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Storblomstret Yucca 
(Yucca whipplei) 

10 frø 

Værd at vide: 
Denne fuldt vinterhårdføre Yucca med dens 4 til 5 høje 
gigantiske blomsterstilke er nok en af de mest iøjenfaldende af 
palmeliljerne. Efter 5 til 6 år er klar ti lat blomstre. På grund af 
dens kæmpe hvide blomster toppe bliver den på engelsk også 
kaldt “Our Lords candle”.    

Blomstringstiden strækker sig fra marts til juni. Her i Europa 
ses Yucca whipplei kun ganske sjældent. Dens blade er 50 til 
60 m lange, smalle, tynde og med fine tænder. Den smukke 
solitærplante tåler ekstrem tørke og er frostfast til -20° C. 
Botanisk set tilhører planten slægten Hesperoyucca og adskiller 
sig fra de andre Yucca arter. Den udvikler ingen stamme og 
dens bladroset vokser kugleformet.  

Oprindelse: 
Hjemmehørende er den Storblomstrede Yucca i bjergene i Syd 
Californien og i Nordvest Mexico. Der findes den i op til 2.400 
meters højde. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De flade, pladelignende frø lægges i blød i 24 
timer i rumvarmt vand. Efterfølgende lægges frøene ud på kaktusjord, sandholdig jord eller fugtig såjord, 
hvor de dækkes med et tyndt lag af jorden og så stilles såbakken varmt ved 20° til 25° C. Såbakken 
holdes jævnt fugtig. men ikke våd. Frøene spirer ret pålideligt kun tidsperioden kan være meget forskellig 
fra 15 dage til 40 dage. 

Placering / lys: 
Den Storblomstrede Yucca elsker lyse til fuld sol placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
Jorden skal være sandholdig og hård. Tør og hård jord giver ikke planten problemer, dog skal der sørges 
for et godt dræn. Da planten i sig selv ikke bliver særlig stor egner den sig godt til dyrkning til krukker. 
Dette har jo også den fordel, at der til enhver tid, kan skiftes placering for planten. 

Overvintring: 
Da planten klarer selv streng frost kan den overvintre udendørs. Den bryder sig ikke om vinterfugt og 
derfor skal den beskyttes mod regn, f.eks i en overdækket carport. 

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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