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Egernhalegræs 
(Hordeum jubatum) 

70 frø 

Værd at vide: 
Hordeum jubatum bliver hos os dyrket som enårig prydgræs. 
Den danner oprette og tykke tuer, der bliver ca. 50-60 cm høje 
og med sommergrønne blade. Den er egnet til såvel krukker 
som bed. De 50 cm lange, overhængende aks, viser sig på den 
mest yndefulde vis med deres lange tynde stak, der minder om 
filigran (sølv/guld tråde). 

Først er blomsten/akset farvet grøngulligt og senere antager 
den en let rød-violet tone på hård spidserne. Den begejstre da 
den på smukkeste vis bevæger sine aks i sommervinden. 
Blomstringstiden ligger i perioden juni til august. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende er Egerhalegræs i det nordlige Amerika 
(Alaska og Canada) såvel som i Østasien. I vore dage findes 
den normalt i det almindelige haveplante sortiment. 

Formering: 
Fordel frøene og tryk dem fast på den fugtige såjord. Spiringsprocenten kan hæves med indtil 25% ved 
iblanding af ekstra perlite i såjorden. Dette naturprodukt lagre vand og varme virke positivt på jordens 
luftskifte. Ved en temperatur på mellem 20º til 25º C og jævn fugtighed spirer frøene efter 10 til 12 
dage.  

Placering / lys: 
Den foretrukne placering er lys til solrig. 

Gødning, vanding og pleje: 
Egernhalegræsset er meget fordringsløs og tåler sågar saltholdige eller meget næringsstofholdige jorde. 
Den skal vandes moderat. 

Overvintring: 
Som enårig græs skal man bare lade den blomstre af og enten fjerne den helt inden vinteren eller lade 
den så sig selv inden man fjerne de overjordiske dele. 

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. 

Værd at vide om græsser og bambus: 
Græsser hører med deres 13.000 arter til den 3. største plantefamilie. De stammer fra overalt på kloden 
og medregnes til stauderne. Bambus omfatter 1.500 arter og medregnes også til græsserne, forskellen er  
blot at deres strå bliver træagtige og har en holdbarhed på mange år. Alle disse planter besidder en høj 
prydværdi. De bliver vindbestøvet og mange af græsserne bliver formeret via udsæd.
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