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Kængurupote 
(Anigozanthos manglesii) !
60 frø !!
Værd at vide: 
Denne stedsegrønne staude med dens iøjenfaldende og meget 
attraktive rør formede blomster, der i deres form minder om 
kængurupoter er også hos det rene farvevidunder og kan gå 
for at være “SPECIALITETEN” under de udtalte dyrknings-
nemme Australske krukkeplanter. !
Oprindelse: 
Dens oprindelse er Syd- og Vestaustralien. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. 
Kænguropoten lader sig let og hurtigt formere fra frø. Strø de 
fine frø, jævnt fordelt, ud på gennemfugtet såjord og dæk 
derefter frøene ganske lidt med et tyndt lag såjord. Såbakken 
stilles ved en temperatur på 18° til 20° C og spiringen følger 
typisk efter 2 til 3 uger. Det kan dog forekomme, at der 
kommer nogle efternølere efter 8 til 10 uger. Da der er tale om 
en staude kan ældre planter deles om efteråret. !
Placering / lys: 
Kængurupoten foretrækker lyse til fuld sol samt varme placeringer. Jo mere solrig, jo righoldigere 
blomstring. !
Gødning, vanding og pleje: 
Kænguropoten har behov for en let, sandholdig og let sur jord (pH på indtil 6). Om sommeren er 
vandbehovet til gengæld højt og må jorden ikke være vedvarende våd. Da planten foretrække eller 
kalkfattigt vand skal ledningsvand afkalkes eller endnu bedre er det, at anvende regnvand. 
Næringsstofbehovet er ikke så stort. En tildeling af krukkeplantegødning fra slut april til slut august hver 
3. uge er tilstrækkelig. Afblomstrede stilke skal skæres af da de kun blomstre en gang. Afskårne stilke 
blomster også i en vase og det endda ret længe. !
Overvintring: 
Kænguropoten er ikke frostresistent og behøver for en ideel overvintring en lys plads mellem 10° og 15° 
C. Den kan også skæres helt tilbage. Om vinteren vandes der sparsomt. !
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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