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Rundbladet Soldug 
(Drosera capensis) !
50 frø !!
Værd at vide: 
Denne prægtige carnivor udvikler bladrosetter, der når en 
gennemsnitsdiameter på op til 7 cm. De hvide blomster viser 
sig fra juni til september. !
Bladoverfladen på Drosera planten er overalt sat til med kirtler 
der udskiller en sødlig fangstslim. Berører et insekt planten 
bliver det øjeblikkeligt klæbet fast og ved enhver bevægelse for 
at komme fri bliver det yderligere fastklæbet. Når det sker 
aktiveres tentaklerne og insektet bliver indfanget. “Tallerkenen” 
bøjer sig nu sammen mod midten og insektet bliver næsten 
fuldstændigt fortæret. !
Oprindelse: 
Denne droseta er hjemmehørende i temperede zoner i Amerika 
og Europa. !
Formering: 
De støvfine frø sås ud på fugtig tørv/sphagnum eller på den med leverede carnivorjord. Frøene må ikke 
dækkes, da Rundbladet Soldug er en let spirende plante. Frøene har brug for en frostperiode før 
udsåning. Denne kuldepåvirkning opnås ved at lægge frøposen i fryserne i et par dage for derved at 
kunne opnå en god spiringsrate. De unge frøplanter vokser hurtigt og udvikler snart dannes tætte puder. !
Placering / lys: 
Drosera elsker lyse til solrige placeringer, men skal om sommeren beskyttes om for kraftig solindstråling. !
Gødning, vanding og pleje: 
Som vækstmedie egner sig færdig carnivorjord eller et miks af sphagnum og kalkfrit sand i forholdet 
70/30. Derudover skal pH værdien altid ligge på 4,5 til 6,0, altså lidt til mellem sur jord. Gødning af 
planterne kan ikke tilrådes, derimod har Solduggen brug for rigelig vandtilførsel i vækstfasen. 
Luftfugtigheden bør også være så høj som muligt, dertil kan planterne også overbruses med en forstøver. !
Overvintring: 
Overvintringen kan ske ved en lys placering og en temperatur på 10° til 20° C. Afdøde tentakler kan man 
roligt skære af. !
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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