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Indisk Lotusblomst (rosa) 
(Nelumbo nucifera) 

8 frø 

Værd at vide: 
Lotus blomsten er inbegrebet af en mystisk plante. Den regnes 
for symbolet på det absolute, genfødslen, renheden og 
fuldkommenhed. Legenden fortæller at Buddhablev født på et 
Lotusblad. 

Planten bliver også fuldt udnyttet. Bladene bliver anvendt til te 
og rødderne - skåret i skiver - såvel som stænglen bliver kogt 
og spist. 

Lotusblomsten minder om en åkande, adskiller sig dog gennem 
de næsten 1,5 meter høje, opretstående og fejlfrie blade og 
blomster. Bladene er voksagtige og de 25 cm store, 
langstilkede, rosafarvede bloster er meget velduftende. 

Oprindelse: 
Lotusblomsten er hjemmehørende i indien, Asien og Det 
Nordlige Australien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De stenhårde frø må man først forbehandles. 
Anvend en fil eller sandpapir og slib de ovale frø indtil der skimtes noget hvidt. Derefter lægges frøene i 
blød i 2 dage i rumvarmt vand. Frøene vil nu rigtig suge til sig af vandet og svulme op til den dobbelte 
størrelse. Herefter kan frøene sættes i en dybde af 1 cm i godt gennemfugtet såjord eller også lerholdig 
jord. Såbakken stilles varmt. Frem til begyndende spiring kan der gå 2 til 7 uger.  

Plantedybde: 
30 cm til maksimalt 60 cm i en vandtæt krukke, i et vandfad eller en havedam. 

Placering / lys: 
Den sommergrønne vandstaude har behov for en åben og solrig placering i 30 til 60 cm dybt vand. 

Gødning, vanding og pleje: 
Den omplantes til store potter fyldt med lerholdig jord og disse sænkes ned i vandet - vandet skal altid 
være 30 til 60 cm over jordoverfladen i potten. Udover de smukke blomster udvikles frugterne. Disse 
findes i de hullede kapsler på de lange stilke og de indeholder de hasselnød store og spiselige frø. 
Kapslen med hullerne minder om et brusehoved til en vandkande. 

Overvintring: 
Hvis Lotusblomsten i dens potte sænkes ned i 1 meters dybde tåler den kortvarig temperaturfald ned til 
-10°. Er vandet kun 30 til 60 cm dybt skal visne lade og stilke fra rødderne afskæres. Læg derefter 
FORSIGTIGT rødderne (de er yderst skrøbelige) på noget sand og dæk dem herefter helt med sand og 
lad dem overvinter et frostfrit sted. 
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