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Chokoladevin 
(Akebia quinata) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Denne tropiske, ved dannende klatreplante vokser længe, ser 
godt ud og har en behagelig duft. Dens violetbrune hun 
blomster og rosa han blomster dufter appetitvækkende, 
nærmest som kakao eller chokolade, hvilket også har ført til 
navngivningen af denne plante. !
Den vokser nogle meter hvert år og den lader sig på 
fremragende vis dyrke op af et espalier, en pergola eller i en 
potte med “klatrehjælp”. Ældre planter vokser op til 5 til 10 
meter pr. år. Skuddene er slanke og bladene er 5 fingrede. 
Vigtigt er det med “klatrehjælpen”, at den ikke kun hjælpes 
opad, men også horisontalt. !
Om sommeren udvikler den 10 cm lange frugter, der frem mod 
modenhed bliver violette. De er spiselige og søde. Frugternes 
form har også givet planten tilnavnet “Blå Agurkplante”. 
Chokoladevinen smider først meget sent løvet, typisk start 
december. !
Oprindelse: 
Den er hjemhørende i Akebia i Sydøstasien. !
Formering: 
Frøene fordels på fugtig såjord og dækkes med et tyndt lag såjord. Såjorden holdes jævnt fugtig (ikke 
våd) frem til spiring. Såbakken stilles varmt ved en temperatur på 20° til 24° C. !
Placering / lys: 
Planten elsker en halvskygget til solrig plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Som voksejord er en enhedsjord tilsat noget lergranulat eller ler tilstrækkelig. Om sommeren elsker 
Chokoladevinen en varm vokseplads samt ensartet vandtilførsel. !
Overvintring: 
Planten er fuld vinterhårdfør og først om foråret skæres gamle skud af / tilbage. Planten skyder igen fra 
snitfladen og den er altid grøn i for neden. !
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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