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Naranjiila 
(Solanum quitoense) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den imponerende plante med dens store og bløde behåring på 
blade virker som et levende fossil fra fortiden. Bladene er fulde 
af torne på såvel over- som underside, som om planten vil 
beskytte sig selv fra, at blive spist af dinosaurer. Men faktisk er 
Naranjiila, eller som den også kaldes Lulopplante, en 1 til 1,5 
meter høj potteplante, der vokser hurtigt og sætter frugt.  !
De tomat store frugter pureres og blandes i isvand til en 
svalende og velsmagende drik. Frugterne kan også udhules og 
fyldes med banan, hvorefter de bages. !
Oprindelse: 
Denne plante har i århundrede været under kultur i Colombia´s 
og Equador´s højlande. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De små, 
runde og flade frø sås ganske enkelt ud på fugtig såjord og dækkes med ca. 1 cm af denne såjord. Ved 
jævn fugtighed og spirer næste alle frø indenfor 7 til 10 dage. !
Placering / lys: 
Planten foretrækker skyggede og varme placeringer igennem hele året. !
Gødning, vanding og pleje: 
Da Naranjiila’en indenfor et halvt år opnår en højde af ca. 1 meter har den behov for en næringsstofrig 
jord og et højt vandbehov. Sørg for rigeligt vand og gerne våd 3 cm fra bunden af potten og op. Fra april 
til september skal den tildeles krukkeplantegødning hver 14. dag. Ved tør luft er planten modtagelig for 
hvide fluer. Blomstringen sætter allerede ind efter 4 til 5 måneder. Efter 1 år kan sætter høsten ind og 
den strækker sig i op til 4 år. !
Overvintring: 
Om vinteren skal der også gødes meget og temperaturen skal være over 15° C for at sikre 
overvintringen. Overbrus ofte bladene eller sæt en gul insektfanger i potten i mod de hvide fluer. Ved 
tilstrækkeligt luftskifte er der dog ingen fare for utøj i planten. !
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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