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Afrikansk Kæmpe Kalabas 
(Lagenaria siceraria) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Denne etårige, meget dekorative, klatreplante er meget hurtigt 
voksende, og bliver på et passende espalier 3 til 5 meter lang. 
Den udvikler brede, hjerteformede blade og store hvide 
klokkeblomster. !
De Kalebasser (græskar) der dannes har en 4 til 6 mm tyk 
skal, der er meget hård og vandtæt. Af disse frugter laves der 
typisk musikinstrumenter, fuglebure, vaser o.s.v. F.eks. i 
Sydafrika laves der brandmalerier på dem.  !
Oprindelse: 
Dens oprindelse er i Sydafrika, men som kulturplante findes 
den også i Mellem- og Sydamerika.  !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs - hurtigt og 
nemt. Læg frøene i blød natten voer i rumvarmt vand og sæt 
derefter frøene i en af 1 cm i fugtig såjord. Spiringen følger efter 5 til 20 dage.   !
Placering / lys: 
Allerede efter 14 dage har den Afrikanske Kæmpe Kalabas brug for en større potte og et klatrestativ. 
Placeringen skal være meget lys og varm. !
Gødning, vanding og pleje: 
For at sikre en større luftfugtighed, bør bladene overbruses af og til. Fra maj til september har den brug 
for krukkeplantegødning hver 4. uge. !
Overvintring: 
Pluk i det sene efterår Kalabasserne og stil dem på et tørt sted for udhærdning. Efterfølgende kan 
frugterne bearbejdes. Da planten er etårig, kan der næste forår formeres nye planter ud fra dens frø. !
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.
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