Plumeria obtusa / Frangipani
Plumeria obtusa er en eksotisk plante med duftende blomster, der blandt andet
bruges i de berømte blomsterkranse på Hawaii. Plantens naturlige voksested er
de tropiske regnskove i Mellemamerika., hvor den blomstrer i mange farver fra
hvidt over lyserødt til rødorange og helt mørkerød/violet. Alle med den
allerbedste, forførende duft.
Blomsterne
Frangipani blomstrer over en periode på to til tre måneder, når den enkelte
blomst i blomsterstanden står to til tre dage.
Det er ikke svært at få frangipani til at blomstre hvert år, hvis man giver den
en passende hvileperiode hen over vinteren.
Fra november til midt i marts stilles den køligt ved 10 til 15 grader og vandes
meget sparsomt. I den hvileperiode vil den langsomt tabe alle bladene, alt
imens planten gør klar til dannelse af nye blomsterknopper til den kommende
vækstsæson.
I marts tages planten atter frem i lyset og vandes, hvorefter nyvæksten
begynder med dannelse af nye blade og blomsterknopper.
Beholder man frangipani-planten i stuevinduet gennem hele vinteren, hvor den
ikke får denne kulde-tørke påvirkning, vil den stå som en smuk, stedsegrøn
bladplante gennem hele året.
Pasning og placering
Planten holder af fuld sol og varme, så en placering i sydvinduet vil være
optimal.
Den skal vandes og gødes moderat. Den kan bestemt ikke lide at stå og soppe
i vand, hvorimod den foretrækker en let udtørring mellem vandingerne.
Planten vil med årene forgrene sig mere og mere, og det kan blive nødvendigt
at beskære den.
Såning
Brug en luftig jordblanding, feks. En god såjord blandet med perlite. Dette
fyldes i potter og fugtes. Frøene lægges i lunkent vand i ca 15 minutter
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hvorefter de sås ved at stikke frøet med den tykke ende ½ ned i jorden. Sæt
evt. en klar plastpose over til at holde på fugten.
Potterne stilles lyst og lunt, gerne ved en temperatur på mellem 25 og 30
grader. Det er supervigtigt at jorden ikke er for våd, da frøene rådner let. Når
de spirer så hold øje med at frøskallen falder af, hvis ikke, fjernes denne
meget forsigtigt. Undgå overvanding!
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