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Australsk Djævlehoved 
(Papegøjenæb) 
(Clianthus formosus syn. Swaisonia formosa) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Denne stedsegrønne, krybende eller klatrende Clianthus hører 
med til de absolut smukkeste blomster på denne jord. Der 
findes kun 2 arter af denne plante, der udmærker sig ved sine 
lange grene og ganske store næblignende blomster. De glinser 
med et ildrødt lakagtigt skær og på den nederste del af de 
opretstående blomsterblade er der en sort plet. !
Oprindelse: 
Clianthus stammer fra Australien fra nord- og vestkysten over 
til de østlige bjerge. !
Formering: 
Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. 
Frøene skal slibes med sandpapir. Så bliver skallen tyndere og 
derved kan de lettere suge vand. Efter slibning lægges frøene i 
blød i 24 timer i rumvarmt vand. Derefter trykkes frøene ned i fugtig såjord i en dybde af 1 cm. Stil 
såbakken varmt og hold jorden jævnt fugtig. Spiringen følger efter ca. 2 til 6 uger. !
Placering / lys: 
En lys og solrig placering er en forudsætning for en god vækst og en rig blomsterudvikling. Varme er 
også noget Clianthusen elsker. Derfor før potten/krukken med Djævlehoved planten ikke stilles ud i det fri 
før tidligst i juni. Senest start oktober bør den tages ind igen. Desforuden bør den placeres på en 
vindbeskyttet plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Den smukke Clianthus har behov for en smule opmærksomhed, da den er meget ømfindtlig over for våd 
jord. Vand derfor sparsomt. Fra maj til oktober gives krukkeplantegødning hver 14. dag. En beskæring en 
gang om året er passende og bør begrænses til enkelte af de ældste grene. !
Overvintring: 
Planten skal overvintres i et lyst rum. I mørke rum kan den dø, da dens behov for lys er meget stort. En 
temperatur på mellem 5° og 12°C er tilstrækkeligt. Vanding skal foretages med lange intervaller mellem 
de enkelte vandinger. !
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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