Vidunderblomst/ Mirakelblomst (Mirabilis Jalapa).

Mirabelis Jalapa er en helt fantastisk sommerblomst, der bør findes i alle haver. Fra juni og frem til efteråret udvikler vidunderblomsten smukke trompetformede blomster i hvide, gule, lilla og røde nuancer.
Blomsterne åbner sig sidst på eftermiddagen og lukker sig først igen den efterfølgende formiddag. Især
mens blomsterne er åbne, afgiver de en vidunderlig, kraftig duft. Anbring dem tæt ved en terrasse eller i
en stor krukke på en altan, eller hvor der ellers er mulighed for, at man kan nyde den vidunderlige blomsterduft.
Formering.
1. Du kan enten købe frøene, eller du kan selv indsamle
dem i løbet af sommeren.
2. I midten af marts sår du frøene i småpotter (f.eks. Pindstrups Minikap). Benyt almindelig fugtig såjord, der ikke må
blive for våd under spiringsprocessen. Anbring minikappen indendørs med låget pålagt ved almindelig stuetemperatur – gerne lyst, da det fremmer spiringen.
3. I løbet af én til tre uger begynder spirerne at stikke op ad
jorden. Sørg nu for at de får masser af lys, uden at temperaturen bliver for høj (en vindueskarm i et uopvarmet
værelse kan være passende).
Pindstrup Minikap.

4. Spirerne udvikler sig hurtigt til små planter, og når planterne bliver 3 – 5 cm. høje, er det tid til udplantning i mælkekartoner. Mælkekartonerne anbringes i en gennemsigtig plastkasse.
5. Nu kan der optræde et lidt kritisk tidspunkt, for de pottede planter fylder så meget, at det er vanskeligt at have dem inden døre. Men da de ikke tåler frost, kan de evt. anbringes i et uopvarmet drivhus, hvor der på denne årstid normalt er dejligt varmt om dagen; men nok for koldt om natten. Plastkasserne man bærer ud i drivhuset om morgenen og tager ind om aftenen i de måske 14 dage, det
varer, indtil drivhusets nattemperatur bliver høj nok til, at de også kan overnatte i drivhuset.
6. Hen på foråret, når planterne er 10 -15 cm høje, og når nattefrosten med sikkerhed er forsvundet,
er det tid til udplantning. Der er mange muligheder – men plant dem i det mindste, hvor de tydeligt
kan ses og duftes.

Plant vidunderblomst, hvor de tydeligt kan ses og duftes.

Denne røde Mirabelis er over 1 meter høj

Overvintring.
7. Planterne blomstrer nu hele sommeren, og det er ikke
rart at tage afsked med dem, når du om efteråret bliver nødt til at grave dem op på grund af frosten.
8. Men er rodknoldene ikke frostskadet, kan du gemme
dem vinteren over på samme måde, som du gemmer
daliahknolde i f.eks. spagnum.
9. Sidst på vinteren kan du lægge dem i store urtepotter
og spande fyldt med spagnum, som du holder fugtig.
10. Sæt potterne i drivhuset, når varmen tillader det, og
efter nogen tid ser du knoldene sætte spirer. Når
planterne skal udplantes i haven, er rodnettet i potterne så kraftigt, at det holder sammen på spagnummen, så det hele kan graves ned på én gang.
11. Disse knoldplanter bliver meget store og kraftige.
Lange stængler knækker nemt, så det er nødvendigt
at slå nogle pinde ned i en cirkulær omkreds i jorden
og binde snore mellem pindene i en højde af måske
50 – 60 cm. Så får du til gengæld en umådelig flot
buskagtig kraftig plante, som belønner dig med både
skønhed og duft hele sommeren og efteråret indtil
frosten atter dukker op.

