Basilikum - Ocimum basilicum
Oprindelse og anvendelse
Basilikum er en etårig plante, som hører til læbeblomstfamilien (Labiatae). Den har ca. 30 cm
høje, grenede stængler, grønne blade og små hvide eller svagt røde blomster, der springer ud i
juli-august. I Danmark dyrkes den som krydderurt.
Basilikum vokser vildt i Asien, men allerede for godt 2000 år blev den indført til Grækenland. I dag
findes den vildtvoksende flere steder i Sydeuropa, og den er en uundværlig krydderurt i
madkulturerne omkring middelhavet.
Basilikum er siden oldtiden kendt som lægeplante og den er ligeledes fundet i gravkamre i pyramiderne. Romerne
brugte den som urindrivende og afførende middel, ligesom den i store doser tillige skulle øge elskovslysten. I dag
anvendes den hovedsagligt som krydderurt.
Dyrkningsvejledning
Det danske klima er bestemt nordgrænsen for planten. Basilikum foretrækker en varm vokseplads og kan ikke tåle at
få det for tørt.
Jordtype
Basilikum kræver en ensartet og næringsrig jord med en god vandkapacitet. Arealet skal være fri for flerårigt ukrudt
og have et lavt ukrudtstryk. Gode læforhold og en lun jord er at foretrække.
Såning
Basilikum er en varmekrævende plante, hvorfor der inden såning med fordel kan benyttes et til to falske såbed. Den
optimale C og frøene sås derfor først i slutning af maj°spiretemperatur er 18-20 begyndelsen af juni måned. Der udsås
ca. 2-3 kg frø pr. ha ved en række afstand på 40-50 cm. Såbedet kan med fordel tildækkes med fiberdug. Den bedste
fremspiring fås ved en sådybde på 2-5 mm.
Gødskning
Ved tilberedelsen af såbedet tilføres 40-60 kg N, 60- 80 kg P, samt 120-140 kg K pr. ha. Efter første slæt tilføres i
forbindelse med vanding yderligere 60-70 kg N pr. ha.
Basilikum er god til at udnytte en evt. eftervirkning fra organisk gødning.
Ukrudtsbekæmpelse
Umiddelbart inden fremspiring kan fortages en bekæmpelse med 1 l Round Up pr. ha. Under normale forhold spirer
frøene i løbet af 10-14 dage. Renholdelse skal herefter ske ved radrensning og lugning.
Vanding
I perioden mellem såning og fremspiring bør vanding undgås. Ellers vandes efter behov med 20-25 mm pr. gang.
Sygdomme og skadedyr
Basilikum kan være inficeret med nældesilke, som er en snylteplante med gule tynde stængler. Tillige kan basilikum
ved tæt plantebestand have risiko for angreb af gråskimmel.
Høst
Første slæt tages ved begyndende blomstring. Stubhøjden bør være 10-15 cm. Nye skud vil påbegynde blomstring
igen i september, og afhængig af vækstsæsonen kan der opnås endnu et slæt.
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