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Musling Ingefær 
(Alpinia zerumbet syn. Alpinia nutans) 

5 frø 

Værd at vide: 
Den sjældne plante regnes til en af de smukkeste prydingefær 
arter. Det er en udpræget robust plante. Dyrkes Musling 
Ingefæren i krukker vil den være særligt iøjenfaldende. 

Om sommeren udvikler den nedhængende, duftende 
blomsterranker, hvor de 3 yderste blomster dækblade vokser 
som muslingeskaller. På grund af dens blomsterfarve kaldes 
den i engelstalende lande også for “Pink Porcelain Lily”. 

Bladene er smalle og lysende grønne. I naturen når denne 
Ingefær en højde på op til 3 meter. Ved krukkedyrkning bliver 
den typisk 1,5 til 2 meter. 

Alpinia zerumbet udvikler flittigt rhizomer, de spreder sig let ud 
og bliver til tykke rodklumper.  

Oprindelse: 
Den smukke Muslinge Ingefær kommer fra øerne i Stillehavs regionen. 

Formering: 
Frøene har behov for forbehandling og skal først overhældes med meget varmt vand (derved aktiveres 
spiringsprocessen). Herefter læges de i blød i rumvarmt vand natten over og efterfølgende sættes de i en 
dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ve jævn fugtighed og en temperatur på mellem 22º og 25º C lykkes 
spiringen efter 2 til 3 uger.    

Placering / lys: 
Ideelt er det med en halvskygget til solrig placering. 

Gødning, vanding og pleje: 
Pasning af denne stedsegrønne plante er ret let, dog bryder den sig ike om kolde temperaturer. Jorden 
skal være næringsstofrig og godt drænende. Tilfør altid gerne noget sand til jordblandingen. I de varme 
sommermåneder er vandbehovet højt og om vinteren skal den holdes ret tør. I vækstsæonen tilføres 
krukkeplantegødning eller universal gødning hver 4. uge.   

Overvintring: 
Den må ikke overvintres ved en temperatur på under 10º C. Pas på ikke at overvande om vinteren. 

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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