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Australsk Kænguruvin 
(Cissus antarctica) 

20 frø 

Værd at vide: 
Den rankedannende klatreplante vokser i naturen højt op i 
kronerne på regnskovens træer og herfra hænger de ned som 
lianer. I stuen vokser den problemløst i potter og er 
fuldstændig fordringsløs. 

Kænguruvinen regnes til familien af Vine, som tæller ca. 350 
arter. Planten blev oprindeligt kultiveret på grund af dens 
dekorative blade. Disse er lysende grønne, spidst tilløbende og 
har savtakkede bladkanter. Blomsterne er mest gule og små. 
Fra blomsterne udvikler der sig kødrige frugter, der minder om 
vindruer, men som dog er uspiselige. 

Oprindelse: 
Kænguruvinen er hjemmehørende i de fugtige skove i det 
østlige Australien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Slib de ret hårde frø med sandpapir eller læg 
dem i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Dernæst sættes fordeles de ud på fugtig såjord, hvor de sættes i 
en dybde af 1 cm. Ved jævn fugtighed og en temperatur på ca. 24° C spirer frøene efter 2 til 4 uger.   

Placering / lys: 
Kænguruvin er en stueplante, der ikke bryder sig om direkte sol. Ideelt er det med en halvskygget til 
skygget placering. 

Gødning, vanding og pleje: 
Planten trives i enhedsjord og kræver som klatreplante et espalier. Den tåler problemløst store 
temperaturforskelle og føler sig tilpas i såvel opvarmede som uopvarmede rum. Der vandes lidt men 
regelmæssigt. Cissus´en tåler ikke vedvarende våd jord og får ved for meget vand gule blade eller 
minimum store gule pletter på bladene. Fra maj til september tildeles den gødning hver uge. 

Overvintring: 
Cissus antartica er ikke vinterhårdfør. Temperaturen må ikke ligge under 5° C. Vanding foretages som på 
det øvrige årstider. 

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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