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Chokoladeblomst 
(Berlandiera lyrata) 

10 frø 

Værd at vide: 
Denne flerårige Chokoladeblomst, også kaldet “Chocolate 
Daisy”, er en staude der udvikler rosetter. Den vokser med 
lange, smalle og mellemgrønne blade. Fra juni til slut 
september udvikler den mange 60 til 80 cm høje stængler, 
hvorpå de gule blomster sidder. Det inderste af blomsten er 
lysebrunt. De afgiver en strøm af chokoladeduft der også 
lokker en masse insekter til. Chokoladeblomsten er ideel til 
krukker, altankasser eller som en lille bedplante. 

Anvendelse: 
Planten er som et eventyr for liebhavere af dufthaver, og i 
særdeleshed børn finder stort behag ved en plante, der minder 
så meget om chokolade. Planten har ikke nogen nytteværdi i 
en husholdning (til madlavning). Som en forfatter en gang så 
smukt skrev: “Nyd duften med næsen, man behøves ikke at 
skulle spise alt”. 

Oprindelse: 
Denne lille staude er hjemmehørende i det sydlige USA. 

Formering: 
De fine, lette frø strøs ud på fugtig såjord, trykkes let fast og holdes kontant fugtige. Ved en temperatur 
på 22° til 25° C følger spiringen efter 3 til 6 uger. Frøplanterne prikles (omplantes) over i potter eller 
krukker når de har nået en højde på 10 cm. 

Placering / lys: 
Chokoladeblomsten elsker lyse til solrige placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
Den skal vandes regelmæssigt. Jorden, den skal vokse i, skal ikke have for stort indhold af sphagnum. 
Den gødes lidt i løbet af sommeren.  

Overvintring: 
Om vinteren dør de overjordiske dele. Det betyder den også kan overvintres mørkt og det ved en 
temperatur på 5° til 10° C. I det tilfælde skal den vandes meget sparsomt og med store tidsmæssige 
intervaller. Ved overvintring i det fri skæres de døde plantedele af og rodklumpen dækkes med barkflis. 
Om foråret skyder der fra roden et bundt nye blade op og derfra dannes de nye blomsterstængler. 

Vigtige dyrkningstips: 
De tropiske forhold kan vi normalt ikke efterligne her hos os. På trods af det er såning/formering let, hvis 
der tages hensyn til den grundlæggende dyrknings-/pasningsvejledning: 

 • Hverken alm. havejord eller alm. potteplantejord egner sig til kulturen. Miks derfor selv          
krydderurternes voksemedie af henholdsvis 1/3 krukkeplantejord, lerholdig havejord og sand. En 
sådan blanding kan normalt også fås i faghandlen.  

 • Alle krydderurter har behov for et godt dræn tillige med der skal være hul i bunden af potten for          
at undgå, at rødderne rådner eller får skimmel. 

 • Vand regelmæssigt, men jorden må ikke holdes våd. Der skal holdes god afstand mellem de          
enkelte planter så de får en ensartet mængde lys og/eller sol. Planterne lider, hvis jorden er for 
tør, for våd eller der er lysmangel. 

 • Krydderurter, der skal vokse videre indendørs, bryder sig ikke om en tør radiatorvarme. Det er for          
alle tropiske planter den rene stressfaktor. Ideelt er en placering i en lys vindueskarm i køkkenet, 
et køligt kældervindue eller i en trappeopgang. 
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