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Hippeastrum x hortorum
Allmänt säger vi amaryllis, men det handlar egentligen om två släkten med olika ursprung och
växtkrav, Hippeastrum - riddarstjärna och Amaryllis - belladonnalilja. Det finns också en tredje släkte
och det är Vallta eller småamaryllis. Alla tre löksläkterna tillhör amaryllisväxter. Denna vecka ska det
handla om riddarstjärnan. Det var ett namn som användes förr i tiden i Sverige men som vi nästan
idag har tappat bort. I både Danmark och Norge heter den fortfarande riddarstjärna. Det latinska
namnet Hippeastrum kan delas i två delar, hippo som betyder häst och aster som betyder stjärna.
Det finns ett 60-tal vildväxande arter av Hippeastrum i Mexico, Peru och Brasilien. Dessutom
mängder av hybrider, så kallade trädgårdsamaryllis. De andra två släkterna härstammar från
Sydafrika.
Från varje lök kan det komma 1-3 stänglar som blir 50-60 cm långa. Varje stängel utvecklas 2-6
blommor. De doftar svagt sötaktigt, kraftigare hos de vitblommande sorterna. Färgskalan på
blommorna kan vara allt från helt vita via laxfärgad till mörkaste rött. Blomningstiden är normalt
senvinter - vår. Men den drivs oftast så att den blommor till jul i vårat land.
Drivning från lök
Lökarna ska planteras i mitten eller slutet av november om man vill att de ska blomma till jul. Det tar
6 - 8 veckor innan de blommar. Planteras med jord i en inte för stor kruka. Löken ska sticka upp till
hälften. Innan bladen har kommit upp ska den vattnas sparsamt, samt att den vill ha det varmt om
rötterna. Plantan ska stå ljust under drivning och blomning. För att förlänga blomningen kan man
ställa växten svalt.
Skötsel i vas
Snitta stjälken innan den placeras i en vas med rumstempererat vatten. Sätt gärna en blomsterpinne i
den ihåliga stjälken och ett gummiband kring stjälkänden för att den inte skall splittras, så håller
blomman längre.
Bilden är tagen på Drottningholms slott i
början av december i år, då det var en
amaryllisutställning där. Sorten på
bilden är "White Nymph". Till våren (24
mars - 1 april) kommer det att bli en
utställning på gamla hyacinter och
narcisser. Denna gång på Ulriksdals slott,
mer information kommer så småningom
på www.blomsterfest.se eller
www.pom.info
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