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Cobralilje 
(Darlingtonia california) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Denne grubefælde har et opretstående rør der øverst oppe 
drejer sig 180°. Der ses også det, der ligner en spaltet 
slangetunge, der har givet den navnet Cobralilje. Denne tunge 
er dækket af nektar, der har til formål at lokke insekterne til og 
derefter lede dem ind i røret. 
  
Oprindelse: 
Cobraliljen er hjemmehørende i Nord- og Sydkalofornien. !
Formering: 
Gennemfugt dyrkningsubstratet godt og læg frøene oven på 
dette. Som let spirende frø må de ikke dækkes. Ved en 
temperatur på 15° til 20° C spirer frøene efter 3 til 6 uger. Lad 
ikke dyrkningssubstratet tørre ud! !
Placering / lys: 
Muligt er en solrig placering, men en skygget placering er også 
en mulighed. Ved fuld sol bliver planterne små med en rødlig overflade. !
Gødning, vanding og pleje: 
Cobraliljen holdes bedst indendørs i varme, men har behov for en høj luftfugtighed. Den tåler om 
sommeren temperaturer op til 30° C. Den skal ved høj varme hyppigt overbruses med kalkfrit vand. Den 
skal vandes godt, men tåler ikke som andre carnivor planter vedvarende våd jord, idet der kan det, at 
der ved vedvarende våd jord, at rødderne dør. Der kan anvendes speciel jord til carnivor planter eller 
godt drænende højmosesphagnum iblandet en 1/4 kalkfri sand eller alm. sphagnum. !
Overvintring: 
Ideelt er det med en overvintringstemperatur mellem 12° til 16° C. Vand planterne fra september lidt 
mindre (holdes til den tørre side) og fra slut februar øges vandingen igen. !
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. !
Bemærk:  
Vi leverer frøene sammen med speciel carnivorjord, hvori planterne også kan blive efter fremspiringen. 
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