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Rød Yucca 
(Hesperaloe parviflora) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Denne stedsegrønne, stammeløse røde Yucca byder sig til om 
sommeren med dens lange røde blomsterstande. Denne 
fremragende og sjældne sukkulent udvikler en roset med 
smalle blågrønne, ca. 30 til 80 cm lange blade og den lokker 
mange sommerfugle til. !
De klokkeformede blomsterstande kan blive 1 til 2 meter høje 
og forgrener sig dertil i deres øverste halvdel. En ideel plante 
til krukker eller til sukkulentbedet, da den er nem at holde og 
har en fantastisk eksotisk udstråling. !
Oprindelse: 
Dens oprindelse findes i Hesperaloe i Texas, Arizona og Nordøst 
Mexiko. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De flade 
frø lægge i blød i rumvarmt vand natten over og efterfølgende fordeles de på fugtig såjord, kaktusjord 
eller sandholdig blomsterjord, frøene dækkes med et tyndt lag af såjorden og det hele trykkes let til. 
Såbakken stilles varmt ved 20° til 25° C. Såjorden holdes jævnt fugtig frem til spiring som følger efter 14 
til 30 dage. Husk beluftning af såbakken (se også herunder under “Vigtige dyrkningstips”).  !
Placering / lys: 
Den røde Yucca foretrækker lyse til solrige placeringer. !
Gødning, vanding og pleje: 
Jorden skal være sandholdig og stenet. Derved er den også gennemtrængelig og samtidigt også godt 
drænende. Den langsomt voksende plante tåler lange tørkeperioder. Om foråret rækker det med en 
gødningstildeling, der om sommer skal følges op af endnu en. !
Overvintring: 
Da Hesperaloe er frosttolerant, vil en beskyttet frilandsplads ikke skade den. Da der kun findes ganske få 
Røde Yuccaer her til lands er erfaringsgrundlaget meget sparsomt. Teoretisk er planten frostfast til -15° 
C. !
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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