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Afrikansk Klatrelilje (orange) 
(Gloriosa gloy “orange”) 

Værd at vide: 
Denne eksotiske specialitet, der også kaldes Flammelilje, 
Pragtlilje eller Æresblomst, er en slyngplante og en flerårig 
staude fra Afrika. Den bliver ca. 120 - 200 cm høj hvis den har 
et espalier at vokse op ad. 
Fra ca. midt juni til ca. slut august udvikler den mange 
orangefarvede blomster Efter blomstringen visner planten ned, 
til gengæld udvikler den sig året efter endnu smukkere. 

Den lader sig dyrke i potter, krukker, altankasser, på terrassen, 
i vinterhaven og indendørs. Som snitblomst er blomsterne også 
langtidsholdbare. 

Oprindelse: 
Planten har sin oprindelse i Afrika. 

Formering: 
Blødgør frøene i tempereret vand natten over og sæt derefter 
frøene i 1 cm dybde i den fugtige såjord. Hold såjorden jævnt 
fugtig og varm (20º til 25º C). Frøene vil spire efter 10 til 30 
dage. 

Placering / lys: 
Den Afrikanske Klatrelilje foretrækker en placering i halvskyggede til fuld sol. Det betyder at, med 
undtagelse af placering i fuld skygge, føler planten sig tilpas overalt. På en vindbeskyttet plads strækker 
planten sig hurtigt. 

Gødning, vanding og pleje: 
God enhedsjord er tilstrækkeligt. Om sommeren viser de talrige blomster sig. Efter hver vanding skal 
jorden tørre op inden der vandes på ny. Langtidsvirkende gødning eller flydende gødning til krukkeplanter 
med tildelingsintervaller på 3 uger giver en kraftigt voksende plante.  

Overvintring: 
Når planten om efteråret har afblomstret eller er tørret ind kan krukken med planten overvintres frostfrit. 
Overvintringstemperaturen bør være mellem 8º til 15º 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. 

Alle rettigheder forbeholdes CopyRight Tropica og Tropica-Scandi Tropica-Scandi®


