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Taiwanesisk Prydkirsebær 
(Cerasus campanulata syn. Prunus c.) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den vel smukkeste prydkirsebær. Den Taiwanesiske 
Prydkirsebær er et lille, maksimalt 6 meter højt løvfældende 
træ, der om foråret udvikler utallige, mørkrosa farvede og 
klokkeformede blomster. Det er den ideelle prydplante til 
tempererede zoner.  !
Den hurtigtvoksende prydkirsebær tåler fuld sol og begynder 
allerede i dens 3. leveår med dens blomsterpragt. De små 
sorte prydkirsebær er blandt sangfulge en skattet spise og 
overalt, hvor der findes Flamingoer føler disse sig tiltrukket af 
den pinkfarvede blomsterpragt. En fantastisk plante der 
problemløst lader sig kultivere. !
Oprindelse: 
Hjemmehørende i Sydkina, Vietnam og Sydjapan. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Læg frøene i køleskab i 5 til 8 dage. Derefter skal de 
lægges i blød i 12 til 20 timer i rumvarmt vand, hvorefter de sættes i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. 
Spiringen følger efter 4 til 10 uger. !
Placering / lys: 
Prydkirsebær elsker lyse til solrige placeringer. !
Gødning og vanding: 
Allerede fra frøplantestadiet er normal god havejord tilstrækkelig. Så længe planterne står i potter skal de 
vandes meget. Udplantede planter har også brug for rigeligt regnvand. Tilfør den den Taiwanesiske 
kirsebær organisk gødning månedligt i perioden marts til september. !
Overvintring: 
Om efteråret, før løvfald, antager bladene en spektakulær farve. Den er allerede fra det første år 
vinterhårdfør / frostsikker. Kun ved dyrkning i potte / krukke skal rodklumpen beskyttes mod stærk frost. !
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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