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 Amaryllis Alfresco   Amaryllis Red Desire (foto fra kunde) 

                  

       

 Om Amaryllis – pasning og ny blomstring   

Hvordan skal jeg passe min Amaryllis? 

Det er blev populært at drive Amaryllisløg i blomst til jul og nytår, men næsten alle løg 

bliver efterfølgende kasseret, fordi man ikke ved, hvordan de skal passes, så de kan 

blomstre igen. 

Tulipangaarden har de seneste år haft flere sorter Amaryllis, og vi driver kun de større 

løg, dvs. løg der er mellem 32 og 36 cm i omkreds – og enkelte 48-50 cm.  

Amaryllis løg sælges normalt mellem 15-50 cm i omkreds. Store løg giver typisk mindst 

4 blomster pr stilk – deraf navnet de fire verdenshjørner, – men der kan også komme 5 

og 6 blomster pr stilk, og ofte vil der fra store løg også komme 3-4 stilke. Blomstrer de 

samtidig er det et imponerende syn. Men man kan – ved købet – vælge de amaryllis, 

hvor stilkene blomstrer efterhånden, så man har glæde af blomsterne længe.  En 

amaryllis skal dog købes i knop, for her er de også utroligt smukke. Ved købet er 

bladene ofte skåret ned, så der kan komme mest mulig kraft til selve blomsten. Nye 

blade vokser ud senere. 
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Frem til blomstring sættes potten lyst i vindueskarm og ved god stuetemperatur 20-23 

grader. Der må gerne være radiator under karmen, så potten får undervarme. Blomsten 

vandes meget sparsomt – og bedst med undervanding. Jorden i potten skal være til den 

tørre side. . 

Når blomstringen er i gang, bør du sætte din Amaryllis køligere, for derved forlænger 

du blomstens levetid. I blomstringstiden er det ikke afgørende at potten står i sollys. 

Stadig sparsom vanding, - fx kan den vandes en gang om ugen, men jo mere vand, 

desto længere strækker blomsterstilken sig. Den saft og kraft, der er i et stort 

Amaryllisløg, gør, at selv om jorden tørrer helt ud, så vil der gå lang tid, inden du ser 

tegn på nedvisning. Tør sphagnum/pottemuld er dog næsten umulig at vande op igen, 

så derfor holdes jorden let fugtig. 

Når den enkelte blomst er visnet, nippes den af. Når hele stilken har blomstret og er 

visnet, så skæres selve stilken af – forsigtigt - helt nede ved løget, men bladene, som er 

begyndt at komme frem, må ikke beskadiges, for de skal producere ny næring til løget. 

 

Hvordan får jeg mit Amaryllisløg til at blomstre igen? 

Når blomstringen er afsluttet og blomsterstilke er fjernet, så skal du passe din Amaryllis 

som en anden grøn stueplante, dvs. regelmæssig vanding med god tilførsel af gødning. 

Potten stilles, hvor den får mest muligt dagslys. Jorden i potten skal holdes fugtig – men 

ikke våd!  

Det er vigtigt at holde bladene grønne (med vanding og gødning) så længe som muligt, 

for bladene skal samle så meget kraft til løget som muligt, så det bliver så stort som 

muligt til næste blomstring.   

Når Amaryllis’en vandes, skal man undgå at vande oven på løget, hvor der er snitflader 

fra blomsterstilk og tidligere blade. 

Når der ikke længere er risiko for nattefrost – fx midt i maj, så sættes potten med 

Amaryllis ud i et bed i haven – ikke nødvendigvis i fuldt sollys. I hvert fald skal potten 

stilles i skygge den første uges tid udenfor, så der sker akklimatisering til stærkt sollys. 

Derefter graves potten ned i dens sommerbed. Den passes med vand og gødning 

sommeren igennem. 

Senest 1. september skal du tage potten indendørs i garage eller udhus og opbevare 

den ved ca. 10 grader i 10 uger. Ingen vanding og potten må tørre helt ud. Blade skæres 

af, når de er visnet, eller når ’køleperioden’ er overstået. Køleperioden/hvileperioden er 

nødvendig for at give kraft til blomsten.  



“Om Amaryllis – pasning frem til ny blomst ..”  

Tips om løgblomster fra www.Tulipangaarden.com 

 

Side 3 af 3 

www.Tulipangaarden.com 

 

Cirka 1. november begynder den nye drivsæson, som kan foregå i den samme potte, 

eller der skiftes til anden potte, hvis det ønskes. Rødderne må ikke fjernes! Nu skal 

potten igen vandes op, og den sættes i vindueskarm ved 20-23 grader. Der går nu 6-8 

uger til din Amaryllis blomstrer. 

Amaryllis er en af de få løgvækster, der er uafhængig af årstider og daglængder. Den 

blomstrer, når den har haft optimale vilkår (hviletid mv), så den har kraft nok til at 

blomstre igen. 

 


