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Catharanthus 
(Catharanthus roseus syn. Vinca roseus) 

200 frø 

Værd at vide: 
Denne stedsegrønne og rosablomstrende Catharanthus vokser 
til lille busk med en højde på 30 til 80 cm. Den udvikler en rig 
forgrening samt kødfulde, ovale blade. Den overordentlig 
populære tropiske prydpante blomstre fra april til oktober. De 
smukke og store blomster på 3 til 4 cm viser sig talrigt. Planter 
af denne art og som dyrkes fra frø blomstre tydeligt mere. 

Den tilhører de hundegiftige vækster. Giften sidder i rødderne 
og i det tilfælde uheldet er ude sker der ikke nogen alvorlig 
forgiftning. Catharanthus’en er også kendt som læge plante og 
dens stoffer anvendes til personer i kræftterapi. Da planten 
ikke er frostfast dyrkes den på vores breddegrader mest som 
etårig plante. 

Oprindelse: 
Catharanthus er hjemmehørende på Madagaskar. I vore dage 
findes den overalt i de tropiske områder samt Hawaii, hvor den 
også kaldes Kihapi. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene sættes i en dybde af 0,5 cm i fugtig 
såjord. Ved 22° til 25° C spirer frøet efter 2 til 6 uger. Ved en højde på 4 cm kan planten prikles 
(omplantes) til potter med en topdiameter på 10 cm. 

Placering / lys: 
Planten elsker lyse til halvskyggede placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
Almindelig enhedsjord, regelmæssig vanding og jævn fugtighed samt tilførsel af krukkeplantegødning 
hver 14. dag er tilstrækkelig for en god, sund og hurtig vækst.  

Overvintring: 
I frostfrie zoner dyrkes Catharanthus som flerårig plante. Hos os dyrkes den overvejende som etårig 
plante da såning / formering lykkes let. 

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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