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Trachelospermum jasminoides 
  
 
Algemeen  
 
Trachelospermum jasminoides, Toscaanse jasmijn of sterjasmijn, komt 
oorspronkelijk uit oost en zuidoost Azië, maar wordt nu ook veel gezien in de 
landen rond de Middellandse Zee. Deze plant uit de maagdenpalm-familie is 
in Nederland niet erg winterhard. Van nature zoeken de lange ranken de 
steun van bomen, en dan hij wel 10 meter hoog reiken. Ook wordt hij in Azië 
wel toegepast als bodembedekker. Het glanzend goene, tegenoverstaande 
blad is wintergroen. Maar het mooist zijn de 1 tot 2 cm grote witte stervormige bloemetjes. Ze verschijnen 
van mei tot oktober en verspreiden een heerlijke geur. Zeldzamer is de Japanse sterjasmijn (T. asiaticum) 
met geelwitte bloemen en een sterkere roodverkleuring van het blad in de herfst.  
 
 

Verzorging  
 
Trachelospermum houdt van een beschutte standplaats in 
de halfschaduw. Hij kan in de volle grond of in een kuip 
geplant worden, in een voedzame en wat humueze grond. 
Die grond mag bovendien niet langdurig nat zijn.  
Om de lange ranken in toom te houden wordt de plant het 
beste geleid, bijvoorbeeld tegen een muur of schutting 
waar trellis, gaas of draden tegen aangebracht zijn. De 
hoofdbloei valt in mei en juni, waarbij de bloemen gevormd 
worden aan de oudere takken. Snoeien gebeurt direct na 
deze hoofdbloei, omdat anders de bloeitwijgen weggeknipt 
worden.Te lange ranken of ongewenste takken kunnen 
jaarlijks teruggesnoeid worden. Daarnaast kan de plant 

om de drie jaar ter verjonging extra flink teruggesnoeid wordt. Daarmee wordt te sterke verhouting van 
oudere takken voorkomen, waardoor de planten aan de onderkant nog wel eens kaal willen worden. 
Bovendien komt het de bloei ten goede. Na de hoofdbloei verschijnen nog steeds bloemen tot aan 
oktober, maar minder massaal. Tijdens het groeiseizoen wordt wat organische mest zeer gewaardeerd. 
Eind oktober, bij de eerste flinke nachtvorst, kunnen de planten die in kuipen staan binnen gezet worden 
op een lichte, vorstvrije plek (12 tot 15 graden Celsius). Tijdens de winterrust spaarzaam gieten, maar de 
kluit niet laten uitdrogen. Bij planten die in de volle grond staan dient de grond rondom goed afgedekt te 
worden met een flinke laag stro of oud blad. De plant zelf kan, zeker bij langduriger of zware vorst, beter 
helemaal ingepakt worden, bijvoorbeeld met noppenfolie of jute. Zodra de vorstperiode voorbij is kan de 
folie of jute tijdelijk verwijderd of wat los gemaakt worden om te zorgen voor voldoende ventilatie. Vanaf 
half mei, na de laatste nachtvorst, kunnen de kuipplanten weer naar buiten. 
 
 
Stekken  
 
Vermeerdering kan door stek of door afleggers. In de zomer kan stek gesneden worden van afgerijpte (al 
iets verhoute) twijgen. Een stukje stengel van 10 tot 15 cm wordt aan de onderzijde schuin afgesneden, 
gedeeltelijk ontbladerd en in stekgrond gestoken. Stekpoeder bevordert de wortelvorming verkleint de 
kans op schimmels. De stekken worden licht en warm weggezet (bodemtemperatuur 24 tot 26 graden 
Celsius). Afdekken met een verhoogd geplaatste glasplaat of folie, voorzien van luchtgaatjes, helpt om de 
(lucht)vochtigheid constant te houden. Nadat zich wortels en het eerste blad gevormd hebben wordt de 
stek in het normale humeuze grondmengsel opgepot.  
Bij afleggen wordt tijdens het groeiseizoen een jonge tak naar de grond gebogen, over circa 15 cm het 
blad verwijderd en daar vastgezet, bijvoorbeeld met een steen. De ondergrond dient los te zijn, zodat de 
wortels er kunnen groeien. Een hoopje compost rond de te bewortelen plek bevordert de ontwikkeling van 
de wortels. Als de plek voldoende vochtig gehouden is hebben zich ook hier na enkele weken de eerste 
wortels ontwikkeld, en kan de tak het volgende jaar losgeknipt en verplant worden. 
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Ziekten en plagen  
 
Als de plant te veel water krijgt of te vochtig staat treedt nogal eens bladval op, al dan niet nadat het blad 
eerst geel verkleurd is. Minder water geven of, als de plant in een kuip staat, zorgen voor een betere 
drainage van de grond leidt vaak weer snel tot verbetering.  
Een enkele plant krijgt te maken met aantasting door (zwarte) luizen. Daartegen kan gespoten worden 
met een mengsel van zeepsop en spiritus (10 liter water, 200 gram groene zeep, 1/3 liter spiritus).  
 


