meget sparsom. 

Gødning, vanding og pleje: 
Om sommeren vandes meget og fra april til oktober gødes meget. Der gødes bedst med flydende 
krukkeplantegødning hver uge. Unge planter kan man roligt klippe flere gange igennem vækstperioden 
for at opnå en busket vækst. Ved frøsætning kan / bør disse frøstande fjerne da de reducere 
blomstringen betydeligt.  

Overvintring: 
Den ideelle vinterplads er lys og der skal være en minimumstemperatur på 10° C. Så vil planten nemlig 
beholde løvet. Ved mørk opbevaring og en temperatur på højst 10° C vil den smide løvet. Der vandes kun 
sporadisk. I varme rum og tør luft skal man passe på angreb af hvide fluer (foretag en hyppig 
overbrusning for at imøde gå dette). 

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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