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Venus Fluefælde “Big Mouth” 
(Dionaea muscipula) 

10 frø 

Værd at vide: 
Venus Fluefælden er nok den mest kendte af alle kødædende 
planter. De to bladhalvdele lukker sig hurtigt, så snart et insekt 
sætter sig i fælden. Bløde insekter kan sågar mases af fældens 
kraft. Byttet bliver nedbrudt ved hjælp af fordøjelsesenzymer, 
og efter nogle dage åbner fælden sig igen. 

Venus Fluefælde “Big Mouth” er robust og hurtigvoksende. 
Denne meget attraktive Dionaea udvikler grønne bladrosetter, 
og fælderne bliver purpurrøde når planten får en solrig 
placering. Med en fældestørrelse på op til 5 cm betragtes den 
som giganten iblandt Klapfælderne. 

Oprindelse: 
Venus Fluefældens hjemegn er højmoserne på Amerikas 
Atlanterhavskyst fra North Carolina. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Så de fine frø på den gennemfugtede såjord. 
Den bedste spiring nås ved en temperatur på 25° til 28° C og i det tilfælde følger den efter 4 til 6 uger. 

Placering / lys: 
Venus Fluefælden elsker en lys til solrig placering. 

Gødning, vanding og pleje: 
Planten må kun sættes i ugødet sphagnum og aldrig vandes fra oven. Potten skal stilles i en underskål, 
hvori der altid skal være en 1 til 3 cm høj vandstand af kalkfrit vand (regnvand). 
Gød aldrig. Det er tilstrækkeligt for planten med de næringsstoffer den får fra de fangede insekter og 
som kan oplagres i planten i indtil 1 år. 
Efter 4 til 5 fordøjelsesfaser bliver fælden sort og kan fjernes ved afskæring. Der vil så vokse nye fælder 
ud. 

Overvintring: 
Vand lidt mindre om vinteren, men lad ikke jorden udtørre. Potten stilles bedst lyst og køligt  (4° til 12° 
C). Det kan forekomme, at mange fælder bliver brune og dør hen. Planten går ikke ud, snarere går den i 
en slagt vinterdvale og skyder igen det følgende forår. Vand blot videre selv om der ikke ses nogle fælder 
(lad ikke jorden tørre ud). 

Pas på - vigtigt: 
For Venus Fluefælden er det meget skadeligt, at få fælden til at lukke sig kunstigt (f.eks. ved berøring 
med en finger). 

Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges. 

Bemærk:  
Vi leverer frøene sammen med speciel carnivorjord, hvori planterne også kan blive efter fremspiringen. 
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