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Hvid Kinesisk Blåregn 
(Wisteria sinensis alba) 

4 frø 

Værd at vide: 
Den hvide, vinterhårdføre Blåregn er en dejlig kontrast til de 
rosa og violet-blå blomstrende sorter. Den er hurtigtvoksende 
og dertil den mest vokse villige af alle Blåregn. Den kraftige 
klatre- og slyngplante egner sig godt som beplantning ved 
carporte, murer, havehegn eller pergolaer. 

Den løvfældende plante udvikler lysegrønne, fjerede blade og 
30 til 50 cm lange duftende, nedhængendeblomsterranker. 
Blomstringstiden går fra april til midt juni. 

Oprindelse: 
Denne blåregn stammer fra Asien. 

Formering: 
For hurtigere spiring kan de store, flade frø slibes let med 
sandpapir og derefter lægges i blød i rumvarmt vand i 12 timer. 
Efterfølgende sættes frøene fast i fugtig såjord med en afstand 
på 5 cm og dækkes med 1 cm af såjorden og såbedet trykkes let fast. Ved jævn fugtighed og varme 
spirer frøene efter 2 til 8 uger. 

Placering / lys: 
Wisteria elsker solrige placeringer, men den trives også i halvskygge. Allerede som ungplante skal den 
have et espalier eller tilsvarende klatre hjælp.  

Gødning, vanding og pleje: 
Jorden skal være humus- og næringsstofrig. For at få en rig blomstring skal den studses hyppigt og man 
kan også roligt beskære den kraftigt. Tilbageskæringen kan være op til en 1/3 af den samlede højde eller 
brede. Der går nogle år inden begyndende blomstring, men når det kommer sker det i allerede i april og 
før løvspring. 

Overvintring: 
Blåregnen er vinterhårdfør og behøver ikke vinterbeskyttelse. Den kan om nødvendigt skæres tilbage 
inden 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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