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Andalusisk Spøgelsesplante 
(Aristolochia baetica) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den i Middelhavsområdet vidt udbredte Aristolochia baetica er 
en stedsegrøn, hurtigtvoksende klatreplante, hvis skud kan 
vokse til en længde af 4 til 6 meter. Bladene er hjerteformede, 
mørkegrønne og ret små. I det varme syden vokser de over 
plankeværk, døde træer men også andre planter, hvis den får 
lov. !
Oprindelse: 
Den Andalusiske Spøgelsesplante er hjemmehørende i hele det 
Sydeuropæiske rum. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Formeringen er 
meget let. Frøene lægges i blød i 48 timer, hvorefter de 
fordeles på fugtigt såjord (der bør være sandholdig). Den 
dækkes med 0,5 cm til 1 cm såjord. Ved jævn fugtighed og en 
temperatur på 22° til 27° C følger spiringen efter 30 til 60 dage. !
Placering / lys: 
Planten foretrækker placeringer med let skygge til fuld sol. !
Gødning, vanding og pleje: 
I modsætning til mange andre Aristolochia arter behøver denne ikke nogen stor luftfugtighed, men alene 
varme og sol. Jorden skal være godt drænende og planten behøver fra start et espalier. Vandes rigeligt og 
efter behov beskæres gamle og træagtige skud tilbage. !
Overvintring: 
Planten er kun i milde klimaer vinterhårdfør. Temperaturen bør her ikke falde under 8° 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.

Tropica-Scandi®CopyRight Tropica og Tropica-ScandiAlle rettigheder forbeholdes


