Pasningsvejledning

En god start for din lotus
De fleste forbinder den smukke lotus med noget meget eksotisk, der kun hører
hjemme i troperne. Men der findes også subtropiske sorter, som kan gro og trives i det
danske klima. Det kræver blot lidt omhu og viden om, hvordan man behandler sin
lotus. Så kan du også få glæde af din lotusplante mange år fremover.
Lotus findes endda i tre versioner. Stor, mellem og dværglotus, som også kaldes
skållotus. Der er noget for enhver smag.

Lys og varme
Din lotus har brug for så meget lys som overhovedet muligt. Der til kommer, at den
elsker læ og varme. Vandtemperaturen skal op over 20 grader i længere perioder, hvis
lotusen skal blomstre. Omvendt kan det ikke anbefales, at lade vandtemperaturen
komme meget over 30 grader. Den gror ikke bedre af den grund. Tværtimod risikerer
du, den går til. Det gode ved lotus er, at den ikke tager skade af perioder med kulde. Bare der samlet set er nok lyse
og varme timer til at sætte væksten i gang.

Placering
Selvom lotus er en vandplante, må du ikke placere den i din havedam. Vandet bliver aldrig varmt nok til at den trives.
Du kan lade din lotus stå i drivhus eller vinterhave sommeren igennem. Til det formål er en vandtæt stentøjskrukke i
lyse farver god. Så bliver vandet ikke alt for varmt. Omvendt, hvis du har planer om, din lotus skal ud og stå om
sommeren, er en sort murerbalje ideel. Den er måske ikke det smukkeste, men murerbaljen har en stor fordel. Den
sorte farve suger varmen til sig og hæver vandtemperaturen i en fart. I selskab med en lotus bliver selv en
murerbalje smuk. Det er under alle omstændigheder en god ide at lade din lotus begynde væksten i drivhuset om
foråret, og så stille den ud på en beskyttet terrasse eller lignende, når nattemperaturen er over 10 grader.

Plantning
Stor lotus kræver krukker eller balje med en diameter på cirka 50 centimeter, mellemstore lotus 40 centimeter og
dværglotus cirka 25-35 centimeter. Brug aldrig en firkantet potte! Du risikerer at lotusskuddet forvilder sig ind i et
hjørne og dør. I bunden skal lægges et lag åkandeler eller jord fra haven i et lag på 15-30 centimeter. Der må ikke
bruges spagnum, kompost eller dyregødning, da det vil rådne og ødelægge rødderne. Der hældes forsigtig vand ved,
som skal stå 10-15 centimeter over bundlaget. Lotus kræver meget næring. Derfor skal den hvert forår, afhængig af
størrelsen, forsynes med 3-7 særlige gødningstabletter til vandplanter.

Overvintring
Din lotus har brug for vinterhvile, hvis den skal overleve. Derfor må du aldrig tage den ind i en varm stue i
vinterhalvåret. Heldigvis er den nem at overvintre. Du skal blot sikre, at vandet og dermed rødderne ikke
gennemfryser. Lidt is på overfladen af vandet kan den godt overleve. Stil
krukken eller baljen mørkt og køligt, for eksempel i en garage eller udhus,
og hæv den fra gulvet, eller stil den på en flamingoplade. Pak den ind i en
isoleringsmåtte, og lad den så slumre i fred til næste forår. Begynd at
kigge til den i marts måned. Når dagsfrosten er væk, kan den komme
tilbage i drivhus eller vinterhave for rigtigt at komme i gang. Beskyt den
eventuel lidt om natten, hvis der er frost. Husk gødning, når væksten
tydeligt er i gang.
Held og lykke med din lotus!

