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Bengalsk Kvælerfigen 
(Ficus virens) 

25 frø 

Værd at vide: 
Den sommergrønne Kvælerfigen egner sig fremragende som 
krukke- og stueplante.  

Den vokser ofte som epifyt, det betyder, at den vokser på 
andre planter og benytter disse som underlag / vækstmedie. I 
modsætning til parasitter trænger den dog ikke ind i selve 
værtsplanten. Den kan dog også på udmærket vis vokse i en 
krukke på egen rod og udvikle egen stamme. 

En særlig plante der vil vække opsigt. 

Oprindelse: 
Kvælerfigen er hjemmehørende fra Indien til Salomonøerne. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Fordel 
de meget fine frø på fugtig såjord og tryk dem derefter fast mod 
jorden med en lille plade. Såjorden holdes jævnt fugtig, men ikke våd. Ved en temperatur på mellem 22° 
og 25° C spirer de første frø efter 5 til 7 uger.  

Placering / lys: 
Planten elsker solrige placeringer. Ved en placering i det fri om sommeren, bør en vindbeskyttet plads 
vælges. 

Gødning, vanding og pleje: 
Fra en alder på 6 til 7 måneder skal Kvælerfigen have krukkeplantegødning hver 3. til hver 4. uge. Vand 
ikke for meget. Hver 5. til 7. dag er tilstrækkeligt. 

Overvintring: 
På grund af dens tropiske oprindelse er Kvælerfigen meget frostfølsom. Vælg om vinteren også en meget 
lys placering. Om vinteren er planten oftehelt eller delvist løvfri.  

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.
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