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Koyverplante 
(Solanum mammosum) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Denne flerårige, tropiske Natskyggevækst med dens eksotiske, 
mørkeblå blomster og de bizarre 3 til 5 cm lange gul-orange 
frugter, der vokser på lange træagtige stilke, regnes til 
Prydauberginerne. Ligesom med Æggetræet er frugterne ikke 
spiselige. Den forunderlige busk når en højde på 1,2 til 1,8 
meter. !
Planten selv ser mest af alt ud som en tomatplante, stilke og 
grene er besat med små torne. Frugterne, der nogen tid efter 
blomstringen modnes, er først hvidlig gulgrøn og skifter farve 
til lysende gul-orange. Deres sjove form minder om små 
koyvere, deraf også plantens navn. I potter eller krukker er det 
en interessant og usædvanlig plante. !
Oprindelse: 
Den er hjemmehørende i Sydamerika og på de Canariske Øer. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Frøene sås, jævnt fordelt, på fugtig såjord og dækkes et et 
tyndt lag af såjorden og trykkes let til. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 20° til 24° C viser de 
første spirer sig efter 7 til 14 dage. !
Placering / lys: 
Koyverplanten foretrækker lyse og solrige placeringer. !
Gødning og vanding: 
Ved ca. 10 cm højde kan de unge planter deles og plantes enkeltvis i potter med enhedsjord. Vand 
rigeligt, men undgå vedvarende våd jord, og for en kraftig vækst tildeles krukkeplantegødning hver 3. 
uge. Frugterne bliver ret længe på stilken og lader sig på fremragende vis anvende til vaser eller Ikebana 
arrangementer. !
Overvintring: 
For overvintring vælges et lyst og frostfritrum. Vand kun lidt og foretage en mindre tilbageskæring. !
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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