
Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

Julestjerne 
Å jul med din glede – dette er selveste dronningen av 

julesesongen for de fleste – og det er kanskje ikke så 
rart? 

 

 Julestjernen er en nydelig blomst, med en ekte julerød farge, og virkelig et syn å ha på 

stuebordet! Den er glad i lys og varme, men meget følsom for vind, kulde og frost, så hos 

oss pakkes julestjernene inn i flere lag med avispapir eller bobleplast før dere tar dem med 

hjem. 

 

Her kommer 6 tips til hvordan du holder din Julestjerne i live lenge: 

1. Pass på at du ikke plasserer planten ved inngangsdøren eller i vinduer hvor det trekker mye 

– da vil de fort fryse. La Julestjernen heller stå for varmt enn for kaldt. 

2. Hvis du ser at bladene blir gule og faller av – da har Julestjernen fått for mye vann. Sjekk 

derfor at røttene ikke er råtne, da er planten i ferd med å dø. 

3. OBS! Julestjernen kan også miste blader hvis den er alt for tørr, men den vil komme seg så 

fort den får litt vann. 

4. Det er fint å vanne Julestjernen med lunkent vann. 

 



Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

 

5. Du trenger ikke gjødsle Julestjernen før første blomstring er over. Da kan du gjødsle 1 

gang i mnd 

6. Temperaturen Julestjernen vil trives aller best i er ca. 15-22 grader. Unngå direkte sollys 

hele dagen. 

 

Viste du at… 

 Julestjernen egentlig er en staude? Mange kaster den så fort julen er over, men et tips er å 

gjødsle den litt når første blomstring er over slik at nytt bladverk dannes – og er du heldig 

får du også blomstene tilbake Hos oss finner du både røde, hvite og rosa Julestjerner i 

mange strl 

 


