
13114!
!

Tropica-Scandi® 2014

Sydamerikansk Curuba 
Passionsblomst 
(Passiflora mollissima) !
15 frø !!
Værd at vide: 
Denne underskønne Passionsblomst kan under de optimale 
betingelser og på et passende espalier udvikle indtil 20 meter 
lange skud. Dens blade er stærkt  fligede og når en størrelse 
på indtil 5 til 17 cm. Om sommeren udvikler den enkelte og 
hængende indtil 5 til 10 cm store lyserøde lysende blomster. !
Oprindelse: 
Hjemmehørende i Curuba i Brasilien og der først og fremmest i 
højlandet. !
Formering: 
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. 
Spiringen foregår meget let. Herefter fordeles  frøene på fugtig 
såjord og dækkes med et tyndt lag såjord og trykkes let fast. 
Frem til spiring holdes jorden ret fugtig men ikke våd. Frøene 
spirer frøene efter 2 til 4 uger. Jo varmere, jo hurtigere spirer frøene. Den ideelle spiringstemperatur 
ligger på på 20º til 28º C. !
Placering / lys: 
Unge planter skal stå lyst, men uden direkte sol. Efter 4 uger kan den ompottes og der gives den et 
espalier med det samme. Senere tåler den fuld sol. !
Gødning, vanding og pleje: 
Vand jævnligt og fra maj til slut september gives krukkeplantegødning hver 3. uge.  !
Overvintring: 
Den kan overvintres lyst og køligt. Planten vil føle sig tilpas ved en temperatur på 5° til 7° C. Står den 
varmere bør den overbruses med en forstøver med jævne mellemrum (brug kalkfrit vand). Formentlig 
kan planten tåle let frost ned til -5° C - DETTE KAN VI IKKE GARANTERE DA VI IKKE HAR TESTET DETTE. 
Om vinteren gives gødning hver 4 til 5 uge, idet Passionsblomster har et højt næringsstofbehov igennem 
hele året.  !
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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