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Sød Passionsblomst 
(Passiflora ligularis) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Sød Passionsblomst giver de sødeste og lækreste af alle 
passionsfrugter. Den skønne ranke- og klatreplante fra 
Sydamerika vokser der fra 900 til 2.600 meters højde. Dens 
ranker vokser stærkt op til 6 til 10 meter. I modsætning til 
mange andre Passiflora arter udvikler den helrandede ikke 
foldede blade, der bliver meget store, op til 15 til 20 cm.   !
Oprindelse: 
Sydamerika. !
Formering: 
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Læg 
frøene i blød i nogle timer i rumvarmt vand. Herefter fordeles  
frøene på fugtig såjord og dækkes med et tyndt lag såjord. Ved 
en jævn fugtighed og en temperatur på 20º til 25º C spirer 
frøene efter 2 til 4 uger. !
Placering / lys: 
Lys til solrig placering er ideelt. Jo mere sol planten får jo flere blomster udvikler den. En placering i det 
fri er muligt fra maj til oktober. !
Gødning, vanding og pleje: 
Vand rigeligt i vækstperioden, men undgå vedvarende våd jord. Godt drænende enhedsjord er 
tilstrækkeligt som voksemedie. Sørg allerede fra ungplante stadiet for et espalier. Planten skal fra april til 
oktober ugentligt tilføres krukkeplantegødning. Ved for tør jord eller næringsstofmangel udvikler der sig 
hurtigt gule blade. !
Overvintring: 
Fra midt oktober skal der vandes mindre. I det tilfælde planten ikke er skåret tilbage, skal der gødes lidt 
hver 4. uge. Passionsblomsten skal overvintres lyst og køligt ved en temperatur på 5º til 10º C. Overbrus 
bladene hyppigere ved en varmere vinteropbevaring. Stil aldrig planten i nærheden af en varm radiator. !
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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