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Alpeklokkeblomst
(Campanula carpatica)
100 frø
• Højde
• Blomstre

20 cm
maj - august

Værd at vide:
Drømmen om at dyrke Alpeplanter - i egen have, på en stenhøj
eller i et stentrug - får flere og flere begejstrede plantevenner.
Ofte skabes interessen via en ferie i Alperne eller via besøg i en
botanisk have, hvor man har ladet sig charmere af disse små,
men farverige og usædvanlige planter. De dværgvoksende
planter vokser fladt på jorden, f.eks. som et tæppe eller
skubber sig frem i spalterne imellem klipper, andre igen trives
fantastisk i løse småsten eller skærver. Alle fascinere de på
grund af deres imponerende blomsterformer.
Vækst, placering og pleje:
Den pyntelige Alpeklokkeblomst vokser opret og buskagtig.
Den udvikler store åbne blomster og egner sig til hele
stenhaven, i stenmuren eller i et stentrug. Placering i stenspalter
eller i løse sten er også muligt. Efter blomstring betaler det sig med en tilbageskæring.
Alpeklokkeblomstern foretrækker halvskyggede til solrige placeringer.
Jord:
Som stenhøjs jord egner sig god muldjord (2/3) og deri iblandes skærver eller knust granit (1/3). Dette
stenmateriale kan ofte fås i størrelser fra 4 - til 60 mm. Stenmaterialet bør hovedsageligt bestå af små
sten/skærver (70%). Vigtigt er også et godt dræn. Plantes der planter, der ikke bryder sig om kalk, skal
der tilsættes sphagnum for at få tilstrækkelig lav pH-værdi. Kalkkrævende planter behøver en højere phværdi.
Formering:
Da de fleste bjergplanter er “koldspirere”, skal frøene før udsåning opbevares ved 0° til -3° C i ca. 10
dage (f.eks i fryserrummet i et køleskab). På denne måde aktivers kimens spirerstoffer. Derefter fyldes
flade såbakker med såjord iblandet 1/3 groft sand. Store frø skal dækkes med sand, finere frø trykkes
kun fast på såjorden. Såjorden holds jævnt fugtig (ikke våd), beskyttes mod sol og placeres køligt under
spiringen. Nogen tid efter spiringen kan planterne med fordel plantes sammen i potter. De udvikler sig på
denne måde kraftigere.
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