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Blå Slangehoved  
(Madeiras stolthed) 
(Echium fastuosum syn. candicans) 

50 frø 

Værd at vide: 
Denne meget usædvanlige og ekstravagante udseende plante 
er den smukkeste Echium art , der også kan dyrkes i krukker. 
Den udvikler 1 til 1,5 meter høje mørkeblå blomster med røde 
og udhængende støvblade. 

Den som en gang har set disse imposante cylindriske 
blomsterstande i naturen, vil aldrig mere glemme 
“slangehoved” planten. Navnet har den forøvrigt fået via dens 
tilskrevne virkning mod slangebid.  

Echium arterne vokser i højlandet mellem 800 og 1.400 meter 
over havet. 

Oprindelse: 
Planten er hjemmehørende i Madeiras højland. I dag ses den 
også ofte ved den Italienske Riviera.  

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Såningen er let og lykkes nemt. Så frøene løst 
ud på fugtig såjord og dæk dem med et tyndt lag af såjorden. Ved jævn fugtighed kan de små frøplanter 
allerede prikles (pottes op) efter 6 til 7 uger. 

Placering / lys: 
Solrige placeringer mod syd er ideelle, dog kan de også trives med let skygge. 

Gødning, vanding og pleje: 
Ved dyrkning i krukker skal anvendes godt drænende jord (f.eks. 1/3 sand eller småsten, og 2/3 
enhedsjord. I sommerperioden er vandbehovet enormt højt. På trods af det er planen meget følsom over 
for våd jord. Rødderne må absolut ikke soppe i vand. Fra marts til september gødes hver 2. til hver 3. 
uge. Echium skal man lade udvikle sig naturligt - altså ingen knibning. Gennem tilbageskæring bliver den 
markante vækst kun forstyrret / ødelagt. 

Overvintring: 
Echium skal overvintres lyst og luftigt ved en temperatur på mellem 5° og 10° C. Står planten for varmt 
mister den, den nødvendige kuldepåvirkning og derved vil det kommende års blomsterstande ikke 
udvikle sig så smukt som de ellers kunne. Vand kun lejlighedsvis med 3 ugers intervaller. 

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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