
Stell av pelargonier
Pelargoniene elsker sol og varme. De MÅ stå lyst for å blomstre og utvikle seg til kraftige 
planter. I vekstsesongen skal de ha jevn tilførsel av vann og flytende plantenæring. Men 
de bør ikke vannes for ofte.
Før man vanner bør man kjenne etter om planten er helt tørr. (Dette gjelder ikke stiklinger som 
skal ha jevnt fuktig jord.) Vann som blir stående på skålen eller i ytterkrukken er direkte 
skadelig, så vær nøye med å helle av overflødig vann fra skålen en halvtimes tid etter vanning.
Det går fint an å bruke en vanlig blomsterjord av god kvalitet. Noen foretrekker kaktusjord, 
men det går også bra å blande litt sand i blomsterjorden for å sikre at røttene får utvikle seg..
Pelargonier bør ikke ha for stor krukke. Den bør heller plantes om i gradvis større krukker 
ettersom den vokser, helst leirkrukker.

Vårstell og formering
I februar-mars er det på tide å vekke pelargoniene fra vinterdvalen. Begynn med å 
plante dem om i ny frisk jord. Vann forsiktig i starten, og når pelargoniene begynner å 
hente seg inn, kan du begynne å ta stiklinger.
Planten skal beskjæres til ca 10 centimeters høyde, og stiklingene tas fra toppskudd som ikke 
blomstrer Skjær et rent snitt og få med minst fire blader. Bruk en kniv til å kutte rett under et 
bladfeste,  og ta bort bladet ved festet.
Plasser stiklingen i en liten ( ca 6 cm) potte eller jiffybrikett og plasser den et  sted der du kan 
dusje den opptil flere ganger daglig, gjerne på kjøkkenbordet. Det er viktig at stiklingen holdes 
jevnt fuktig.
Dernest tar det ikke lang stund før stiklingene har rotet seg, ca 3-4 uker. Når en har blitt 15 cm 
høy, må planten toppes for å unngå at den blir lang og skranglete. La det stå igjen 6-7 cm og 
skjær av toppen.  

Pelargonier om vinteren
Man kan ha glede av en pelargonium i massevis av år, dersom man tar godt vare på 
den. Vinteren er et problem her i Norge, men det er ikke noen heksekunst å overvintre 
pelargonier. 
Om vinteren må de selvsagt oppbevares inne. I slutten av august bør man planlegge 
overvintringen ved først å slutte å gi gjødning, slik at plantene kommer i hvile. I god tid før 
første frostnatt, tar man dem så inn.
De må oppbevares kaldt, men ikke under + 5 grader. Står planten kaldt, klarer den seg nesten 
uten lys og med forsiktig vanning ca en gang i måneden. Skal plantene stå helt mørkt, bør de 
klippes ned til ca. 1/3 før de settes bort.
Det går også godt an å oppbevare pelargonium i  vinduet på soverommet eller i en glassveranda 
med opptil +10 grader. Men man må fortsatt passe på å ikke vanne for mye.  Jorda skal være 
lett fuktet, så planten hverken råtner eller tørker ihjel.
Det er også fullt mulig å oppbevare dem varmere, men da må de ha ekstra belysning for greie 
seg. Og husk på: Dess varmere pelargoniene har det, desto mer lys og vann behøver de. Har 
plantene godt med lys, kan de også få litt gjødning gjennom vinteren.
Dersom man ikke har særlig stor plass til rådighet, kan man satse på å ta stiklinger av 
pelargoniene om høsten (i august) og la frosten ta resten av plantene. Det er lettest å få røtter på 
stiklingene dersom man har ekstra plantelys, men det er heller ikke umulig i vinduskarmen. 



Stiklingene oppbevares som nevnt ovenfor, men tar altså mye mindre plass. Og man må være 
ekstra oppmerksom med å holde jorda lett fuktet.


