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Entada gigas - Søhjerte 
(Entada gigas) !
1 frø !!
Det største frø i verden !!! !!
Værd at vide: 
Ved Entada gigas eller Søhjerte handler det om en hurtigt 
voksende tropisk klatre-/slyngplante. Den henregnes til 
planteslægten Entada og vokser lieanagtigt. Dens oprindelse 
ligger oprindeligt i Afrika og Caribien.  !
Særligt iøjenfaldende er de gigantiske frøskud, der kan blive op 
til 2 meter lange og med en diameter på 10 til 15 cm. Så snart 
frøskuddene er modne falder de af og de store, brune, 
hjerteformede frø falder til jorden. Der bliver de af regnvandet 
skyllet ud over et større område. Grundet et hulrum inde i frøet 
er de i stand til at flyde ovenpå, og på den måde kan de blive 
flyttet over tusindsvis af kilometer. Derfor er 
udbredelsesområdet også så stort.  !
I Caribien bliver de hjerteformede glatte frø båret som smykker (f.eks. i en halskæde) eller som 
lykkebringere. Hos os lader planten sig kultivere i potter, krukker eller i vinterhaven. Den elsker en 
halvskygget placering og kan ved en temperatur på ikke under 18° C overvintres problemløst. !
Oprindelse: 
Entada gigas har sin opprindelse i Afrika og Caribien. !
Formering: 
De store frø forbliver i mange år spiringsdygtige, selv hvis de har ligget i vand i over 1 år. For disse hårde 
frø rækker det ikke med slibning. Derimod skal der forsigtigt saves en snit rille i kanten af frøet. Herefter 
lægges frøet i blød i rumvarmt vand i 5 dage, vandet skiftes mindst hver 2. dag. På den måde blødes 
frøet op og skuddene kan bedre bryde igennem. Frøet lægges fladt og i en dybde af 2 til 3 cm i fugtig 
såjord. Et miks af sand og perlite egner sig også fremragende som såmedie. Vigtigt er det herefter med 
varme. Ved 22° til 27° C følger spiringen efter 6 til 8 uger. Den nævnte spiringstemperatur kan nås på en 
radiator eller i et lille opvarmet minidrivhus. Såjorden holdes jævnt fugtig, men ikke våd. !
Placering / lys: 
Den hurtigt voksende Søhjerte elsker en halvskygget og varm placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Enhedsjord er fortrinlig til denne slyngplante. Den kan indenfor meget kort tid nå en højde på 2 meter og 
behøver et espalier. I naturen bliver selv store træer hurtigt omspundet af den helt op til toppen af træet. 
Dens gulgrønne blomster udvikles kun under helt ideelle betingelser.  !
Overvintring: 
Dens vinterplacering skal være lys og temperaturen må ikke komme under 18° C. !
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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