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Ricinus - 
(Kristpalme rødblomstrende) 
(Ricinus communis “Carmencita Red”) 

10 frø 

GIV AGT !!! - VIGTIGT !!! - PAS PÅ !!! 

Desværre er denne majestætiske plante giftig !  
I særdeleshed er de modne frø meget giftige. Hvor der 
er børn i nærheden og hvis man ikke ønsker at gå glip af 
de skønne blomsterstande, skal disse fjernes før frøene 
modnes !!! 

Værd at vide: 
Ricinus bliver idag på grund af dens pragt og størrelse dyrket 
som prydplante. Den egner sig som hurtig voksende plante til 
krukker og bede. Planten når på kort tid en højde på 1,5 til 3 
meter. 

I Mellemeuropa dyrkes den som regel som enårig plante og 
derfor sås den på ny hvert år, idet den ikke er vinterhårdfør. I de 
sydlige lande kan man ofte beundre eksemplarer, der har udviklet tykke stammer og på grund af det 
minder om små træer. På de egne bliver den op til 15 år gammel. 

For at udvikle sin frodige vækst har den behov for en varm og solrig placering. Til jorden stiller den ikke 
særlige krav, men på grund af dens kraftige rodudvikling bør den have god plads. 

Oprindelse: 
Ricinus planterne stammer fra Afrika. 

Formering: 
Såning kan foretages i perioden januar (indendørs) til juli. Så ikke Ricinus frøene sammen med andre frø, 
da der ofte (på trods af den korte spiringstid) let dannes skimmel/mug på frøene eller såjorden. Lad 
frøene ligge i blød i rumvarmt vand i 12 timer, hvorefter de sættes i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Sæt 
frøplanterne ved prikling (omplantning) i 10 - 15 cm potter eller direkte i et bed / krukke i haven. 

Placering / lys: 
For at kunne udnytte sin frodige vækst har Ricinus’en brug for en varm og solrig placering. Til jorden 
stiller den ingen særlige krav. 

Gødning, vanding og pleje: 
Vand rigeligt og tilfør planten krukkeplantegødning ugentligt fra midt maj til midt september. Sygdomme 
og skadedyrsangreb er meget sjældne hos en Ricinus. 

Overvintring: 
I de Sydeuropæiske lande vokser og udvikler Ricinus sig over årene til en majestætisk plante. På grund af 
dens hurtige vækst og dens svære overvintring dyrkes den hos os normalt kun som etårig plante. 

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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