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Soldug 
(Drosera capensis) !
200 frø !!
Værd at vide: 
Soldug henregnes til Klæbefælderne. I særdeleshed myg og 
bananfluer lokkes til af honningduften fra tentaklerne, lander 
de først kommer de aldrig videre. Langsomt (indenfor 2 til 3 
timer) ruller tentaklen sig sammen og fra dens kirtler udskilles 
et fordøjelsesenzym der fortærer insektet. !
Oprindelse: 
Der findes 138 forskellige arter på alle kontinenter. For det 
meste er Soldug udbredt i Australien. !
Formering: 
Før udsåning er det nødvendigt, at frøene får en kuldeperiode, 
derfor lægges frøene i f.eks. køleskabets fryserum i 1 til 2 
dage. Derefter strøs de støvfine frø ud på den forud fugtig 
gjorte såjord. Da Soldug frø er letspirende skal frøene ikke 
dækkes med såjord. Efter 3 til 7 uger følger spiringen. 
Igennem denne periode må såjorden ikke udtørre. !
Placering / lys: 
Den ideelle placering er en lys til solrig plads. Ved stærkere solindstråling skal den i givet fald have 
skygge.  !
Gødning, vanding og pleje: 
Fra om foråret indtil efteråret skal Solduggen vandes rigeligt. Potten skal stå i en underskål fyldt med 
kalkfrit vand (regnvand).  
Gød aldrig. De insekter den fanger er dens gødning. Tentaklerne kan gennem vækstsæsonen skæres 
tilbage. !
Overvintring: 
For vinterdvalen skal den placeres køligt, men lyst og til stadighed forsynes med vand fra neden. Det 
følgende forår skyder planten på ny. !
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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