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Ørkenrose 
(Adenium obesum) !
8 frø !!
Værd at vide: 
Denne stedsegrønne Ørkenrose er udtalt fordringsløs. Den 
henregnes til Sukkulenterne og den forgrener sig sparsomt. !
Bladene vokser direkte på stænglen. Iøjenfaldende er de 
særdeles skønne, ca. 5 cm store, elipseformede rosarøde 
blomster. !
Oprindelse: 
Dens oprindelse er Østafrikas tørre områder. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Miks 
den fint sigtede såjord med ca. 25% sand eller endnu bedre 
quartsand. For at frøene ikke skal synken ned i jorden skal 
denne ikke være for grov. Fugt jorden med en vandforstøver og 
strø de fine frø ud på såjorden. Alle kaktus er letspirer og skal 
derfor ikke dækkes. Afgørende er nu tilstrækkelig varme - 
temperauren skal ligge mellem 16° og 25° C - og dertil skal luftfugtigheden være konstant høj. Derfor 
skal såbakken dækkes med folie eller glas - endnu nemmere er det med et mini-væksthus. Husk dog 
udluftning i 2 timer hver 2. til hver 3. dag. !
Jord: 
Efter et år er det muligt, at omplante den til den i handlen forekommende kaktusjord. !
Placering / lys: 
Adenium trives hele året indendørs i boligen men, har behov for meget lys og frisk luft. Om sommeren er 
en solrig til halvskygget placering ideel. Fra juni til september er en placering i det fri også muligt. 
Temperaturen bør ligge på mellem 15° og 25° C hele året. !
Gødning, vanding og pleje: 
Adenium skal først vandes når jorden er tørret op. Unge planter skal generelt holdes lidt fugtigere end 
ældre planter. Ideelt er det med regnvand eller i mangel af samme da kan afkalket vand anvendes. 
Overskydende vand hældes fra potten for at forhindre / formindske risikoen for vedvarende våd jord eller 
råd i rødderne. Fra maj til september skal Ørkenrosen hver 4. uge have flydende krukkeplante- eller 
kaktusgødning. I vækstsæsonen og under blomstring vandes hyppigere d.v.s. 1 gang pr. uge. !
Tip: Hver 2. uge kan man med fordel overbruse planten med en vandforstøver, hvis den er placeret på et 
meget tørt sted.  !
Overvintring: 
Ved overvintring må temperaturen ikke komme under 12° til 16° C, der vandes kun lidt og den må ikke 
gødes. Ved for kold overvintring eller tørkestress kommer planten i en slags hvilefase og smider i denne 
situation bladene.  !!

PAS PÅ: Ørkenrosen henregnes til de hundegiftige vækster. Den saft der trænger  
ud fra et snit på planten må ikke ramme et åbent sår på dyr eller mennesker. 
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