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Rød og Grøn  
Kandeplante (mix) 
(Sarracenia purpurea og Sarracenia flava - mix) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Særlig interessant er Kandeplanten på grund af den 
kendsgerning, at den er meget kulderesistent og 
endda på vores breddegrader kan dyrkes på friland. !
De øverste dele af kandens åbning er påfaldende 
farverige. Insekter bliver via dette optiske lokkemiddel 
og den duft der afgives af nektaren lokket hen til 
randen af åbningen, hvor de derfra, på de glatte 
blomstervægge, ledes ned i Kandeplanten. 
  
Oprindelse: 
Kandeplanten stammer fra det østlige Amerika, New Foundland og det sydøstlige Canada. !
Formering: 
Læg frøposen med frøene i køleskab i 2 uger og strø derefter frøene ud på det, før såningen, 
gennemfugtede dyrkningssubstrat. Ved en temperatur på 22° til 28° C følger spiringen efter 3 til 7 uger. !
Placering / lys: 
Kandeplanterne kan stå i såvel halvskygge som fuld sol. !
Gødning, vanding og pleje: 
Indendørs skal potten til stadighed stå i en underskål der er fyldt med vand. På friland (i haven) kan 
Kandeplanten udmærket stå i sumpzonen af en havedam og der endda overvintre. Fra -15° C bør den af 
sikkerhedshensyn skærmes med f.eks. tørv eller lignende. !
Overvintring: 
Ved vinteropbevaring må Kandeplanten ikke stilles for varmt og ikke i nærheden af en varmekilde. !
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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