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Brasiliansk Fløjteblomst 
(Aristolochia labiata) 

10 frø 

Værd at vide: 
Denne hurtigtvoksende Aristolochia er en klatreplante. Den 
kaldes også “Pelikan-Blomst” da den, set fra siden, minder om 
en pelikan med åbent næb. I engelstalende lande kaldes den 
også “Dutchman´s pipe wine”. Blomsterne bliver meget store 
og cremhvide med brun-lillae mønstre.  

Oprindelse: 
Aristolochia labiata har sin oprindelse i Brasilien. 

Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. De tynde 
frøplader sættes i en dybde af 1/2 cm i fugtig såjord. Såbakken 
stilles varmt og holdes jævnt fugtigt - ikke våd. Straks efter 
spiring skal de små frøplanter støttes med en træpind på grund 
af det er en slyng- / klatreplante. Ved en højde på 15 til 20 cm 
kan frøplanterne deles. Vælg en krukke, hvor det er muligt, at  
placere et espalier af passende form. Anvende humusrig jord til 
plantningen. 

Placering / lys: 
Forår og efterår bør placeringen være let solrig. Om sommeren foretrækker planten en skygget placering. 

Gødning, vanding og pleje: 
En høj luftfugtighed er ideel. Alternativt kan planten af og til overbruses med kalkfrit vand med hjælp af 
en bestøver. I modsat fald er der fare for angreb af spindemider. Den skal tilføres krukkeplantegødning 
hver 4. uge i perioden april til september. Blomsterne udvikles om sommeren. Takket være den hurtiuge 
vækst kan rankerne nå en længde af op til 3 til 6 meter. Om foråret skal forrige års gamle skud skæres 
tilbage til 30 cm over jordoverfladen. 

Overvintring: 
Planten tåler ikke frost. 

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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