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Sydamerikansk Canna 
(Canna speciosa) 

20 frø 

Værd at vide: 
Den slanke, flerårige og rhizomdannende plante 
blev bragt fra Sydamerika og indført til England i 
1820. Stauden vokser til en højde af ca. 1,2 
meter med spredt bladstilling. De vidunderligt 
smukke blomster er tofarvede med røde 
kronblade og gule svælg. 

Denne sort er formentlig den smukkeste af de 
knap 40 sorter der findes. Frøkapslerne er så hårde, at man formoder de kan holde i op til 100 år. 

Oprindelse: 
Canna speciosa er hjemmehørende i tropisk Sydamerika. De vokser der på solrige placeringer i nærheden 
af sumpe / våde områder. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Disse frø er fra en sortsren dyrkning/avl. De 
hårde frø skal slibes på sandpapir, så skallerne derved bliver lettere gennemtrængelige for vand. Frøene 
sås herefter ud på godt gennemfugtet såjord og dækkes med et tyndt lag heraf, der efterfølgende holdes 
jævnt fugtig. Ved en temperatur på 20° til 25° C spirer frøene efter 3 til 4 uger. 

Plantedybde: 
Der plantes i en dybde af 5 til 10 cm i dammens rand eller sumpzonen. 

Placering / lys: 
Canna elsker varme, læ og en solrig placering. Denne sumpplante har om sommeren behov for meget 
vand. 

Gødning, vanding og pleje: 
Udover meget vand har Canna’en også et et højt næringsstofbehov. Fra midt maj til slut september skal 
planten tildeles gødning hver 7. til hver 10. dag. En særlig rig blomstring opnås ved, at skære de første 
blomsterskud af i en højde på ca. 20 cm. Blomsterstængler fjernes løbende efter afblomstring. 

Overvintring: 
Planten er ret kraftig, men kuldeømtålelig og ikke vinterhårdfør. Efter den første frost bliver stænglerne 
brune og kan / bør afskæres ca. 20 cm over jordoverfladen. Som rhizomdannende plante kan den nu 
graves op og overvintres frostfrit i et vækstmedie / substrat der har en fugtighed som almindelig 
havejord. Ideelt er en placering i en kælder, et skur eller et drivhus. Der må det ikke være frost og ikke 
varmere end 15° C. Fra maj kan den plantes ud igen eller allerede fra marts sættes i en krukke, hvis 
denne kan placeres i et drivhus eller en vinterhave.
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